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Europese Investerìngsbank 
Voorwaarden voor kredietverlening 

Kredieten uit de eigen middelen van de Bank en garanties (gewone trans-
acties) kunnen worden verstrekt ter financiering van projecten die voldoen 
aan de voorwaarden, genoemd in artikel 130 van het Verdrag van Rome 
of in de associatie-overeenkomsten. Zij kunnen worden verstrekt aan 
ondernemingen of overfieidsbedrijven, weike hun rechtsvorm ook zij, of 
aan andere overheidsinstanties. Verstrekking is niet afhankelijk van de  
nationaliteit van de geidnemer. 

Met kredieten van de Bank mag slechts een deel van de kosten van een 
project worden gefinancierd ter aanvuliing op eigen middeien van de  
geidnemer of middeien uit andere brennen. De Bank financiert zelden 
meer dan 40% van de betrokken investeringen in vaste activa. 

In het aigemeen liggen de bedragen van de transacties van de Bank 
tussen 2 en 20 miijoen rekeneenheden. Het maximum lag tot nu toe bij 
30 miijoen rekeneenheden. Ten behoeve van sommige grote projecten zijn 
echter achtereenvolgens meerdere kredieten verieend, hoewei nooit voor 
meer dan in totaai 45 miijoen rekeneenheden. 

Kredieten ter financiering van een bepaald project kunnen direct aan een 
onderneming of een overheidsinsteiiing worden verstrekt of kunnen worden  
verieend door bemiddeiing van een gespeciaiiseerde financieringsinsteliing. 
Behaive deze « individueie kredieten » kent de Bank ook « globale kredieten » 
toe aan financieringsinstituten die daaruit kleinere bedragen toewijzen 
ten behoeve van industriëie investeringen van beperkte omvang. Voor eike 
toewijzing geeft de Bank afzonderlijk toestemming (toewijzing uit globale  
kredieten). 

Uitbetaiingen van de kredieten vinden piaats in verschillende geidsoorten 
al naar gelang de beschikbare geldmiddelen van de Bank, maar dit siechts 
in overleg met de betrokken geidnemers. Afiossing en rente dient in 
dezelfde geidsoorten te worden voldaan. 

De rentevoet op de kredieten wordt vastgesteld door de Baad van Bewind 
van de Bank. Daar de E.I.B, haar kredietbedrijf financiert door het piaatsen 
van leningen op de kapitaalmarkten, maar zij daarbij geen winstoogmerk 
nastreeft, liggen de rentevoeten dicht bij de gemiddeide rentevoeten op de  
kapitaaimarkten. De voor een bepaaid krediet geidende rentevoet is in het 
aigemeen de voet die geldt bij het afsluiten van de financieringsovereen-
komst. Deze wordt later niet meer gewijzigd. In welke geldsoort het krediet 
wordt uitbetaaid of in welk land het project wordt uitgevoerd, doet voor 
de rentevoet niet ter zake. In mei 1976 bedroeg de rentevoet voor kredieten 
die voor niet langer dan acht jaar worden verstrekt, 9% en voor alle  
andere kredieten 9,5%. De looptijden en de afiossingsvrije période worden  
aangepast aan de kenmerken van de betrokken projecten. 

Verstrekking van kredieten door de Bank vindt aileen piaats onder garantie  
van een Lid-Staat of indien voldoende andere zekerheden worden gesteid. 

De voorwaarden voor interventies in Griekenland en Turkije, in de landen  
die de overeenkomst van Lomé hebben gesloten en in de L.G.O., in 
Portugal, Malta en in de Maghreb-ianden worden geregeld door de bepa-
lingen in de desbetreffende overeenkomsten of besluiten van de commu 
nautaire instanties. 



Europese Investeringsbank 
Algemene gegevens 

De Europese Investeringsbank (E.I.B.) is in het leven geroepen bij het 
Verdrag van Rome tot oprichting van de Europese Economisctie Gemeen-
schap. Dit verdrag is op 1 januari 1958 van kractit geworden. 

De Bank is een binnen de Gemeenschap onaftiankelijke, publiekrectitelijke 
instelling zonder winstoogmerk. 

Voornaamste taak van de Bank is tiet leveren van een bijdrage tot een 
evenwictitige ontwikkeling van de gemeenschappelijke markt. 

Te dien einde financiert de Bank, door verstrekking van langlopende 
kredieten of garanties aan ondernemingen, overheidsinstanties of financie-
ringsinstellingen, projecten ter ontwikkeling van minder-ontwikkelde gebie-
den of ter ondersteuning van omschakelingsgebieden of projecten van  
gemeenschappelijk Europees belang. 

De leden van de Bank zijn de negen Lid-Staten van de Gemeenschap, die 
alle deelnemen in het kapitaal van de Bank dat bij besluit van de Baad van  
Gouverneurs van 10 juli 1975 is verhoogd van 2 025 miljoen tot 3 543,75 mil- 
joen rekeneenheden. 

De Bank neemt op de kapitaalmarkten van de Gemeenschap en van derde  
landen alsmede op de internationale markten de nodige middelen op ter  
vervulling van haar opdracht. 

Het werkterrein van de Bank was oorspronkelijk beperkt tot het grond-
gebied van de Lid-Staten van de Europese Economische Gemeenschap. 
In verband met de verschillende associatie-overeenkomsten is dit vervol-
gens uitgebreid tot Griekenland, de geassocieerde Afrikaanse staten, 
Madagaskar en Mauritius (G.A.S.M.), tot sommige overzeese landen en  
gebieden, alsmede Franse departementen (L.G.O.) en tot Turkije. Hierbij 
zijn nu nog 27 andere landen in Afrika, het Caribische gebied en de Stille 
Oceaan gekomen — die samen met de G.A.S.M. partij zijn bij de overeen-
komst van Lomé —, alsmede Portugal, Malta, Algerije, Marokko en  
Tunesië. In de meeste van deze landen verstrekt de Bank niet alleen haar 
gewone kredieten waarbij in het algemeen rentesubsidies worden toege-
kend, maar ook bijzondere financieringssteun in het kader van haar 
«section spéciale»; dit laatste vindt plaats in opdracht en voor rekening 
van de Lid-Staten of van de Europese Economische Gemeenschap (bijzon
dere transacties). Bovendien kan de Baad van Gouverneurs van de Bank 
deze speciale toestemming geven voor het verlenen van kredieten in derde 
landen, Indien althans de betrokken projecten van direct belang zijn 
voor de landen van de Gemeenschap. 

Ondernemingen, overheidsinstanties of financieringsinstellingen die nader 
contact wensen met de Europese Investeringsbank kunnen zieh recht-
streeks tot haar hoofdkantoor wenden, maar eveneens tot haar kantoor voor 
Italie te Rome, althans wat betraft de in dat land gesitueerde projecten. Men  
kan zieh ook door tussenkomst van zijn eigen bankier tot de Bank 
wenden. 

2, Place de Metz - Boîte postale 2005 - Luxemburg 
Afdeling Kredietverlening Italie : Via Sardegna 38 - 1-00187 Rome 
Contactbureau te Brüssel : Koningsstraat 60, bus 1 - B-1000 Brüssel. 
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Rekeneenheid 
Waarde in nationale geldsoorten 

in de Statuten van de Europese In- 
vesterlngsbank werd bepaald, dat de  
door de Bank gebrulkte rekeneenheid  
In goud was gedeflnleerd en dat deze  
moest worden omgerekend In natio 
nale valuta's en vice-versa via de bij  
het Internationale Monétaire Fonds 
aangemelde goudparltelten. De laat- 
ste jaren Is het Internationale geld- 
stelsel aan Ingrljpende veranderlngen  
onderhevlg geweest, tengevolge waar- 
van het steeds moellljker bleek te 
worden de statutaire bepalingen ten  
aanzien van het goud en de goud
parltelten toe te passen op de manier 
zoals die oorspronkelljk was bedoeld. 
DIentengevolge heeft de Raad van 
Gouverneurs op 15 jull 1974 besloten 
een wljziging van de Statuten te be-
vorderen en wel In die zin, dat de 
gouverneurs In het vervolg met een-
parlgheld van stemmen de definitle 
van de rekeneenheid van de Bank en 
de wljze van omrekening daarvan In 
nationale valuta's en vice-versa zou-
den kunnen wljzigen. Statutenwljziging 
Impllceert een wljziging van het Ver-
drag van Rome, daar de Statuten een 
Integrerend bestanddeel daarvan ult-
maken. De Raad van Ministers heeft 
na raadpleging van het Europese Par
lement en van de Gommisele van de 
Europese Gemeenschappen günstig  
advies ultgebracht ten aanzien van 
een dergelljke verdragswijziging. De 
ministers, bijeen In het kader van een 
vergadering van vertegenwoordigers 
der regeringen van de Lld-Staten, 
aanvaardden op 10 jull 1975 het 
verdrag houdende wljziging van de 
Statuten van de Bank en de ratlfl-
catleprocedure Is thans In aile negen 
landen aan de gang. Een dergelljke 
statutenwljziging neemt dus veel tljd 
In beslag, zodat de Raad van Gouver
neurs de Bank op 18 maart 1975 heeft 
gemachtigd om, met Ingang van 31  
december 1974 en zolang de voorge-
stelde statutenwljziging nog niet van 
kracht Is geworden, nieuwe omreke-- 
nlngskoersen te gebrulken. 
Deze koersen zljn gebaseerd op die 
van de nieuwe Europese rekeneen
heid, welke Is gedeflnleerd als de 
som van de volgende bedragen In 

nationale munteenheden van de Lld-
Staten : 

DM 0,828 Bfr. 3,66 

£ 0,0885 Luxfr. 0,14 

Ffr. 1.15 Deense kr. 0,217 

lire 109,— lers £ 0,00759 

fi. 0,286 

Dit pakket Is op zodanige wijze sa-
mengesteld, dat de waarde ervan, 
berekend op dezelfde manier als het 
bijzondere trekkingsrecht van het In
ternationale Monétaire Fonds, op 28  
juni 1974 gelljk zou zljn geweest aan 
de waarde van dit trekkingsrecht en  
dus aan de waarde van de statutaire  
rekeneenheid van de Bank, daar deze 
op gelljke wljze via het goud was 

gedeflnleerd. Op genoemde datum  
zou de waarde van het pakket In 
US dollars US $ 1,20635 hebben be
dragen. 

De koersen voor de omrekening van 
de nieuwe rekeneenheid In de geld
soorten van de Lld-Staten en de 
andere door de Bank gebrulkte geld
soorten (zoals de US dollar en de 
Zwitserse frank) worden elke werkdag 
door de Gommisele van de Europese 
Gemeenschappen berekend en In het 
Publlkatieblad van de Gemeenschap
pen bekendgemaakt. 

Voor statistische doelelnden gebrulkt 
de Bank gedurende elk kwartaal de 
koersen die op de laatste werkdag 
van het voorafgaande kwartaal zljn 
vastgesteld. In 1975 waren deze als 
Voigt ; 

gedurende 
late kwartaal 

gedurende 
2de kwartaal 

gedurende 
3de kwartaal 

gedurende 
4de kwartaal 

1 rekeneenheid = 

DM 3,01774 3,04474 3,02333 3,07061 

£ 0,534530 0,538633 0,583942 0,564620 

Ffr. 5,57964 5,48706 5,18942 5,24197 

lire 815,517 821,313 809,278 793,118 

fi. 3,13445 3,11230 3,13108 3,15973 

Bfr. 45,4137 45,0405 45,2730 45,1746 

Luxfr. 45,4137 45,0405 45,2730 45,1746 

Deense kr. 7,06637 7,09212 7,03769 7,17554 

lers £ 0,534530 0,538633 0,584093 0,564482 

drachme 37,6488 39,1639 38,8667 39,9761 

Turks pond 17,3812 17,9967 17,9808 17,1993 

$ 1,25496 1,29940 1,28434 1,15451 

Zwfr. 3,15176 3,28236 3,21336 3,17242 

yen 377,190 375,807 377,275 348,751 

6 



Bladzijde 

Inhoudsopgave Raad van Gouverneurs  

Raad van Bewind 

Directies 

Rekeneenheid 

Inleiding 

Kredietverlening in 1975 
— Kredleten binnen de Gemeenschap 
— Kredleten bulten de Gemeenschap 

Kredietverlening van 1958 tot 1975 
— Kredietverlening binnen de Gemeenschap 
— Kredietverlening bulten de Gemeenschap 

MIddelen 

Verhoging van het kapltaal 

Resultaten van het boekjaar 

Projecten, geflnanclerd In 1975 

Personalia 

Jaarrekeningen 
— Balans 
— Verlies- en winstrekening 
— Rekeningen van de « section spéciale » 
— Toellchting 

Verklaring van het Comité ter contrôle van de boekhouding 

3 

4 

5 

6 

19 
19 
33 

37 
39 
43 

47 

51 

53 

54 

61 

62 
64 
65 
66 

69 

Tabellen label 1 : Kredietverlening in 1975 
— onderverdeeld naar land 

label 2 : Kredietverlening in 1975 
— onderverdeeld naar sector 

Tabel 3 : Geplaatste leningen t/m 1975 

label 4 : Overzicht van de kapitaalrekening sinds 1958 

Tabel 5 : Kredietverlening 1958-1975 
— onderverdeeld naar land 

Tabel 6 : Kredietverlening In de Gemeenschap 1975 en 1958-1975 
— onderverdeeld naar diverse doelstelllngen 

van economlsch beleld 

20 

21 

49 

51 

70 

71 

7 



Bladzijde 

Jabel 7 : Kredletverlening in de Gemeenschap 1958-1975 
— onderverdeeld naar sector 72 

label 8 : Kredietverlening in Turkije 1965-1975 
— onderverdeeld naar sector 73 

label 9 : Kredietverlening in de G.A.S.M. en de LG.Ο. 1964-1975 
— onderverdeeld naar sector 74 

label 10 : Kredietverlening in Griekenland 1963-1975 
— onderverdeeld naar sector 75 

Jabel 11 : In 1974 en 1975 verleende kredieten in de Gemeenschap 
— onderverdeeld naar aard van de financiering 75 

Jabel 12 : Globale kredieten in de Gemeenschap 1968-1975 
— onderverdeeld naar bemiddelende instelling 76 

Jabel 13 : Joewijzing uit globale kredieten in de Gemeenschap, 
1975 en 1969-1975 
— onderverdeeld naar gebied en naar sector 77 

Jabel 14 : Kredietverlening in de Gemeenschap 1958-1965, 
1966-1972, 1973-1975 
— onderverdeeld naar land 78 

Jabel 15 : Kredietverlening in de Gemeenschap 1958-1965, 
1966-1972, 1973-1975 
— onderverdeeld naar doelstellingen 

van economisch beleid 78 

Jabel 16 : Kredietverlening in de Gemeenschap 1958-1965, 
1966-1972, 1973-1975 
— onderverdeeld naar sector 79 

Jabel 17 : In 1975 opgenomen leningen 79 

Kaarten an arafiakan I Kaarten: in 1975 getlnanclerde projecten binnen de Gemeenschap 
' (inclusief toewijzingen uit globale kredieten) 28 

Van 1963 tot 1967 en in 1975 gefinancierde projecten 
in Griekenland (inclusief toewijzingen uit globale  
kredieten) 34 

Van 1964 tot 1975 gefinancierde projecten in Jurkije 
(inclusief toewijzingen uit globale kredieten) 35 

Grafieken : Bruto nationaal produkt in de Gemeenschap 10 

Bruto rendementen op obligaties 14 

Jaaractiviteit van de Bank 18 

Kredietverlening in de Gemeenschap in 1975, 
onderverdeeld naar doelstelling van economisch beleid 22 

Kredietverlening 1958-1975 37 tot 45 

Balans van de Bank 60 



Gedurende 1975 heeft de Europese 
Investeringsbank financieringsover-
eenkomsten afgesloten tot een totaal 
bedrag van 1 006,5 miljoen rekeneen-
heden (1), tegenover 996,4 miljoen 
rekeneenheden in 1974. 

Ondanks de recessie heeft de Bank 
haar activiteiten dus kunnen hand-
haven. De dalende vraag en produk-
tle in de geindustrialiseerde landen 
leidden tot onderbezetting van het 
produktieapparaat, tot grotere werk-
loosheid en tot verkortingen van de 
arbeidstijd. De inflatie nam af, maar 
dit gold voor de verschillende landen 
In uiteenlopende mate. In sommige 
landen verminderde dan ook de be-
drljvigheid sterk, terwijl tegelljkertljd 
het consumptieprijspeil snel bleef stij-
gen. De daling van het verbrulk van 
aardolieprodukten verminderde de in-
komsten van de olielanden die des-
ondanks hun Importen sterk opvoer-
den. Daar de meeste grondstofprijzen 
bovendien op een laag peil lagen en  
de geindustrialiseerde landen ten ge-
volge van de conjuncturele omstan-
digheden minder invoerden, leidde 
dit tot een aanzienlijke verbetering 
van de betalingsbalansposities van 
de meeste ontwikkelde naties. Medio 
1975 begon zieh in de Verenigde 
Staten en in Japan enig economisch 
herstel af te tekenen, dat zieh later  
ook tot de Europese landen uit-
breidde, maar dit had nog geen in-
vloed op de werkloosheid. Het ern
stigst getroffen door de eeonomisehe 
erisis waren de ontwikkelingslanden 
die zelf geen olle produeeerden. 

Op de kapitaalmarkten daalden de 
rentevoeten op körte termijn sinds 
eind 1974. Deze daling werd in 1975  
voortgezet, mede onder invioed van 
de geleidelijke versoepeling van het 
monétaire beleid in de meeste lan
den. Dit beleid werd immers steeds  
meer gericht op bestrijding van de 
recessie en de werkloosheid. De da
lende körte rente en de onverwachte 
toeneming van de besparingen der 
gezinshuishoudingen hadden een ver-
ruimende invioed op de markten voor 
lang kapitaal, hoewel de vraag van 

overheidszijde zeer groot was In ver
band met de behoefte aan dekkings-
middelen voor conjuncturele begro-
tingstekorten en voor stimulerende 
investeringsprogramma's. Over het 
geheel genomen daalden de rende-
menten op lange termijn, terwijl voor 
aanzienlijk grotere bedragen aan 
nieuwe emissies werd geplaatst. Me
dio 1975 deden zieh echter weer 
bepaalde spanningen voor, met name  
in Duitsland waar de markt tijdelijk 
moest worden gesloten, en ook op de 
andere kapitaalmarkten waar de da
lende tendentie van de rentevoet tij
delijk werd onderbroken. In het laatste 
kwartaal begonnen vervolgens de 
looptijden van nieuwe leningen wat 
langer te worden, zodat de toestand 
op de kapitaalmarkten aan het eind 
van het jaar minder ongunstig was 
dan sinds bijna twee jaar het geval 
was geweest. 

Het bruto binnenlandse produkt In de 
Gemeenschap verminderde in 1975  
met ongeveer 2,5% (2) en ook het 
handelsverkeer tussen de Lid-Staten 
onderling nam aanzienlijk af. De re
cessie was overigens al In 1974 be
gonnen met een Sterke vertraging 
van de eeonomisehe groei. De crisis 
is echter vooral veroorzaakt door de 
versneide inflatie en de maatregelen 
die zijn getroffen om deze te bestrij-
den. Ook de oliecrisis heeft het zijne 
bijgedragen, daar deze het prijspeil 
deed stijgen, de vraag van sommige 
sectoren ongunstig be'invioedde en  
bovendien structurele aanpassingen 
vereiste. 

De vraag van derde landen is even-
eens afgenomen. Het zelfde gold voor 
het verbrulk van de gezinshuishou
dingen en de investeringsneiging van 

(1) Tenzij het tegendeel is vermeid zijn 
alle bedragen in dit verslag uitgedrukt in 
rekeneenheden (zie biz. 6). In verband 
met afrondingsverschillen komen optellin-
gen van afzonderlijke bedragen niet altijd 
overeen met hun totalen. 
(2) Tenzij het tegen deel is vermeld hebben 
de in dit hoofdstuk genoemde percentages  
betrekking op reële grootheden. 



Bruto nationaal produkt 
In de Gemeenschap 
wijziging t.o.v .  
voorafgaand jaar In °/o 

nominaal 

reëel 70 71 72 73 74 75 70 71 72 73 74 75 70 71 72 73 74 75 

70 71 72 73 74 75 70 71 72 73 74 75 70 71 72 73 74 75 

70 71 72 73 74 75 70 71 72 73 74 75 70 71 72 73 74 75 70 71 72 73 74 75 
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de ondernemers. De industriële pro-
duktie daaide dan ook met ruim 10%,  
zodat de werkgelegenheid op onrust-
barende wijze werd aangetast. Niet  
alleen werd alom de arbeidsduur 
verkort, maar ook het aantal werk-
iozen Steeg tot ongeveer 5 miljoen 
in de herfst, of tot 4,3% van de 
beroepsbevolking. Ondanks de reces-
sie bleek de inflatie in het aigemeen 
siechts weinig terug te lopen, hetgeen 
zorgwekkend moet worden genoemd, 
nu de conjunctuur in de Verenigde 
Staten en in Japan weer aantrekt en 
het begrotingsbeleid vrijwei overai 
op expansie is gericht, zodat het 
tegen het eind van het jaar begonnen  
economische herstei — vooral in 
Duitsiand, maar langzamer ook in 
Frankrijk — waarschijnlijk wel za!  
doorzetten. 
De uitvoer nam in Duitsiand sterk af, 
evenals trouwens het particuiiere ver-
bruik en de investeringen — en dit 
ondanks de fiscaie maatregeien en de 
omvangrijke aanvuiiende begrotings-
uitgaven, die beoogden de economie  
te stimuieren. Gevolg hiervan was, dat 
het bruto binnenlands produkt gedu-
rende het eerste half jaar aanzieniijk 
daaide. Deze daiing kwam vooral 
door een afgenomen Industriële pro-
duktie. Gedurende het tweede haif-
jaar ondervond de buiteniandse vraag 
weer enige stimuians van de betrek-
kelijk gunstige kostenontwikkeiing, zo
dat een zeker herstei inzette, dat 
werd ondersteund door het monétaire 
beieid en een expansionistische be-
grotingspoiitiek. Het beieid was ge
richt op een verruiming van de 
liquiditeit van het bankwezen en ver-
oorzaakte een daiing van de rente-
voet. De werkgelegenheid verbeterde  
echter nog niet; aan het eind van het 
jaar bedroeg de werkioosheid nog  
ruim 4%, ondanks het afvloeien van 
buiteniandse arbeidskrachten. De in
dustrie bieef kampen met onderbe-
zettingsprobiemen en het herstei leek 
in hoge mate af te zuilen hangen van 
het investeringsgedrag der onder-
nemingen en een minder op bespa-
ringen gericht uitgavenpatroon van 
de gezinshuishoudingen. 

Ook in Frankrijk liep de bedrijvigheid  
terug. Deze achteruitgang was vooral  
in het eerste half jaar groot, maar  
begon in het derde kwartaal af te  
nemen, terwiji tegen het eind van  
het jaar enig herstei inzette. Het ge- 
voerde inkomensbeieid had toen na- 
meiijk tot een stijging van het parti 
culière verbruik geleid, hoewei ook  
meer werd gespaard — deeis met het  
oog op de onzekere werkgelegen- 
heidssituatie. De maatregeien ter sti- 
muiering van de investeringen sor 
teerden wat minder effect, daar het  
produktieapparaat bij vele onderne- 
mingen nog onderbezet was. Het 
stimuieringsprogramma voorzag even-
wel ook In grolere overheidsinveste-
rlngen, met Inbegrip van die der  
overheidsbedrijven. De werkioosheid 
bleef ondanks dit alles stijgen tot 
ruim 4% van de beroepsbevoiking in 
de herfst van 1975. Dit percentage 
zai moeiiijk omiaag te brengen zijn, 
daar het aantal gewerkte uren veel 
minder is gedaaid dan de produktie, 
zodat o.a. ook de arbeidsproduktivi-
teit sterk is afgenomen. Hoewei de  
prijzen minder snei Stegen, is de in 
flatie toch nog betrekkeiijk hoog ge-
bleven. Het gevaar dat de inflatie 
weer toeneemt, is bovendien niet 
denkbeeldig, indien Ionen en winst-
marges bij het aan de gang zijnde 
herstei niet voldoende in de hand 
kunnen worden gehouden. Gedu
rende het eerste half jaar Is de Inter
nationale positie van de Franse frank 
verder verbeterd, waarna echter een 
deel van deze verbetering weer ver 
loren is gegaan. 
De recessie had eind 1974 In het 
Verenlgd Konlnkrljk reeds een aan-
zienlijke omvang aangenomen. Deze 
ontwikkeling zette zieh gedurende het 
eerste half jaar van 1975 voort, maar 
later stagneerde de bedrijvigheid op 
een iaag niveau. De werkioosheid be-
reikte aan het eind van het jaar bijna 
5% van de beroepsbevoiking. De  
Infiatie nam gedurende de zomer 
enigszins af, maar biijft desondanks 
een van de ernstigste in de Gemeen-
schap. De conjuncturele invoerdaiing 
veroorzaakte een zekere beperking 
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van de tekorten op handels- en beta-
lingsbalans; deze bleven evenwel toch 
nog omvangrijk, zodat het pond ster
ling verder deprecleerde. De keuze 
tussen de verschlllende beieidsmo-
gelijkheden werd bovendien bemoel-
iljkt door het reeds zeer hoge niveau 
van de tekorten in de overheidssec-
tor. Hoofddoel blijft in ieder geval de  
inflatiebestrijding. Sinds juli heeft de  
regering in overleg met de vakbonden 
een aantal maatregelen genomen, 
die beogen de jaarlijkse stijging van 
het prijsniveau terug te dringen tot  
10%; dit doel moet in het najaar van  
1976 zijn bereikt. Ook zijn maatrege 
len genomen ter bestrijding van de  
werkioosheid, met name die onder  
jeugdige werknemers. 

Ook de recessie in Itaiië had reeds in  
1974 een aanvang genomen, maar 
deze leek aan het eind van 1975 nog  
niet tot stilstand te zijn gekomen. 
De binnenlandse vraag nam sterk af, 
in het bijzonder ten aanzien van de 
investeringen in vaste activa, en ook 
de uitvoer stagneerde. Als gevolg 
hiervan liep de economische bedrij-
vigheid, en vooral de industriële pro-
duktie, in gevoelige mate terug. De 
lopende rekening van de betalings-
balans herstelde zieh, zodat bepaaide 
buitenlandse schulden vervroegd kon-
den worden terugbetaaid. 

Bij de groothandeisprijzen deed zieh  
een zekere stabilisatie voor, onder 
invioed van de stokkende totale vraag 
en de ontwikkeling van de wereld-
handelsprijzen. Ook de kleinhandels-
prijzen stegen veel minder snel, zodat 
de prijsstijging, over het gehele jaar 
genomen, in de buurt van het gemid-
delde van de gehele Gemeenschap 
kwam te liggen. Budgettaire en mo
nétaire maatregelen beoogden het 
economisch beleid nog sterker ex 
pansionistisch te richten. Met name  
werd besloten de financiering van 
grote projecten in Zuid-ltalië te ver-
snellen. Het bedrijfsleven kampt nog  
met een grote onderbezetting van de 
produktiemiddelen, hetgeen vooral 
zorg wekt vanuit het gezichtspunt van 
de werkgelegenheid. Dit klemt te 

meer, omdat werkgevers en werkne
mers zijn overeengekomen ontsiagen 
zo veel mogelijk te voorkomen, zodat 
de onderbezetting niet zozeer tot  
uiting komt in een stijgende werk
ioosheid dan wel in de arbeidsduur-
verkortingen die alom zijn ingevoerd. 
De loonkosten zijn derhalve veel ster-
ker gestegen dan de groothandeis
prijzen, waardoor de financiële posi-
tie van het bedrijfsleven is aangetast. 
Ook in Nederiand liep de produktie 
terug. Herstel bleef uit, ondanks 
vraagverruimende begrotingsmaatre-
gelen. Prijzen en Ionen bleven stijgen, 
hoewel de werkioosheid bijna 5 %  
bereikte. De lopende rekening van de 
betalingsbalans vertoonde echter ook 
in dit jaar weer een overschot. 
In België deden zieh, zij het met 
enige vertraging, de zelfde verschijn-
selen voor, maar de werkioosheid 
nam daar ernstiger vormen aan en 
bereikte aan het eind van het jaar 
ongeveer 6%. 
De teruggang in de woningbouw in  
Luxemburg is opgevangen door een 
toeneming van de openbare werken.  
De daling in de bedrijvigheid is zo-
doende voornamelijk veroorzaakt door 
de ernstige recessie in de staalin-
dustrie — de voornaamste bedrijfstak 
van het land. Herstel hangt in de  
eerste plaats af van de ontwikkelin-
gen in de buurlanden. 

In Denemarken bleef de bedrijvigheid 
op laag niveau, ondanks de stimule-
rende maatregelen die in het begin 
van het jaar en in de herfst werden  
genomen. De werkioosheid nam nog 
toe, maar de prijsstijging was minder 
ernstig, terwiji het tekort op de beta
lingsbalans kon worden verkleind. 

De aanzienlijke daling van de totale  
vraag in lerland, met name de gerin 
gere voorraadvorming, gaf aanleiding 
tot een vermindering van de invoer. 
Derhalve verbeterde de betalings
balans, waartoe trouwens eveneens 
de goede oogst en het toerisme had-
den bijgedragen. Ernstig bleef even
wel de werkioosheid die ongeveer 
10% van de beroepsbevolking be-
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reikte. De prijzen Stegen trager, maar 
de inflatie was nog steeds uitzonder-
lijk hoog. 

In het algemeen zijn eck de ontwik-
kelingslanden, waarmee de Economi-
sche Gemeenschap financiële samen-
werkingsovereenkomsten heeft geslo-
ten, zeer hard getroffen door de eco-
nomische crisis. Dit gold in de eerste 
plaats voor de Afrlkaanse staten, Ma
dagaskar en Mauritius, alsmede voor 
de overige landen In Afrika, het Cari- 
bische gebied en de Stille Oceaan, 
die de overeenkomst van Lomé heb-
ben ondertekend. 

De ruilvoet was voor deze landen 
reeds in 1974 verslechterd tengevolge 
van de prijsstijging voor olieproduk-
ten. In 1975 ging dit procès nog vor
der wegens de aanhoudende stijging 
van de prijzen voor goederen en  
diensten uit de geïndustrialiseerde  
landen. De crisis veroorzaakte boven-
dien een achteruitgang in de inter
nationale handel, zodat hun export-
opbrengsten sterk terugliepen. De 
handelsbalansen van deze ontwikke-
iingslanden verslechte.'-den vorder en  
zi] moesten dan ook een groter beroep 
doen op buitenlands krediet tegen nor
male marktvoorwaarden. Voorts Spra
ken zi] hun deviezenreserves verder 
aan en in veel gevallen moesten zelfs 
ontwikkelingsprogramma's worden uit-
gesteld. Enkele landen, zoals Nigeria 
en Gabon, beschikken zeif over oiie-
reserves, maar zijn desondanks niet 
gespaard gebleven voor de crisisge-
volgen, hoewel deze hier wel beter 
dan elders konden worden opgevan-
gen. De niet-olieproducerende landen 
die de iaatste jaren dankzij gestagen  
exporten en grondstofprijzen een 
Sterke groei hadden ondergaan, wer
den zwaar op de proof gesteld. Maar 
het ernstigst waren de gevolgen voor 
de ärmste landen zonder Sterke en  
gediversifieerde exportproduktie, die 
hun toch al geringe consumptie nog  
moesten beperken en af moesten zien 
van noodzakelijke ontwikkelingsin-
vesteringen. In dit verband wordt nog  
eens het belang bevestigd van de 
financiële, technische en industriëie 

samenwerkingsmogelijkheden, welke 
de overeenkomst van Lomé biedt. 

De goede oogst en de op hoog peil 
biijvende industriëie produktie in Tur-
kije zorgden voor een groei van het 
bruto nationaal produkt, die wederom 
ongeveer 8 % bedroeg. De vraag van 
de gezinshuishoudingen nam toe; het 
begrotingstekort bleef omvangrijk, zo
dat een groter beroep op kort krediet 
van de centrale bank moest worden 
gedaan. Desondanks kon de inflatie 
worden beperkt tot ongeveer 10 "/o 
voor de groothandelsprijzen en 15%  
voor de kieinhandelsprijzen. Het bui
tenlands betalingsverkeer kwam daar-
entegen aan spanningen bloot te  
staan. De uitvoer daalde onder in-
vloed van de achteruitgang van de 
vraag en van het reiatief ongunstige 
prijsniveau der Turkse Produkten 
— vooral de landbouwprodukten. An-
derzijds Steeg de invoer snel, zowel 
van investeringsgoederen als van 
consumptiegoederen. Dientengevolge 
verslechterde de handelsbalans, ter-
wijl ook de overboekingen van Turkse 
emigranten afnamen als gevolg van 
de recessie in de Gemeenschap. Het 
tekort op de lopende rekening van 
de betalingsbalans verdriedubbelde 
dan ook ten opzichte van het vooraf-
gaande jaar. Dit tekort moest worden 
gefinancierd door een beroep op spe
ciale trekkingsrechten en de oliefaci-
llteit van het Internationale Monétaire  
Fonds, alsmede op kort buitenlands 
krediet. Bovendien is echter ook nog  
$600 miljoen aan de deviezenreser
ves onttrokken; deze dekten aan het 
eind van het jaar nog drie maanden 
invoer. 

Na de recessie van 1974 kwam het 
herstel in Griekenland nog siechts 
langzaam van de grond : het bruto  
nationale produkt Steeg vermoedelijk 
met minder dan 1 %. De uitgaven 
voor gezinsconsumptie en voor be-
drijfsinvesteringen namen siechts wei
nig toe, maar de staatsuitgaven Ste
gen daarentegen aanzienlijk. De 
kieinhandelsprijzen iiepen met onge
veer 15% op. Uitvoer en invoer Ste
gen siechts matig en het tekort op 
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Bruto rendementen die op de verschlllende kapitaalmarkten in de Gemeenschap ter beurze zijn genoteerd en die wat 
uitgifttevoorwaarden betreff, 'net best vergelijkbaar zi 

op ObiigOtlOS mogeiijk te maken zijn voor het Verenigd Koninkri, 
berekende rendementen omgerekend op jaarbasis. 

η met die van de Bank. Teneinde vergeiijking 
k, lerland en Denemarken de op haifjaarbasis 
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de handeisbalans bleef ongeveer op 
hat in 1974 bereikte peil. De lopende 
rekening van de betalingsbalans 
sloot evenwel met een geringer te-
kort, vooral tengevolge van de gun 
stige ontwikkeling van het toerisme. 
Mede dankzij in het buitenland op-
genomen leningen steeg de deviezen-
reserve die aan het eind van het jaar 
ongeveer twee en een halve maand 
invoer dekte. 

Vooruitgang werd in 1975 geboekt ten  
aanzien van het economische beleid 
van de Gemeenschap en dit vooral 
op de twee gebieden die direct de 
Bank beroeren : de regionale ontwik
keling in de Lid-Staten en de ontwik-
kelingssamenwerking met een groter 
aantal landen buiten de Gemeen
schap. 
De Raad van Ministers van de Euro- 
pese Gemeenschappen besioot op 
18 maart 1975 tot instelling van een 
Europees Fonds voor Regionale Ont
wikkeling en een Comité voor regio-
naai beleid. In het Comité van het 
fonds en het Comité voor regionaal  
beleid is de Bank door een waar-
nemer vertegenwoordigd, opdat de 
nodige coördinatie tot stand komt ten  
aanzien van de regionale ontwikke-
lingsmaatregelen in de Gemeenschap. 
In 1975 heeft het fonds voor 300 mil-
joen rekeneenheden aan subsidies  
verstrekt, waarvan 119,8 miljoen voor 
investeringen in de industrie, het am-
bacht of de dienstensector en 180,2  
miljoen voor infrastructuurprojecten in 
gebieden die van overheidswege wa 
ren aangewezen als ontwikkelings-
gebieden. Ruim drie kwart van het 
bedrag was bestemd voor projecten 
in Italie, lerland en het Verenigd 
Koninkrijk. Voor bepaaide projecten 
zijn zowel dergelijke subsidies toe-
gekend als kredieten van de E.I.B. De 
bepalingen op grond waarvan de sub-
sidie van het fonds geheel of gedeel-
telijk kan worden uitgekeerd in de 
vorm van een rentesubsidie van 3%  
over door de Bank verstrekte kre
dieten ten behoeve van infrastruc
tuurprojecten in ontwikkelingsgebie-
den, zijn echter nog niet toegepast. 

Andere onderwerpen van communau- 
tair beleid, zoals met name de ener 
gie of andere industriële sectoren, 
verkeren nog in de voorbereidende 
of Studiefase, maar zijn ondanks de 
geboekte vooruitgang nog niet ge-
rijpt tot het stadium van de besluit-
vorming of van uitvoeringsmaatrege-
len. Dit geldt in het bijzonder ook 
voor de Euratomfinanciering van 
kerncentrales. 

In 1975 en begin 1976 zijn daaren-
tegen belangrijke stappen onderno-
men ten aanzien van de financiële  
samenwerking met vele derde landen. 

In de eerste plaats is op 28 februari 
1975 de overeenkomst van Lomé tus-
sen de Europese Economische Ge
meenschap en 46 landen in Afrika, 
het Caribische gebied en de Stille 
Oceaan (A.C.S.-landen) (1) onderte-
kend, die op 1 aprii 1976 van kracht is  
geworden. Hierdoor wordt het werk-
terrein van de Bank buiten de Ge
meenschap aanzienlijk uitgebreid. Van 
de financiële hulp ad 3 390 miljoen 
rekeneenheden, die de Gemeenschap 
deze landen tot 1 maart 1980 zai bie-
den, zaI een bedrag van 585 miljoen 
rekeneenheden door de Bank worden 
verstrekt. Het grootste deel hiervan 

(1) Deze A.C.S.-landen zijn : 
— de in totaal 19 landen die parti] wa

ren bij de tweede overeenkomst van 
Jaoende (17 Afrikaanse landen, Mada
gaskar en Mauritius - G.A.S.M.) : Benin, 
Boeroendi, Boven-Volta, Gentraalafri-
kaanse Republiek, Gabon, Ivoorkust, 
Kameroen, Kongo, Madagaskar, Mali, 
Mauritanie, Mauritius, Niger, Rwanda,  
Senegal, Somalie, Togo, Tsjaad en  
Zaïre; 

— 21 Gemenebest-Ianden, waarvan in 
Afrika : Kenya, Oeganda en Tanzania  
(die reeds met de Gemeenschap geas-
socieerd waren bij de overeenkomst 
van Arusha van 24.9.1969), Botswana, 
Gambia, Ghana, Lesotho, Malawi, Ni
geria, Sierra Leone, Swaziland en  
Zambia; 
het Caribische gebied : Bahamas, Bar
bados, Grenada, Guyana, Jamaica en  
Trinidad en Tobago; 
de Stille Oceaan : Fiji, Tonga en  
West-Samoa; 

— 6 andere Afrikaanse landen : Equato-
riaal-Guinee, Ethiopië, Guinee, Guinee-
Bissau, Liberia en Soedan. 
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— 390 miljoen rekeneenheden — zai 
bestaan uit kredieten uit haar eigen  
middelen waarblj in het algemeen 
rentesubsidies van 3% zullen wor 
den verstrekt uit een bedrag van 100 
miljoen rekeneenheden, dat daarvoor 
speciaal is gereserveerd bij de subsi
dies die het Europese Ontwikkelings-
fonds (E.O.F.) zaI toekennen. Boven-
dien za! de Bank, eveneens uit de  
middelen van het E.O.F., risicodra-
gend kapitaal kunnen verstrekken tot 
een bedrag van 95 miljoen rekeneen
heden. 
Krachtens een nog te nemen besluit 
van de Raad van Ministers zaI de  
Bank ook een bijdrage dienen te  
leveren aan de communautaire hulp 
van 160 miljoen rekeneenheden die 
zaI worden geboden aan de zoge-
naamde Landen en Gebieden Overzee 
(L.G.O.) (1). De Bank zaI op grond 
hiervan 5 miljoen rekeneenheden aan 
risicodragend kapitaal verstrekken en 
10 miljoen rekeneenheden aan kre
dieten uit eigen middelen, waarbij 
eveneens in het algemeen rentesub
sidies kunnen worden verleend. 
Velgens de werkverdeling tussen de  
Commissie van de Europese Gemeen-
schappen en de Bank zullen projec-
ten op het gebied van de industrie,  
de mijnbouw en het toerisme door de  
Bank in behandeling worden geno-
men. Dergelijke projecten zullen bij 
voorkeur door de Bank worden gefi-
nancierd uit de haar ter beschikking 
staande middelen (kredieten uit haar  
eigen middelen en risicodragend ka
pitaal uit de middelen van het E.G.F.).  
Dit sluit niet uit, dat de Bank even-

(1) Franse, Nederlandse en Britse over-
zeese landen, gebieden en depart ementen. 

tueel ook kredieten kan verstrekken 
voor rendabele infrastructuurprojec-
ten in landen die daarvoor in aanmer-
king komen. 
De Bank neemt ook deel aan de voor-
bereidende werkzaamheden en de  
programmeringsmissies die de Com
missie in de A.G.S.-landen onderneemt 
met het oog op de uitvoering van de  
overeenkomst van Lomé. 
Binds de herfst van 1975 is grote 
vooruitgang geboekt ten aanzien van 
de samenwerking van de Gemeen-
schap met de landen rond de Mlddel- 
landse Zee. 
Op 7 Oktober 1975 heeft de Raad van 
Ministers besloten Portugal gedurende 
de jaren 1976 en 1977 een dringende, 
buitengewone hulp te bieden van in 
totaal 180 miljoen rekeneenheden. 
Deze hulp zaI bestaan uit kredieten 
uit de eigen middelen van de Bank 
tot een bedrag van 150 miljoen reken
eenheden en uit ongeveer 30 miljoen 
rekeneenheden aan rentesubsidies 
van 3% uit de begrotingsmiddelen 
van de Europese Gemeenschappen. 
De Gemeenschappen zullen even
eens een volledige garantie geven 
voor de door de Bank te verstrekken 
kredieten. 
Eind december 1975 en begin januari 
1976 zijn bovendien de onderhande-
lingen tussen de Gemeenschap en  
Malta, Tuneslë, Marokko en Algerije 
afgesloten, met als resultaat vier over-
eenkomsten die tevens voorzien in 
financiële samenwerking gedurende 
de Periode 1977-1961. 
In totaal zaI deze landen een hulp 
van 365 miljoen rekeneenheden wor
den geboden, die als volgt zaI zijn 
verdeeld : 

Kredieten uit Kredieten tegen Nlet-terug-
de middelen bijzondere vorderbare 

van de E.I.B. voorwaarden hulp Totaal 

Marokko 56 58 16 130 
Algerije 70 19 25 114 
Tuneslë 41 39 15 95 
Totaal Maghreb-Ianden 187 116 56 339 
Malta 16 5 5 26 
Totaal generaal 183 121 61 365 
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De bedragen, genoemd ondar « kre-
dieten uit de eigen middelen van de 
E.I.B. », zijn maximumbedragen voor 
de kredietverlening welke in totaal 183  
miljoen rekeneenheden mag belopen. 
Bij de kredieten zullen in het alge-
meen rentesubsidies van 2% worden  
toegekend ten laste van de bedragen 
die zijn uitgetrokken voor niet-terug-
vorderbare hulp. 

In januari 1976 heeft de Raad van de 
Gemeenschappen er ook mee inge-
stemd, dat Joegoslavië tot een be-
paald bedrag kredieten van de E.I.B,  
zou kunnen verkrijgen voor projecten 
van gemeenschappelijk belang. 

Tenslotte wordt thans onderhandeld, 
of worden onderhandelingen voorbe-
reid, over een tweede financiële pro 
tocol met Griekenland en een derde 
financiële protocol met Turkije. Voor 
laatstgenoemd land zou tevens nog  
47 miljoen rekeneenheden aan kre
dieten beschikbaar komen na ratifi-
catie van het complémentaire proto-
col dat is afgesloten na de uitbreiding 
van de Gemeenschap. Voorts zal de 
dringende hulp aan Portugal voor de 
jaren 1976 en 1977 naar verwachting 
worden vervangen door een duur-
zamer regeling in de vorm van een 
financieel protocol. 

Zo wordt een steeds groter beroep 
gedaan op de Bank om mee te wer

ken aan het financiële en econo-
mische samenwerkingsbeleid van de 
Gemeenschap ten aanzien een toe-
nemend aantal landen in Afrika, het 
Caribische gebied, de Stille Oceaan 
en rond de Middellandse Zee. De 
Bank steit hierbij haar grote krediet 
op de verschillende kapitaaimarkten 
ten dienste van de ontwikkeling van 
deze landen, daarbij ondersteund 
door de Lid-Staten die geëigende 
garantieregelingen hebben getroffen  
en eventueel ook de kredietvoor-
waarden verzechten door het toeken-
nen van rentesubsidies. De Bank zal 
uit dezen hoofde een groter deel van 
haar totale kredietactiviteiten in dienst  
moeten stellen van landen buiten de 
Gemeenschap dan de 5% die daar-
aan tot nu toe gemiddeld is besteed. 

Deze activiteiten mögen evenwel niet  
ten koste gaan van de kredietver 
lening binnen de Gemeenschap. In de 
huldige economische toestand welke 
misschien ook nog wel enige tijd zal 
aanhouden, zullen aanzienlijke be
dragen vereist zijn voor het recht-
trekken van regionale verschillen, voor 
de nodige infrastructuur van gemeen
schappelijk Europees belang, voor 
herstructureringsinvesteringen en voor 
een regelmatiger, autonomer en goed-
koper energievoorziening. De E.I.B, 
moet derhalve haar werkzaamheid 
voortzetten en uitbreiden overeen-
komstig de taak die haar bij het 
Verdrag van Rome is opgelegd. 
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Jaaractiviteit 
(miljoen r.e.) 

1000 

Kredietverlening totaal 

Gewone kredieten Gemeenschap 

Gewone kredieten geassocieerde landen  

Bijzondere transacties geassocieerde landen  

Kredieten in opdracht en garanties Lid-Staten 
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Kredietverlenìng in 1975 

Nieuwe kredieten : 
1 miijard rekeneenheden. 

In 1975 heeft de Europese Investeringsbank 77 financieringsovereenkomsten 
afgesloten voor een totaal bedrag van 1 006,5 mlljard rekeneenheden. In 1974 
waren dit er 84 voor een bedrag van 996,4 mlljoen rekeneenheden. Dank zlj 
deze kredieten is bijgedragen tot investeringen van in totaal ongeveer 4,4 mii
jard rekeneenheden. 

Het bedrag der gewone kredieten uit de eigen middelen van de Bank is 
gestegen van 910,7 miljoen rekeneenheden in 1974 tot 966,4 miljoen reken
eenheden in het afgelopen jaar, waarvan 917,5 miljoen rekeneenheden — of 
95% — bestemd was voor de Lid-Staten en 48,9 miljoen rekeneenheden voor 
de geassocieerde landen en dit grotendeels voor Griekenland. Hierbij komt 
een bedrag van 40,1 miljoen rekeneenheden aan kredieten tegen bijzondere 
voorwaarden (in 1974 : 85,7 miljoen rekeneenheden), waarvan 35 miljoen uit 
de middelen van de Lid-Staten in Turkije en 5,1 miljoen uit de middelen van 
het Europese Ontwikkelingsfonds in de Nederlandse Antillen en het Franse  
overzeese département Guadeloupe. 

Het bedrag dat uitstond aan kredieten uit eigen middelen en aan garanties  
Steeg van 3 759,6 m iljoen rekeneenheden op 31 decomber 1974 tot 4 616,5 mil
joen rekeneenheden op 31 decomber 1975, dit wil zeggen met 22,8%. 

In de Lid-Staten : 
917,5 miljoen rekeneenheden, 

vooral in Itallë en 
het Verenlgd Koninkrijk. 

KREDIETVERLENÌNG BINNEN DE GEMEENSCHAP 

De E.I.B, heeft in 1975 binnen de Gemeenschap 64 kredieten verleend voor 
een totaal bedrag van 917,5 miljoen rekeneenheden. In 1974 waren 70 kredieten 
verstrekt voor een bedrag van 849,7 miljoen rekeneenheden, zodat de toene-
ming 8% bedroeg. Van de totale kredietverlenìng gedurende het boekjaar 
bleef derhalve 91,1% binnen de Gemeenschap. 

De verdeling van dit bedrag over de verschillende landen heeft echter veran-
deringen ondergaan : de kredietverlenìng in het Verenigd Koninkrijk is ruim 
verdubbeld en die in Italië is gestegen met 29%; voor de andere Lid-Staten 
was daarentegen sprake van een soms aanzienlijke daling. 

Gevolg hiervan was een Sterke concentratie op Italië en het Verenigd Konink
rijk, waar respectievelijk 39,1 % en 36,5% van het totale kredietbedrag binnen 
de Gemeenschap is toegekend. Frankrijk nam de derde plaats in met 17,2%.  
lerland, Denemarken en België namen gezamenlijk siechts 7,2% voor hun 
rekening, terwijl in Duitsland, Nederland en Luxemburg geen enkel krediet is  
toegekend, daar de rentestand in deze landen relatief laag was. In Duitsland 
is echter wel een garantietoezegging gedaan, welke later zai worden omgezet 
in effectieve garanties ten behoeve van de financiering van de kerncentrale 
te Gundremmingen. 

De verdeling van de kredietverlenìng aan de hand van de verschillende econo-
mische doelstellingen, die worden genoemd in artikel 130 van het Verdrag van 
Rome, weerspiegelt de gevolgen van de bovenbeschreven verdeling naar land  
(zie tabel 6 op biz. 71 en de grafiek op biz. 22). 

Drie kwart van het totaal 
in ontwikkelings- en 

omschakeiingsgebieden. 

In de ontwikkelings- en omschakeiingsgebieden van de Gemeenschap is 670,6  
miljoen rekeneenheden — of 24% meer dan in het voorafgaande jaar — ter 
beschikking gesteld, dit wil zeggen 73% van het totale kredietbedrag binnen  
de Gemeenschap. Hierbij inbegrepen zijn de kredieten met regionale doel-
stelling, die bovendien van gemeenschappelijk Europees belang waren, in het 
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Totaal 1006,5 mili. r.e. 

Italie 353,8 

Verenigd Koninkrijk 334,5 

Frankrijk 158,0 

leriand 37,7 

Denemarken 17,7  
Belglë 10,8 

Griekenland, 
gewone kred. 47,2 

G.A.S.M., gewone kred. 1,7 
Turkiie, bijz. transacties 35,0  

G.A.S.M.-L.G.O., 
bijz. transacties 5,1 

Tabel 1 : Kredietverlening in 1975 
Onderverdeeld naar land 

Bed rag 
Aantai (miij. r.e.) 

% van "/o van 
totaal totaal 

generaal Lid-Staten 

Gewone transacties 

Lid-Staten 

Belglë  1 10,8 1.1 1,2 

Denemarken  6 17,7 1,8 1,9 

Frankrijk  11 158,0 15,7 17,2 

leriand  2 37,7 3,7 4,1 

Italie  26 358,8 35,6 39,1 

Verenigd Koninkrijk ... 18 334,5 33,2 36,5 

Totaal 64 917,5 91,1 100,0 

Geassocieerde staten 

Griekenland  7 47,2 4,7 

G.A.S.M. 

Mauritius  1 1.7 0,2 

Totaal 8 48,9 4,9 

Totaal gewone transacties 72 966,4 96,0 

Bijzondere transacties (^) 

Turkije  3 35,0 3,5 

G.A.S.M.-L.G.O. 

Nederlandse Antilien . . 1 4,4 0,4 

Guadeloupe  1 0,7 0,1 

Totaal 5 40,1 4,0 

Totaal generaal .... 77 1 006,5 100,0 

(1) Transacties tegen bijzondere voorwaarden uit de middeien van de Lid-Staten (Turkije) en het E.O.F. 
(G.A.S.M.-L.G.O.), welke de Bank beheert in het kader van haar « section spéciale ». 
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Totaal 1006,5 mil) , r e. 

Energie, watervoorzienlng 463,7 

Teiecommunicatie 197,7 

Industrie, diensten 
en landbouw 164,3 

Vervoer 143,8 

Landbouwverbetering 37,0 

Tabel 2 : Kredietverlening in 1975 
Onderverdeeld naar sector 

binnen de Oemeenschap bulten de Gemeenschap 

Bed rag 
Aantal (mllj. re.) 

Bed rag 
"/o Aantal (mllj. re.) Ve 

Infrastructuur  39 779,3 84,9 6 62,9 70,6 

Landbouwverbetering  — — 2 37,0 41,8 

Energie  19 327,9 357 2 20,8 23,3 
Kerncentrales  6 121,8 13,3 — — — 
Thermische centrales  — — — 2 20,8 23,3 
Elektriciteitstransport  2 35,4 3,9 — — — 
Gas- en oliewinning  4 52,4 5,7 — — — 
Steenkooiwinning  1 13,4 1,4 — — — 
Gasleidingen  6 104,8 11,4 — — — 
Watervoorziening en waterdistri-

12,5 butie  7 115,0 12,5 — — 
Vervoer  6 138,7 15,1 2 5,1 57 
Spoorwegen  2 38,5 4,2 — — — 
Wegen en kunstwerken .... 3 70,3 7,6 — — — 
Scheepvaart 1 29,9 3,3 1 0.7 0,8 
Luchtvaart — — — 1 4,4 4,9 

Teiecommunicatie 7 197,7 21,6 — — — 

Landbouw, Industrie en diensten 1540 138,2 15,1 28(^) 26,1 29,4 

Landbouw, bosbouw en visserij . 3 1,3 0,1 — — — 
Industrie 150 135,3 14,7 28 26,1 29.4 
Mijnbouw* 1 0,6 0,1 — — — 
Raffinage en eerste bewerking van 

1,4 1,6 metalen* 13 47,9 5,2 1 1,4 1,6 
Produktie van bouwmaterialen' . 13 14,1 1,5 3 11,3 12,7 
Houtindustrie 11 5,0 0.5 1 0,7 0,8 
Glas- en aardewerkindustrie . . 3 2,2 0,2 2 1,9 2,2 
Chemische industrie*  13 36,5 4,0 1 3,0 3,4 
Metaai- en machine-Industrie . . 26 17.2 1,9 4 1,8 2,0 
Automobielindustrie en produktie 

0,2 van transportmaterieei 7 2,1 0,2 — — — 
Elektrotechnische en elektronische 
industrie  8 12,8 1,4 4 6,3 7,1 
Voedingsmiddeienindustrie . . . 30 42,8 4,7 3 3,1 3,4 
Textiei- en leerindustrie .... 7 1,6 0,2 6 6,2 6,9 
Papierpulp- en Papierindustrie' . 3 1,1 0,1 1 1,5 1,7 
Rubber en kunststof verwerkende 
industrie  8 2,6 0,3 — — — 
Overige industrieën  3 1,7 0,2 — — — 
Globale kredieten  4 — 52,9(=) — 5,8 2 — 11,10 — 12,4 

Diensten (Onderzoek-Ontwikkeiing) 1 1,6 0,2 — — — 

Totaal generasi  1930 917,5 100,0 34(^) 89,0 100,0 

Waan/an ba sisindustrie * 43 100,2 10,9 6 17,2 19,4 
(in de tabel met sterretje) 

0) Waarvan 129 toewijzingen ult hoofde van globale kredieten. 
2) VerschiI tussen het bedrag der 4 in 1975 toegekende globale kredieten (10,2 mlijoen) en de gedurende 

dat jaar toegewezen bedragen ult reeds toegekende kredieten (63,1 mlijoen), die onder de verschil-
lende bedrijfstakken zljn meegeteld. 

(3) Waarvan 21 toewijzingen uit hoofde van globale kredieten. 
{*) VerschiI tussen het bedrag der 2 In 1975 toegekende globale kredieten (12,7 mlijoen) en de gedurende 

dat jaar toegewezen bedragen uit reeds toegekende kredieten (23,8 mlijoen), die onder de verschil-
lende bedrijfstakken zijn meegeteld. 
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Aanzienlijke bedragen 
voor projecten van 

gemeenschappelijk belang  
op gabled van de energie en  

de verbindìngen. 

bijzonder vanwege hun bijdrage tot de energievoorziening van de Gemeen-
schap. Ongeveer 88®/o van de steun voor regionale doeieinden was bestemd 
voor Italie, het Verenlgd Konlnkrijk en lerland, waar de regionale Problemen  
het grootst zljn. 

Kredieten voor projecten van gemeenschappelijk Europees belang zljn verleend 
tot een bedrag van 438,8 mlljoen rekeneenheden, dit wll zeggen ongeveer een 
zelfde bedrag als In 1974. HIeronder zljn tevens projecten begrepen die mede  
een reglonaal belang dienden. Rulm drie kwart van dit bedrag of 338 mlljoen 
rekeneenheden was bestemd voor projecten ter verbetering van de energie
voorziening van de Gemeenschap. HIeronder waren zeven kredieten voor 
kerncentrales en kernoutlllage In het Verenlgd Konlnkrijk, Italie en Frankrijk 
(126,3 mlljoen rekeneenheden), enkele kredieten voor gasleldlngen In het 
Verenigd Konlnkrijk, Itallë en Belglë (104,8 mlljoen), voor de gas- en ollewlnning 
In Itallë, het Verenlgd Konlnkrijk, Denemarken en Frankrijk (82,4 mlljoen reken
eenheden) en voor de steenkoolwlnning In het Verenlgd Konlnkrijk (24,5 mlljoen 
rekeneenheden). Daarnaast Is 100,8 mlljoen verstrekt voor Infrastructuurpro-
jecten die beoogden de weg- en telefoonverblndlngen tussen de LId-Staten 
onderling te verbeteren. 

Een relatlef klein deel van het totale kredletbedrag Is gegaan naar twee 
projecten ter stimulering van bepaalde bedrljfstakken; het eerste betrof de  
modernlsering van een Deense agrarische Industrie en het andere de ontwlk-
kellng van een uiterst moderne techniek voor het lassen van onderzeese 
leldlngen in Frankrijk. 

Kredietverlening in de Gemeenschap in 1975 
Onderverdeeld naar doelstelling van economlsch beleid 

Regionale ontwikkeling en omschakeling 
(670,6 miljoe n r.e.) 

Gemeenschappelijk Europees belang  
(438,8 mlljoe n r.e.) 

I Bedrljfstakbelang 
(5,4 mlljoe n r.e.) 

N.B. : Sommige kredieten beantwoorden aan 
meerdere doelstelllngen tegelljkertljd (zie tabel 6 
op biz. 71) 
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Industriële 
projecten : 15 "/ο. 

De verdeling over de verschillende economische sectoren is In 1975 sterk 
beïnvioed door de economische crisis. De onderbezetting van het produktie-
apparaat en de geringe investeringsneiging hadden tot gevolg, dat het bedrag 
der kredietverlening voor industriële projecten met ruim de helft daaide. 
Met inbegrip van de toewijzingen uit hoofde van globale kredieten zijn 154  
industriële initiatieven gesteund voor een bedrag van in totaal 138,2 miljoen 
rekeneenheden. Dit vormde siechts 15^/0 van de totale kredietverlening binnen  
de Gemeenschap, tegenover bijna 36% in 1974 en 40% in 1973. Bijna aile 
gefinancierde projecten hadden betrekking op onderontwikkelde regie's. 

Infrastructuur : 85 %. In de meeste Lid-Staten was het beleid gericht op uitbreiding van de overheids-
investeringen, zowel met het oog op de bevordering van het economisch 
herstel als op de verbetering van de energievoorziening. Tot dit beleid heeft 
de Bank actief kunnen bijdragen; haar kredietverlening voor infrastructuur-
projecten steeg dan ook met 43 % tot 779,3 miljoen rekeneenheden, hetgeen 
85 % van haar totale kredietverlening binnen de Gemeenschap uitmaakte. Bijna 
drie kwart van dit bedrag betrof projecten In probleemgebieden. 

Deze kredieten voor infrastructuurprojecten waren grotendeels gericht op de 
energievoorziening. Voor dit doel zijn 19 kredieten toegekend voor een bedrag 
van 327,9 miljoen rekeneenheden, dit wil zeggen 35,7% van het kredietbedrag 
in de Gemeenschap. De Bank heeft bovendien grotere bedragen dan in vroeger 
jaren ter beschikking gesteld voor de verkeersinfrastructuur (138,8 miljoen 
rekeneenheden), voor de watervoorziening in Nordoost-Engeland, Bretagne en 
Zuid-ltalië en voor de sanering van de Golf van Napels (115 miljoen reken
eenheden). Ook in 1975 is weer bijgedragen tot de modernisering en uitbreiding 
van telefoon- en telexnetten, waarvoor 7 kredieten van in totaal 197,7 miljoen 
rekeneenheden zijn verstrekt. 

in de industriële sector zijn de grootste bedragen gegaan naar de raffinage 
en eerste bewerking van metalen — met name de fabricage van bekiede plaat 
en van buizen —, de voedingsmiddelenindustrie en de chemische industrie. 
Op vrij grote afstand volgen dan de machine-industrie, de fabricage van bouw-
materialen en de elektrotechnische industrie. 

Verdere steun aan 
industriële projecten van 

beperkte omvang. 

In het afgelopen boekjaar zijn siechts vier zogenaamde « globale » kredieten 
verstrekt aan financiële instellingen, die hieruit kleinere bedragen kunnen toe-
wijzen voor projecten van beperkte omvang. In totaal beliepen deze kredieten 
siechts 10,2 miljoen rekeneenheden. Verscheidene reeds eerder toegekende 
globale kredieten zijn bovendien beëindigd zonder geheel te zijn verbruikt, 
daar of de kredietvraag onvoldoende bleek, of de rentevoet te zeer was  
gedaaid sinds deze kredieten waren toegekend. loch is uit hoofde van lopende 
globale kredieten in 1975 nog een bedrag van 63,1 miljoen rekeneenheden 
toegewezen voor 129 industriële projecten. Dit is niet veel minder dan in 1974,  
toen 76,2 miljoen rekeneenheden voor 187 projecten kon worden toegewezen 
en veel meer dan in 1973 (24,5 miljoen rekeneenheden voor 39 projecten). 
Deze globale kredieten stimuleren de regionale ontwikkeling op bijzonder doel-
treffende wijze, daar zij bijdragen tot de vestiging van een breed spectrum  
van industriële bedrijven met een in het algemeen veel grotere arbeids-
intensiteit. TerwijI bij voorbeeld de investeringen per arbeidsplaats in 1975 bij 
gewone kredieten, die doorgaans voor grotere projecten worden toegekend, 
gemiddeld 98 000 rekeneenheden bedroegen, was dit voor uit globale kredieten 
gefinancierde projecten siechts 23 000 rekeneenheden. 
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Net als in vroeger jaren is het grootste 
deei van de kredieten van de Bank naar 
de minderontwikkeide deien van de  
Gemeenschap gega an : in totaai 67 0,6 mii-
ioen rekeneenheden of bijna drie kwart 
van de kredietveriening binnen de Gemeen
schap. Uit « globale » kredieten die aan 
bemiddeiende financiëie insteiiingen zijn 
verieend, is een bedrag van in totaai 
63,1 miijoen rekeneenheden toegewezen 
voor 129 projecten van beperkte omvang, 
waarvan bijna de helft in Zuid-itaiië. 

In Itallë : 
358,8 miijoen rekeneenheden, 

voora! in Zuid-itaiië, 

met name voor omvangrijke 
« speciaie projecten » van 

de Cassa per ii Mezzogiorno. 

De gedurende 1975 door de Bank gefinancierde projecten leidden tot het 
scheppen van in totaai bijna 12 000 nieuwe arbeldsplaatsen, terwiji 4 000 
andere arbeldsplaatsen konden worden velllg gesteld. 
Bovendlen kan worden opgemerkt dat de Infrastructuurprojecten, waaraan de  
Bank haar steun heeft verieend, bij de heersende werkloosheld van groot 
belang waren, doordat deze projecten naar raming ongeveer 80 000 tijdelljke 
arbeldsplaatsen In het leven riepen. 

In Itallë Is In het afgelopen jaar 29% meer aan kredieten verstrekt dan In 1974. 
Het totale bedrag bellep 358,8 miijoen rekeneenheden, of lire 289,8 mlljard, 
hetgeen bijna 40% van de kredietveriening binnen de Gemeenschap ultmaakte. 
Twee derde hiervan Is toegekend voor projecten van reglonaal belang, vooral 
In Zuld-ltallë. De rest ad lire 104 mlljard Is verstrekt voor Infrastructuur
projecten van gemeenschappelljk Europees belang. 
Zo zljn de ENEL twee kredieten van In totaai lire 36,2 mlljard verstrekt voor 
de bouw van een kerncentrale te Caorso bIj Piacenza In Emilia Romagna, met 
een netto geïnstalleerd vermögen van 840 MWe. Een zelfde bedrag Is ter  
beschlkking gesteld van de AGIR — een onderdeel van de ENI-groep — voor 
de ontglnning van een omvangrljk gas- en olleveld op grote diepte in de  
Po-vlakte bIj Malossa. Deze projecten leveren een bijdrage tot een betere 
energlevoorzlening van Itallë en van de Gemeenschap. 
In Piémont Is rulm lire 30 mlljard verstrekt voor het wegvak Alessandria-Santhlà  
van de zogenaamde « tunnel »-autoweg en voor de Fréjus-tunnel tussen Plëmont  
en Savoole, waarvan de aanleg aan de Franse zljde reeds In 1974 door de  
Bank was gesteund. Deze grote verblndlngen moeten het verkeer van mensen 
en goederen tussen Itallë en de rest van de Gemeenschap vergemakkelljken. 

Het grootste deel van de kredieten met regionale bestemming Is toegekend 
voor de financiering van grote Infrastructuurprojecten op gebled van de  
water- en aardgasvoorzlening of op dat van de telefoonverblndlngen. Dergelljke 
projecten zljn nodig ter verbetering van de economlsche hulpbronnen van de  
onderontwikkelde delen van het land. In totaai zljn zeven van deze projecten 
geflnanclerd tot een totaai bedrag van lire 143,5 mlljard. Bovendlen heeft de  
Bank lire 42,3 m lljard ter beschlkking gesteld voor negen Industriële projecten, 
die vooral de chemische Industrie betroffen. 
Deze bedragen zljn merendeels toegekend voor projecten In verschlllende 
delen van Zuld-ltallë ; lire 72 mlljard In Apullë en Basilicata, lire 35,2 mlljard 
in Campanlë, lire 34,5 mlljard In Sicilie en lets minder dan lire 17 mlljard In 
Molise en de Abruzzen. Rulm de helft van de bedragen, bestemd voor Infra
structuurprojecten In deze gebleden. Is verstrekt voor zogenaamde « speciale  
projecten » van de Gassa per II Mezzogiorno. 
«Speciale projecten», zo genoemd op grond van een wet van 1971, beogen 
de achterstand die Zuld-ltallë heeft ten opzichte van de rest van het land te 
verkleinen door middel van omvangrijke Infrastructuurwerken, welke van alge-
meen belang zljn voor diverse bedrijfstakken of gebleden. Direct doel van deze 
projecten Is produktleve activitelten te bevorderen, natuurlijke hulpbronnen tot 
ontwikkeling te brengen en het milieu In stand te houden. 

Watervoorziening van  
Apulië en Basilicata 

Een van deze speciale projecten betreft de ontwikkeling van de waterwinning 
In Basilicata en Apullë om een einde te maken aan de waterschaarste die de 
welvaart In deze gebleden al sinds lang afbreuk doet. Twee kredieten van In 
totaal lire 49 mlljard zljn toegekend voor twee grote onderdeien van dit 
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In Halle Is voor 358,8 mlljoen rekeneen-
heden aan kredleten verleend. De Bank 
steunde zo belangrljke infrastructuurwerken 
op het gebied van de energievoorziening, 
de telecommunicatie, de waterbeheersing 
en de milieuverontreiniging. Dit alles had 
vaerai betrekking op Zuld-ltalie; in dat 
gebied zijn trouwens ook meerdere indu-
strlële projecten geflnancierd, vooral wat 
befreit de chemische en de staalindu- 
strieën. 

project. Het eerste betreft een sectie van de Pertusillo-leiding, waar water aan 
de Agri wordt onttrokken bij de Pertusillo-dam in Basilicata, dat mede via de 
zogenaamde Apulië-leiding tot ver in Apulië aan verscheidene Steden za! worden  
geleverd. Het tweede onderdee! betreft de bouw van een stuwdam met een 
stuwcapaciteit van 450 miljoen m" te Monte Cotogno in Basilicata en de aanieg 
van een leiding waardoor het water uit het Sinni-gebergte naar verschillende 
bestemmingen kan worden getransporteerd en met name naar het gebied bij 
Metaponto, dat zo kan worden geïrrigeerd. In 1965 was overigens reeds een 
krediet verleend voor de landbouwverbetering in de kustviakte van Metaponto. 

en sanering van 
de Golf van Napels. 

De Bank heeft een krediet van lire 24 miljard verstrekt voor een tweede 
speciaal project van grote omvang, namelijk de sanering van de Golf van 
Napels, die thans met het achterland nog een van de meest verontreinigde 
delen van Italië vormt. De betrokken werken dienen niet alleen de gezond-
making van dit deel van Gampanië, maar kunnen tevens de landbouw, industrie 
en toeristische ontwikkeling van het gebied bevorderen. 
De Bank heeft ook een krediet toegekend voor de uitbreiding van het gaslei-
dingnet in Calabrië. Deze uitbreiding houdt verband met de recente gasvond-
sten in Zuid-ltalië en met name die van het « Luna »-gasveld voor de kust bij 
Crotone, voor de ontwikkeling waarvan reeds in 1974 twee kredieten waren  
toegekend. 
Drie kredieten van in totaal lire 63,5 miljard dienden als bijdrage aan de 
uitbreiding en modernisering van de telefoon- en telexdienst in Sicilië, de 
Abruzzen, Molise en enkele achtergebleven delen van Trentino-Alto Adige en 
Venetië. 

Financiering van 
chemische en staaiprojecten. 

Aile industriële projecten waartoe de Bank heeft bijgedragen waren gelokali-
seerd in Zuld-ltallë. De grootste bedragen, te weten lire 25,8 en 9 miljard, 
waren bestemd voor respectievelijk de chemische industrie en de staaiindustrie. 
De Bank heeft bij voorbeeld opnieuw bijgedragen tot de uitbreiding van het 
petrochemische bedrijf van de ANIC — onderdeel van de ENI-groep — te Gela 
op Sicilië en tot de bouw van een fabriek van de grondstof voor polyurethaan 
in het Montedison-complex te Brindisi in Apulië. Kredieten zijn ook verstrekt 
ten behoeve van een ander chemisch bedrijf van dezelfde groep te Bussi in 
de Abruzzen en van een farmaceutisch bedrijf van de Lepetit-groep in Latium. 
Gefinancierd is bovendien de uitbreiding en herstructurering van twee bedrijven 
van de FINSIDER-groep te Taranto in Apulië en te Torre Annunziata in Gam
panië, waar stalen buis wordt gefabriceerd. Hun grondstof betrekken deze 
bedrijven van staaifabrieken in Zuid-ltalië en vooral van de fabriek te Taranto,  
waaraan de Bank in het verleden reeds meerdere malen steun heeft verleend. 

Ook is bijgedragen aan de financiering van uitbreidingen van een fabriek van 
gasontladingslampen te Bari in Apulië, van een fabriek van grafietelektroden 
te Caserta in Gampanië en van een centrum voor metallurgisch onderzoek 
bij Rome. 
Tenslotte is uit hoofde van reeds vroeger aan diverse instellingen toegekende  
kredieten — aan het Istituto Mobiliare Italiano (IMI), de Banca Nazionale 
del Lavoro, het Istituto per lo Sviluppo Economico dell'Italia Meridionale 
(ISVEIMER), het Credito Industriale Sardo (GIS) en het Istituto Regionale per 
il Finanziamento alle Industrie in Sicilia (IRFIS) — door de Bank toestemming 
gegeven tot toewijzing van 63 bedragen voor in totaal ongeveer lire 30 miljard 
ten behoeve van allerlei kleinere projecten in Zuid-ltalië. Voor deze projecten 
zai ongeveer lire 80 miljard worden geïnvesteerd, terwijl zo direct 3 800 nieuwe 
arbeidsplaatsen kunnen worden geschapen. 
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In 1975 gefinancierde projecten binnen de Gemeenschap 

A Energie 

A Vervoer 

^ Watervoorzienrng 

^ Telecommunlcatie 

^ Basisindustrie 

A Machine-industrie, eiektrotechnische 
en eiektronische industrie  

A Diverse industrie 

A Globale kredieten 

A Toewijzingen 
uit globale kredieten 
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In het Verenlgd Konlnkrijk : 
334,5 miljoen rekeneenheden, 

bijna geheel bestemd 
voor Schotland, Wales en 

Noord-Engeland, 

In het Verenigd Koninkrijk Is voor een bedrag van 334,5 miijoen rekeneenheden 
— of £ 186,5 miljoen — aan kredleten verstrekt, dit wll zeggen ruim twee maal 
zoveel als In 1974. 

De 15 geflnanclerde projecten hadden alle betrekking op gebleden met om-
schakellngs- of ontwikkellngsproblemen. Drie kwart van het bedrag kwam ten 
goede aan Schotland en Noord-Engeland; andere projecten waren gelokall-
seerd In Wales. Meestal betrof dit Infrastructuurprojecten, In het bijzonder op 
het gebled van de energlevoorziening en verband houdende met de ontglnning 
van de gas- en ollevelden In de Noordzee. 

ontginning van gas 
en olle in de Noordzee, 

Verscheldene kredleten van In totaal £ 47,8 m iljoen zljn verleend aan de British 
Gas Corporation voor de ultbrelding van de gasleldlngen voor het transport 
van gas ult het Friggveld tussen de terminal te St. Fergus aan de Schotse kust 
en de rest van Schotland, Noordwest- en Noordoost-Engeland. Bovendlen Is 
een kredlet van £ 16,9 miljoen verstrekt voor de aanleg van de ollehaven te  
Sullom Voe op de Shetlandellanden. Olle van de Brent- en NInlanvelden, die 
daar per onderzeese lelding aankomt, zai In deze haven In tankers worden  
geladen voor het vervoer naar raffinaderijen, vooral In het Verenlgd Konlnkrijk 
en op het continent. 

twee kerncentrales, 

telefoon en telex, 
alsmede watervoorziening 

De ollewlnning In de Noordzee zaI naar verwachting de economlsche groel 
kunnen stimuleren. HIervoor Is echter ook noodzakelljk om de elektrlcltelts-
voorzlenlng In Schotland en Noord-Engeland te verbeteren; daarom is rulm 
£ 50 miljoen toegekend voor de kerncentrales te Hunterston In Schotland en 
te Hartlepool In Noordoost-Engeland en voor hoogspannlngsleldlngen die de  
Peterhead- en Inverklp-centrales met het Schotse koppelnet zullen verbinden. 

Twee kredleten waren bestemd voor de ratlonallsatle van de steenkoolwlnnlng. 
De National Goal Board heeft een kredlet ontvangen voor twee nieuwe mljnen 
In Yorkshire and Humberslde en In Zuld-Waies, alsmede voor de ultbrelding 
van bestaande mljnen In de Midlands. Naar de British Railways Board Is een 
kredlet gegaan voor de aanschaf van 2 000 speciale wagons voor het vervoer 
van steenkool tussen de mljnen en de elektrische centrales. 

Ook Is bijgedragen aan de financiering van twee Infrastructuurprojecten In 
omschakellngs- of ontwikkellngsgebleden, te weten de ultbrelding van de  
telefoon- en telexdienst In Wales en de verbetering van de watervoorziening in 
Noordoost-Engeland. 

en îndustriëie projecten. Voor een bedrag van £ 32,1 miljoen zljn vier Industriëie projecten gesteund, 
die direct ongeveer 1 500 nieuwe arbeldsplaatsen schlepen en bovendlen rulm 
700 andere arbeldsplaatsen velllg stelden. Het grootste bedrag {£ 17,5 miljoen) 
was bestemd voor de British Steel Corporation ten behoeve van drIe nieuwe 
Installatles voor de produktle van beklede plaat te Shotton In Wales, waar de  
werkgelegenheld bijzonder precair was geworden. In totaal is nu £ 67 miljoen 
ter beschlkking gesteld voor de financiering van projecten die voorkomen In 
het tienjarenplan voor de modernlsering en ultbrelding van de Britse staal-
Industrle. 

In de Industriëie sector zijn voorts nog kredleten toegekend voor een whlsky-
stokerlj en bottelarlj te Shieldhall, een schrljfmachlnefabriek te Glasgow — beide  
In Schotland — en voor een fabriek van glucose, bestemd voor de voedlngs-
mlddelenlndustrle en de brouwerlj, te Howden In Yorkshire and Humberslde. 
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Voor de verbetering en diversificatie van 
de energievoorziening van de Gemeen-
schap was 327,9 milioen rekeneenheden 
bestemd, d.w.z. een derde van de krediet-
verlening binnen de Gemeenschap. Ook 
dit jaar heeft de Bank de ontginning van 
gas- en oiievelden in de Itaiiaanse Po-
vlakte en in bet Deense deei van de  
Noordzee gesteund. 

Tenslotte is uit hoofde van eerder aan de industria! and Commercial Finance 
Corporation Ltd. verstrekte globale kredieten toestemming gegeven tot twaaif 
toewijzingen van bedragen tot in totaal £ 2,4 miljoen ten behoeve van kleinere  
projecten welke ongeveer 1 000 nieuwe arbeidsplaatsen zullen scheppen. 

In Frankrijk : 
158 miljoen rekeneenheden 

voor telefoon- en 
telexverbindingen, 

In Frankrijk zijn elf kredieten verstrekt voor in totaal 158 miljoen rekeneenheden 
of Ffr. 845,7 miljoen. Deze kredieten waren hoofdzakelijk bestemd voor de  
energievoorziening, het verkeer, de waterleiding en de telefoon- en telexdienst. 

Een bedrag van Ffr. 325,7 miljoen is — in twee kredieten — ter beschikking 
gesteld voor de uitbreiding en modernisering van de internationale telecom-
municatie (centrales, straalverbindingen, telexverkeer) en voor de verbetering 
van de telefoon- en telexdienst in Bretagne. Binds 1967 heeft de Bank Ffr. 1 200 
miljoen toegekend voor het inhalen van de achterstand die de minderontwik-
kelde delen van Frankrijk in dit opzicht hadden. 

de watervoorzlening, Aan de Bretonse departementen Finistère, Morbihan en Ille-et-Vilaine is boven-
dien een steun van Ffr. 50 miljoen toegezegd voor de uitbreiding van de water
leiding. De bedoeling is de watervoorziening op het platteland te verbeteren 
en daardoor de landbouw, de industriële ontwikkeling en het toerisme te  
bevorderen. In 1973 waren reeds vier kredieten verstrekt met een soortgelijk 
doel. 

het verkeer, Twee kredieten waren bestemd voor de verkeersverbindingen. Het eerste 
van Ffr. 150 miljoen is verstrekt voor de verbetering van de spoorlijn Parijs-
Bordeaux-Hendaye-Spaanse grens, welke van belang is voor de Franse west-
kust. Het andere krediet van Ffr. 165 miljoen is gegaan naar het wegvak 
Verdun-Reims van de autoweg Parijs-Lotharingen-Duitsland. In 1974 was reeds 
bijgedragen aan de financiering van het vak Verdun-Metz van dezelfde weg. 

en de kernenergle. Drie kredieten van in totaal Ffr. 135 miljoen waren bedoeld als steun aan de  
financiering van investeringen voor de verbetering van de energievoorziening 
van de Gemeenschap. Hiervan was het grootste bedrag. Ffr. 100 miljoen, 
bestemd voor het Vierde deel van de kerncentrale van Bugey te Saint-Vulbas 
an de Rhône, zodat de Bank nu voor deze centrale in totaal reeds Ffr. 618,6 
miljoen ter beschikking heeft gesteld. Het tweede krediet is verstrekt aan het 
Framatome-bedrijf te Chalon-sur-Saône, waar drukvaten en stoomgeneratoren 
voor kerncentrales worden geproduceerd. Het derde gefinancierde project 
betrof de bouw van een installatie voor het lassen van onderzeese gas- en 
olieleidingen, waarbij gebruik zai worden gemaakt van een uiterst geavan-
ceerde techniek; de installatie zaI in de eerste plaats in de Noordzee worden  
ingezet. 

Tenslotte is een globaal krediet van Ffr. 20 miljoen verstrekt aan de Société 
Lorraine de Développement et d'Expansion - LORDEX, die hieruit verdere 
industriële projecten van kleinere omvang zal kunnen financieren. Dit is het 
tweede globale krediet aan deze instelling. 

Uit reeds eerder toegekende globale kredieten — aan het Crédit National, 
de Caisse Centrale de Crédit Hôtelier, Commercial et Industriel, de Société 
de Développement Régional de la Bretagne en de LORDEX — zijn bovendien 
in 1976 46 bedragen toegewezen voor ruim Ffr. 100 miljoen als bijdrage aan 
investeringen tot een omvang van een drie maal zo hoog bedrag. Hierdoor 
konden direct ruim 2 500 nieuwe arbeidsplaatsen worden geschapen, terwiji 
het behoud van 1 500 andere werd zekergesteld. 
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In het Verenigd Koninkriik werd voor 
334,5 miljoen rekeneenheden aan kredieten 
verleend voor projecten die alle In ont-
wlkkellngs- of omschakellngsgebleden 
waren gelokallseerd en grotendeels betrek-
klng hadden op de energlevoorzlenlng. Net 
als in Itallë en Frankrljk is ook In Groot-
Brlttannlë bljgedragen aan de financiering 
van kerncentrales. Bovendlen Is omvang-
rljke steun verleend aan de ultbreiding 
van het gasleldlngnet voor het transport 
van het aardgas ult de Noordzee. 

In ierland : 
37,7 miljoen rekeneenheden 

voor twee projecten van 
regionaal belang. 

In ierland zijn twee kredieten van In totaal 37,7 miljoen rekeneenheden (£ 22 mil
joen) verstrekt voor projecten van regionaal belang. In de eerste plaats is de  
uitbreiding van een cementfabriek te Platin in het graafschap Meath gefinan-
cierd, als aanvulling op een in 1974 toegekend krediet. In de tweede plaats 
is een krediet toegezegd voor een deel van het vijfjarenplan voor de uitbreiding 
van de telefoon- en telexdienst, waaraan de Bank trouwens ook in de twee 
voorafgaande jaren reeds had bijgedragen. 

Bovendien heeft de Bank toegestemd in de toewijzing van drie bedragen voor 
in totaal £ 1 miljoen, uit hoofde van een in 1974 aan de Agricultural Credit 
Company Limited verstrekt globaal krediet. Hierdoor zijn 360 nieuwe arbeids-
plaatsen gecreëerd. 

In Denemarken : 
17,7 mlijoen rekeneenheden 

voor de ontginning van 
koolwaterstoffen 

In Denemarken heeft de Bank zes kredieten voor een bedrag van 17,7 miljoen 
rekeneenheden (Deense kr. 125,4 miljoen) kunnen toezeggen. Het grootste 
krediet (Deense kr. 43 miljoen) dient als bijdrage aan de financiering van twee 
boorplatforms voor de ontginning van koolwaterstoffen in het Dan-veld in het 
Deense deel van de Noordzee. Voorts zijn twee kredieten verstrekt voor een 
fabriek van elektromotoren in het minstontwikkelde deel van Noord-Jutland en 
voor de bouw van een zeer moderne en grote varkensslachterij in Zuidoost-
Jutland, die toehoort aan een coöperatie met 4 000 leden. Deze drie projecten 
leveren direct ruim 500 nieuwe arbeidsplaatsen op en stellen 300 andere  
arbeidsplaatsen veilig. 

en voor Industriële projecten. Tenslotte zijn in Denemarken drie globale kredieten van in totaal Deense kr. 
47,4 miljoen verstrekt, waarvan het eerste aan het Finansieringsinstituttet for 
Industri og Hândvaerk A/S (FIN) en de twee overige via de Deense Staat aan 
het Egnsudviklingsdirektoratet (instantie voor regionale ontwikkeling). Hieruit 
zijn reeds vijf bedragen toegewezen voor bijna Deense kr. 10 miljoen ter  
financiering van kleinere projecten in minderontwikkelde delen van het land, 
waarbij werkgelegenheid voor ruim 500 man is geschapen. 

Voor een gasleiding in Belglë : 
10,8 miljoen rekeneenheden. 

Een bedrag van 10,8 miljoen rekeneenheden (Bfr. 500 miljoen) is in België 
toegekend aan de Société Européenne du Gazoduc Est-Ouest (SEGEO) voor 
de aanieg van een transportieiding voor aardgas uit de Noordzee en uit 
Nederland naar Zuid-België en Noord-Frankrijk. De leiding vormt een onderdeel 
van het gehele Europese leidingnet, ten behoeve waarvan de Bank gedurende 
de laatste jaren reeds meerdere malen kredieten heeft verstrekt. 

KREDiETEN BUiTEN DE GEMEENSCHAP 

GRIEKENLAND 

in Griekeniand :  
47,2 miljoen rekeneenheden 

aan kredieten uit 
eigen middelen 

Het financiële protocol met Griekeniand, dat in 1967 was opgeschort, is eind 
1974 weer in werking getreden. Dit protocol voorzag in kredieten van de Bank 
tot een bedrag van $ 125 miljoen. Gedurende het boekjaar kon het volledige, 
uit dezen hoofde nog resterende bedrag worden toegezegd. Er zijn zeven 
kredieten voor een bedrag van $ 55,8 miljoen (47,2 miljoen rekeneenheden) of  
drachme 1 878 miljoen verstrekt uit de eigen middelen van de Bank. 
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voor de irrigatie 
van de vlakte van Serres 

Het grootste krediet ($ 30 miljoen of drachme 1 039,8 miljoen) was bestemd voor 
de irrigatie van de vlakte van Serres in Oost-Macedonië. Hierbij is voor rekening 
van de Lid-Staten, die partij waren bij het protocol, een rentesubsidie verstrekt 
van 3®/o: het protocol voorzag namelijk in de mogelijkheid van dergelijke 
rentesubsidies voor infrastructuurprojecten die slechts indirect en op lange  
termijn rendabel worden. Het krediet dient als bijdrage aan de financiering van 
omvangrijke investeringen die beogen de geïrrigeerde oppervlakte van het land 
met ongeveer een derde te vergroten. Het project omvat onder meer de norma-
lisatie van de rivier de Strymon en de irrigatie van 20 000 ha grond, waardoor 
de landbouwproduktie en de werkgelegenheid in het betrokken gebied aan-
zienlijk zullen toenemen. 

en verscheidene 
industriële projecten. 

In de industriële sector heeft de Bank vijf projecten medegefinancierd. Twee 
projecten betroffen Boëotië : een cementfabriek te Kamari en een fabriek van 
platte aluminiumprodukten te Oenophyta. De drie andere kredieten waren  
bestemd voor een nieuwe draad- en kabelfabriek te Volos in Thessalië, een 
spinnerij-weverij te Yannitsa in Macedonië en een nylongarenfabriek in Attica 
bij Athene. De eerste vier kredieten zijn verstrekt door tussenkomst van de  
Griekse industriële ontwikkelingsbank (de ETBA) en het laatste door die van 
de nationale investeringsbank (de NIBID). De projecten zullen resulteren in 
werkgelegenheid voor ongeveer 1 500 man. 

Aan de NIBID is bovendien een globaai krediet toegekend, waaruit deze instal
ling met toestemming van de Bank kleinere bedragen zai toewijzen voor de  
financiering van industriële projecten van bescheiden omvang. Twee toewij-
zingen hebben reeds in 1975 plaatsgevonden met gunstig effect voor ruim 
200 arbeidsplaatsen. 

Projecten, gefinancierd 
in Griekenland en Turkije 

vóór 1975 1975 

A A Energie 

Vervoer 

A Irrigatie 

A 
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Diverse industrieën 

A Globale kredieten 

A Toewijzingen uit globale kredieten 



TURKIJE 

In Turklje : 
35 mlljoen rekeneenheden, 

onder andere voor 
de centrale te Elblstan 

Dit daartoe door de Lid-Staten ter beschikking gestelde middelen heeft de 
Bank in Turklje drie kredieten tegen bijzondere voorwaarden toegekend tot 
een bedrag van 35 miljoen rekeneenheden (Turks pond 605,4 mlljoen). 

Het grootste deel hiervan was bestemd voor twee grote Infrastructuurprojecten. 
Reeds in 1974 was besloten tot het verlenen van steun aan het elektrlcltelts-
complex te Elblstan In Oost-Anatollë. Van het In totaal daarvoor bestemde 
bedrag van 77 mlljoen rekeneenheden was in dat jaar al 58 mlljoen reken
eenheden toegezegd (Turks pond 1 006 mlljoen). Voor de rest van het bedrag 
Is In 1975 een kredlet verleend van 19 miljard rekeneenheden (Turks pond  
330,2 mlljoen). 

en de irrlgatie van 
het Berdan-dal. 

Voorts Is een kredlet van 11 mlljoen rekeneenheden (Turks pond 189 mlljoen) 
verstrekt ten behoeve van de Irrlgatie van 14 000 ha In het Berdan-dal In 
Zuld-Anatollë. Het project voorzlet In de aanleg van een stuwmeer met een 
Inhoud van 87 mlljoen m" en van Irrlgatie- en afwateringsleldingen, alsmede In 
wegenaanleg. Daarnaast zai ook de drinkwatervoorzlening van de stad Mersln 
worden verbeterd. 

Tenslotte Is een globaal kredlet van 5 mlljoen rekeneenheden (Turks pond  
86 mlljoen) toegezegd aan de Turkse Investerings- en Industriële kredletbank 
(de SYKB) ter financiering van projecten van beperktere omvang. 

In het voorafgaande jaar was een bedrag van 25 mlljoen rekeneenheden ult 
de eigen middelen van de Bank verstrekt, en wel In de eerste plaats op grond 
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van een globaal krediet aan de SYKB ter financiering van kleinere industriële  
projecten en op grond van een kaderovereenkomst met de Turkse industrële  
ontwikkelingsbank (de TSKB) die de financiering van industriële projecten in 
de private sector beoogde. De Bank heeft in het afgelopen boekjaar toestem-
ming gegeven tot 19 toewijzingen uit dit bedrag voor een totaal van 22,3 miljoen 
rekeneenheden (Turks pond 390 miljoen). 

Door deze toewijzingen is een bijdrage geleverd tot het scheppen van bijna 
3 000 nieuwe arbeidsplaatsen en het veilig stellen van ongeveer 1 700 andere  
arbeidsplaatsen. Het omvangrijkste project, dat op deze wijze is gefinancierd, 
betreft een cementfabriek te Yozgat in CentraaI-Anatolië, waaraan een krediet 
van 6,4 miljoen rekeneenheden is verstrekt krachtens bovengenoemde kader
overeenkomst. Het project wordt uitgevoerd door een speciaal daarvoor opge-
richte vennootschap, die aandelen uitgeeft teneinde uit de stad afkomstige en 
in het buitenland gevestigde werknemers de gelegenheid te geven hun spaar-
geld te beleggen in produktieve investeringen in hun geboorteland. 

1,75 miljoen rekeneenheden 
uit de eigen middeien van 

de Bank voor Mauritius. 

Uit de middeien van het EOF : 
5,1 miljoen aan kredleten 

tegen bijzondere voorwaarden 

In de Nederlandse Antillen  
en In Guadeloupe. 

G.A.S.M.-L.G.O. 

Uit de eigen middeien van de Bank Is een gewoon krediet toegekend voor de  
uitbreiding van de thermische centrale te Fort Victoria op Mauritius. Het 
krediet van 1,75 miljoen rekeneenheden (roepia 13,6 miljoen) draagt aldus bij 
tot een aanzienlijke verbetering van de elektriciteitsvoorziening van het eiland. 

Uit de middeien van het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) zijn twee kredieten 
tegen bijzondere voorwaarden verstrekt, welke door de Bank als lasthebster 
van de Gemeenschap worden beheerd in haar « section spéciale ». De kredieten 
zijn toegekend voor infrastructuurprojecten in respectievelijk de Nederlandse 
Antillen en in Guadeloupe. 

In de Nederlandse Antillen was een krediet van 4,4 miljoen rekeneenheden 
(Ant.f. 9,1 miljoen) bestemd voor de luchthaven te Curaço, teneinde deze 
geschikt te maken voor de ontvangst van grotere vliegtuigen. 

Aan het Franse overzeese département Guadeloupe is een krediet toegezegd 
van 0,7 miljoen rekeneenheden (Ffr. 4 miljoen) voor de aanieg van een stuk-
goederenkade met bijkomende faciliteiten in de haven van Pointe-à-Pitre. 
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Kredietverlening van 1958 tot 1975 

Tot 31 december 1975 heeft de Europese Investeringsbank, sinds haar oprich-
ting in 1958, 641 financlerlngsovereenkomsten afgesloten voor een totaal bedrag 
van 5 660,9 miljoen rekeneenheden, berekend tegen lopende prijzen. Uitge-
drukt in prijzen van 1975 kan dit bedrag worden gesteld op 7 950 miljoen 
rekeneenheden (1). Gemiddeld is zo voor 22,4% bijgedragen aan de kosten  
van de investeringen in vaste activa ad ongeveer 35 miljard rekeneenheden 
(in prijzen van 1975), waartoe de betrokken projecten aanieiding hebben 
gegeven (2). 

In de ontwikkeling van de activiteiten van de Bank kunnen verschillende fasen 
worden onderscheiden. Dit kan worden geïMustreerd aan de hand van de  
grafiek op bladzijde 18 die overigens uitgaat van bedragen in lopende prijzen. 
Na de eerste aanloopfase — toen de jaarlijkse nieuwe kredietverlening in het 
algemeen nog geen 100 miljoen rekeneenheden bedroeg — kwam van 1966 to t 
1972 een groeiperiode, tijdens welke de jaarlijkse activiteiten in omvang toe-
namen van nog geen 230 miljoen tot 500 miljoen rekeneenheden. De uitbreiding 
van de Gemeenschap resulteerde vervolgens in een stijging tot 800 miljoen 
rekeneenheden in 1973 en tot ongeveer 1 miljard in de jaren 1974 en 1975. 

De gemiddelde groeivoet bedroeg voor de période 1966-1975, d.w.z. de tijd 
na de aanloopfase, ongeveer 12% per jaar in volume. Dit is ruim het dubbele 
van de groeivoet voor de investeringen in vaste activa in de Gemeenschap. 
Grafiek A geeft een beeld van de ontwikkeling van zowel volume als nominale 

(1) De bedragen in constante prijzen zijn bepaald op basis van nationale prijslndexcljfers 
voor Investeringen in vaste activa, gecorrlgeerd voor koersschommeilngen tussen natio 
nale valuta's en rekeneenheden. 
(2) Dit Is het bedrag aan Investeringen in vaste activa op grond van projecten waaraan 
de Bank steun heeft verleend. Het Is berekend aan de hand van de gegevens die ten 
grondslag lagen aan de financlerlngsplannen van de promotors ten tijde van de goed-
keurlng van de kredleten door de Raad van Bewlnd. 

Grafiek A Kredietverlening uit eigen middelen 1959-1975 (') 
(in milj. r.e.) 

In prijzen van 197 5 

Kredietverlening binnen  
en buiten de Gemeenschap 

Kredietveriening in de Lid-Staten 
(de « negen ») 

Kredietveriening in de Lid-Staten 
(de ·· zes ») 

In lopende prijzen 

Kredietverlening binnen  
en buiten de Gemeenschap 

(1) De bedragen in constante prijzen zijn bepaaid 
op basis van prijsindexcijfers voor investeringen 
in vaste activa, gecorrigeerd voor koersschomme-
lingen tussen nationale valuta's en rekeneenhe
den. 
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Qrafiek Β Grafiek C 
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waarde van de kredietverlening uit de eigen middelen van de Bank. De grafiek 
toont tevens welke invloed de versneide Inflatle en de ultbrelding van de  
Gemeenschap gedurende de zeventlger jaren, op de actlvltelten van de Bank 
hebben gehad. De kredietverlening In 1975 is In volume In felte gelljk gebleven 
ten opzlchte 1973. 

KREDIETVERLENING BINNEN DE GEMEENSCHAP 

Verreweg het grootste dee! van de kredietverlening van de Bank heeft zieh  
afgespeeld In de LId-Staten. Er zljn 496 projecten binnen of van direct belang  
voor de Gemeenschap geflnanclerd tot een bedrag dat, ultgedrukt In prijzen 
van 1975, ongeveer 6 870 miljoen rekeneenheden bellep (In lopende prijzen: 
4 919,4 miljoen rekeneenheden). Dit was 87% van de totale kredietverlening. 
De kosten van de met behulp van deze kredleten geflnanclerde investerlngen 
bellepen — in prijzen van 1975 — bijna 30 mlljard rekeneenheden. HIerdoor 
konden 109 000 nieuwe arbeldsplaatsen worden geschapen, terwiji 44 000 
andere werden velllggesteld. 

Overeenkomstig de taak die de Bank ten aanzlen van de financiering van de  
regionale ontwikkeling Is opgedragen, neemt Italie — waar het gehele zulde-
lijke deel van het land Immers sterk Is achtergebleven — onder de LId-Staten 
de eerste plaats In. Voor dit land was 45% van het totale binnen de Gemeen
schap toegekende kredletbedrag bestemd. Vervolgens komen Frankrijk met 
22 %, Dultsland met 13 % en de drie Benelux-landen met 4 %. Van de « nieuwe » 
Lid-Staten komt eerst het Verenlgd Konlnkrijk met 11 % en dan lerland met 
2 % en Denemarken met 1 %. Tenslotte Is nog 1 % verstrekt voor projecten 
buiten de Lid-Staten, die van belang waren voor de energlevoorzlening van de  
Gemeenschap. 

Ult grafiek Β blijkt, hoe de verdeling over de verschlllende landen zieh heeft 
ontwikkeld. De kredietverlening In Itallë Is In absolute zin gestegen, maar 
nam relatlef geleldelljk af, hoewel dit land nog steeds de eerste plaats 
Inneemt. De kredietverlening In Frankrijk en Dultsland Is relatlef lets toege-
nomen, althans tot de Bank haar werkterrein na de toetreding van de nieuwe 
LId-Staten ook tot die landen ultbreldde. Wat deze nieuwe LId-Staten betreft 
llgt het percentage voor de période 1973-1975 waarschljniljk lets onder het 
percentage dat op de lange duur zai worden berelkt. 

Binnen de Gemeenschap heeft de Bank sinds haar oprlchting het grootste 
deel van haar steun verleend voor projecten In ontwikkellngs- of omschake-
llngsgebleden (zie tabel 6 op biz. 71). Zoals ult grafiek C blijkt. Is het 
aandeel van de kredietverlening voor de regionale ontwikkeling echter lets 
teruggelopen, hoewel deze tussen de périodes 1958-1965 en 1973-1975, absoluut 
genomen. In volume Is vervljfvoudlgd. De kredleten voor projecten van 
gemeenschappelijk Europees belang nemen daarentegen In relatleve omvang 
toe en veranderen bovendlen van karakter. Oorspronkelljk zljn deze namelljk 
vooral toegekend voor verkeersverblndlngen tussen de LId-Staten onderling 
(wegen, spoorwegen,enz.), maar sInds 1973 was meer dan drIe kwart van deze 
bedragen bestemd voor projecten ter verbetering van de energlevoorzlening 
van de Gemeenschap, zoals kern- en waterkrachtcentrales, gasleldlngen en de  
ontginning van gas- en ollevoorkomens. Het aandeel van de kredleten voor 
technisch zeer geavanceerde projecten en voor de modernlsering of omschake-
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Verscheidene malen is bijgedragen aan de  
financiering van het transport van aardg as 
— dit steeds beiangrijker basisprodukt 
voor de energiebaians van de Gemeen-
sctiap. Behaive in het Verenigd Koninkrijk 
zijn oak distributienetten gefinancierd in 
Calabrie in Italie — bestem d voor het gas 
uit het Luna-veid — en in Beigië voor het 
vervoer van aardgas uit de Noordzee en 
uit Nederiand near Zuid-Beigië en Noord-
Frankrijk. 

Grafiek D 
Kredietverlening In de Gemeenschap 
1958-1975 
Onderverdeeld naar sector 
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ling van afzonderlljke ondernemlngen is sinds de beginperiode verdubbeld, 
maar blljft desondanks nog zeer bescheiden. 

Wat de verdeling naar economische sector betreft, blijken infrastructuur-
projecten te overwegen. Sinds 1958 is 64,9% van het binnen de Gemeenschap 
toegezegde kredietbedrag namelijk toegezegd ten behoeve van 197 van derge-
iijke projecten (zie tabe! 7 op biz. 72). Hun aandeel is voigens grafiek D ook 
voortdurend gestegen, maar de aard van deze projecten is op ingrijpende 
wijze veranderd. De verkeersverbindingen nemen nog altijd een belangrijke 
plaats in, maar hun aandeei daait ten opzichte van de teiecommunicatie en 
vooral de energie. Laatstgenoemde sector nam gedurende de période 1973-1975 
de eerste plaats in met 55% van het bedrag dat voor infrastructuurprojecten 
is toegekend. Van 1967 tot 1975 is (in prijzen van 1975) in totaal ongeveer 
620 miljoen rekeneenheden ter beschikking gesteld voor de bouw van 13 kern-
centrales in Duitsiand, Beigië, Frankrijk, Itaiië en het Verenigd Koninkrijk. 

Bijna 35% van de kredietverlening sinds 1956 betrof de industrie. Dit aandeei 
iag oorspronkelijk hoger, maar is voortdurend gedaald, zoals ook blijkt uit 
grafiek D. De economische recessie van de laatste twee jaar heeft deze daiing 
overigens nog verscherpt. Desalniettemin is het bedrag van deze kredieten 
tussen de périodes 1958-1965 en 1973-1975 in voiume ruim verviervoudigd. In 
totaal zijn 767 industriële projecten gefinancierd. Dat dit aantal zo hoog ligt, 
komt omdat sinds 1969 de methode wordt toegepast om giobaie kredieten te  
verstrekken aan bemiddeiende banken of financieringsinsteiiingen, die daaruit 
met toestemming van de E.i.B. kieinere bedragen kunnen toewijzen ten behoeve 
van industriëie projecten van beperkte omvang in achtergebleven gebieden. 

Van 1968 tot 1975 zijn 32 giobaie kredieten toegekend tot een bedrag van in 
totaal 440 miljoen rekeneenheden (in prijzen van 1975). De verschiiiende 
bemiddeiende insteliingen worden opgesomd in tabel 12 op biadzijde 76. Op 
31 decomber 1975 waren uit hoofde hiervan 468 bedragen toegewezen voor 
industriële projecten in de probleemgebieden in de Gemeenschap (zie kaart op 
biz. 28), en dit tot een bedrag van in totaai 257 miijoen rekeneenheden, waarvan 
ruim de heift in de jaren 1974 en 1975. Gemiddeid werd per project een bedrag 
van 0,55 miljoen rekeneenheden toegewezen. Het nuttig effect hiervan op de  
werkgelegenheid in de betrokken gebieden kan worden becijferd op 30 700 
nieuwe arbeidsplaatsen en 10 500 arbeidspiaatsen waarvoor opheffing kon 
worden voorkomen. De investeringen waartoe zo is bijgedragen, belopen — in 
prijzen van 1975 — 810 miijoen rekeneenheden. Per nieuwe arbeidsplaats 
bedroegen deze investeringen gemiddeid 26 000 rekeneenheden, terwiji dit bij 
industriële projecten waarvoor individuale kredieten zijn verstrekt, 96 000 
rekeneenheden was. 

De voornaamste bedrijfstakken die individuale kredieten of toewijzingen uit  
globale kredieten hebben ontvangen, waren de raffinage en eerste bewerking 
van metalen, en in de tweede plaats de chemische industrie. Op vrij grote 
afstand volgen dan de machine-industrie en de produktie van transport-
materieel. Toewijzingen uit giobaie kredieten zijn vooral ten goede gekomen 
van de machine-industrie, de eiektrotechnische industrie, de voedingsmiddelen-
industrie, de produktie van bouwmateriaien, de houtindustrie en de papier-
industrie. Daar de kredietveriening aan de chemische industrie is afgenomen, 
leidde het beschreven patroon tot een verschuiving tussen de verschiiiende  
bedrijfstakken : de basisindustrie neemt nog steeds een overheersende plaats 
in maar verliest terrein aan de voedingsmiddelenindustrie en de overige  
verwerkende industrieën (zie grafiek D). 
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In de geassocieerde landen heelt de Bank 
voor 89 miljoen rekeneenheden aan kre-
dieten verstrekt, waarvan 48,9 miljoen 
rekeneenheden aan gewone kredieten uit 
haar eigen middelen. Op Mauritius is de  
uitbreiding van een elektriciteitscentrale 
gefinancierd, terwiji in de Nederiandse 
Antiilen en Guadeioupe kredieten tegen 
bijzondere voorwaarden uit de middelen 
van hat Europese Ontwikkelingsfo nds zijn 
toegekend. 

KREDIETVERLENING BUITEN DE GEMEENSCHAP (1) 

De Bank heeft eerst in 1963 haar werkzaamheden buiten de Gemeenschap 
opgevat na het vankrachtworden van de associatleovereenkomsten en financiële  
protocollen die de Gemeenschap had afgesloten met Griekenland, Turklje, de  
geassocieerde Afrikaanse staten, Madagaskar en Mauritius en de landen en  
gebleden overzee (G.A.S.M.-LG.O.)· In a! deze landen te zamen Is sindsdien 
741,4 miljoen rekeneenheden verstrekt, waarvan 276,6 miljoen rekeneenheden 
uit de eigen middelen van de Bank en 464,8 miljoen rekeneenheden uit de  
middelen van de LId-Staten en van het Europese Ontwikkelingsfonds (2). Van 
1963 tot 1975 speelde zieh 13,6% van de totale actlvltelt van de Bank buiten 
de Gemeenschap af; voor de transactles uit eigen middelen lag dit percentage 
op 5,5%. Er zljn 145 financlerlngsovereenkomsten afgesloten betreffende pro-
jecten in Turklje (382,7 miljoen rekeneenheden - 52% van de kredlet-
verlenlng buiten de Gemeenschap), G.A.S.M.-L.G.O. (242,3 miljoen reken
eenheden - 33%) en Griekenland (116,4 miljoen rekeneenheden - 15%). 

De laatste tien jaar Is het procentuele aandeel van de werkzaamheden buiten 
de Gemeenschappen grosso modo gedaald, maar er kan niet van een bepaalde 
trend worden gesproken, daar zieh zeer grote schommellngen hebben voor-

(1) De bedragen In de hier volgende sectie zijn alle ultgedrukt In lopende prijzen. Het 
bleek nIet mogelljk passende Indexclj'fers te berekenen voor de weergave van de  
volume-ontwikkeiing In de verschlllende betrokken landen. 
(2) Kredieten tegen bijzondere voorwaarden en bijdragen aan de vorming van rlslco-
dragend kapltaal, verstrekt voor rekening en In opdracht van de LId-Staten of van de  
Europese Economls che Gemeenschap (Europees Ontwikkelingsfonds) en beheerd In de  
« section spéciale » (zie overzlcht op bIz. 65). 

Grafiek E Aandeel van de kredletverlening buiten de Gemeenschap In totale actlvltelt 1963-1975 
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Grafiek F 

Kredletverlenlng buiten de Gemeenschap 1963-1975 
Onderverdeeld naar gebied en naar de aard van de financiering 
(in miij. r.e.) 
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Grafiek G 
Kredletverlenlng buiten de Gemeenschap 
1963-1975 
Onderverdeeld naar sector 
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gedaan. Dit houdt verband met de institutionele factoren waarvan deze krediet-
verlening afhankelljk is; deze vindt namelijk plaats op grond van vijfjarige 
overeenkomsten die lange ratificatieprocedures noodzakelijk maken. Ten aan-
zien van het communautaire beleid op gebied van de financiële samenwerking 
met derde landen doen zieh echter ontwikkelingen voor, die de activiteiten 
buiten de Gemeenschap sterk zullen doen toenemen en dit niet alleen absoluut, 
maar ook relatief. Voor kredieten op grond van dergelijke samenwerkingsover-
eenkomsten, voorzover verstrekt uit de eigen middelen van de Bank, stellen 
zieh altijd òf de Lid-Staten, òf de Gemeenschap garant. 

In de overeenkomsten van Jaoende en de besluiten betreffende de L.G.O. werd 
voor de G.A.S.M. en LG.O. voorzien in maximumbedragen voor de kredietver-
lening uit eigen middelen van de Bank van in totaal 170 miljoen rekeneenheden 
en in kredieten tegen bijzondere voorwaarden of bijdragen aan de vorming van 
risicodragend kapitaal uit de middelen van het E.G.F. tot een bedrag van 
140,5 miljoen rekeneenheden. 

Vanaf inwerkingtreding van de eerste overeenkomst en het eerste associatie-
besluit — 1 juni 1964 — tot 31 decomber 1975 heeft de Bank 68 financierings-
overeenkomsten afgesloten betreffende projecten in deze landen. Dit omvatte 
33 gewone kredieten uit de middelen van de Bank voor 135,2 miljoen reken
eenheden en 35 bijzondere transacties uit de middelen van het E.G.F. voor 
107,1 miljoen rekeneenheden, waarvan 32 kredieten tegen bijzondere voor
waarden voor 104,6 miljoen rekeneenheden en drie bijdragen aan de vorming 
van risicodragend kapitaal voor 2,5 miljoen rekeneenheden. De grafieken F en  
G geven een beeld van de verdeling van deze bedragen over de verschillende 
sectoren en bedrijfstakken. Voor de betrokken projecten is in totaal ongeveer 
1,1 miljard rekeneenheden gei'nvesteerd, hetgeen gepaard ging met circa 
50 000 nieuwe arbeidsplaatsen. 

In de G.A.S.M.-L.G.G. was 42% van de kredietverlening bestemd voor infrastruc- 
tuurprojecten (31 % voor het verkeerswezen en 7,5 % voor de energievoor- 
ziening). De rest, of 58%, Is ten goede gekomen van industriële projecten, 
waarvan 21,7% in de mijnbouw, 18,8% in de voedingsmiddelenindustrie en 
8,6% in de textielindustrie. 

De beide financiële protocollen met Turkije voorzagen in toekenning van 
kredieten tegen bijzondere voorwaarden voor rekening en in opdracht van de  
Lid-Staten, tot een bedrag van 370 miljoen rekeneenheden, waarbij dan nog 
een bedrag van 47 miljoen rekeneenheden zai komen krachtens het complé 
mentaire protocol (zie hiervoor biz. 17). Bovendien werd de mogelijkheid 
geschapen van gewone kredieten uit de eigen middelen van de Bank tot een 
bedrag van 25 miljoen rekeneenheden. Van 1965 tot 1975 heeft de Bank 
35 kredieten verstrekt tot in totaal 382,7 miljoen rekeneenheden, waarvan 
357,7 miljoen rekeneenheden uit begrotingsmiddelen van de Lid-Staten in de  
vorm van bijzondere kredieten en 25 miljoen rekeneenheden uit de middelen 
van de Bank in de vorm van gewone kredieten (zie kaart op biz. 35). 

Grafiek G geeft weer, hoe deze bedragen waren verdeeld; belangrijke finan- 
cieringsobjecten waren de industrie (37,2%) en de energievoorziening (35,8%).  
Een Vierde van het bedrag voor industriële projecten is toegekend in de vorm 
van globale kredieten aan de Türkiye Sinai Kaikinma Bankasi (TSKB) en de 
Sinai Yatirim ve Kredi Bankasi (SYKB) die daaruit, met toestemming van de 
Bank, bedragen toewijzen voor projecten van kleinere omvang. 

In totaal heeft de Bank sinds 1965 steun verleend aan investeringen in vaste 
activa tot een bedrag van 2,6 miljard rekeneenheden (In lopende prijzen) en 
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aan de schepping van 20 600 nieuwe arbeidsplaatsen, alsmede aan de vermin-
dering van de seizoenswerkloosheid in sommlge landbouwgebieden. 

Het eerste financiële protocol met Griekenland is in 1963 van kracht geworden,  
maar is na in 1967 te zijn geschorst pas weer in december 1974 opnieuw 
in werking getreden. Sinds 1963 zijn op grond van dit protocol 22 kredieten 
verstrekt voor in totaal 116,4 miljoen rekeneenheden. Dit bedrag komt overeen 
met de $125 miljoen, die in het protocol worden genoemd als maximumbedrag 
voor deze interventies. Hiervan was 68,1 % bestemd voor infrastructuurpro-
jecten — landbouwverbetering (56,3 miljoen rekeneenheden), wegen (17 miljoen 
rekeneenheden) en hoogspanningslijnen. Het restbedrag ad 37,1 m iljoen reken
eenheden is toegekend aan industriële projecten, vooral in de volgende bedrijfs-
takken : raffinage en eerste bewerking van metalen, produktie van bouw-
materialen, chemische industrie en textielindustrie. Ook is een globaal krediet 
verstrekt aan de NIBID (de nationale investeringsbank) waaruit deze met 
toestemming van de Bank kleinere bedragen toewijst voor projecten van 
bescheiden omvang. In totaal is zo bijgedragen tot het scheppen van ongeveer 
7 000 nieuwe arbeidsplaatsen en tot een verbetering van de arbeidsomstandig-
heden in gebieden waar irrigatieprojecten zijn uitgevoerd (zie kaart op biz. 34). 

Bij kredieten voor infrastructuurprojecten — d.w.z. ongeveer twee derde van 
het totaal — is voor rekening van de Lid-Staten die partij waren bij het protocol, 
een rentesubsidie van 3% toegekend. Deze Lid-Staten hebben zieh ook garant  
gesteld voor de totale kredietverlening van de Bank in Griekenland. 
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Middelen 

De middelen 
zijn gestegen tot bijna 

4,7 miljard rekeneenheden. 

Op 31 december 1975 bedroeg bet totaal der middelen van de Bank (gestört  
kapitaal, reserves en opgenomen lenlngen) 4 665,8 miljoen rekeneenheden 
tegenover 3 804,2 m iljoen rekeneenheden op 31 december 1974. 
Deze toeneming was voor 802,2 miljoen rekeneenheden een gevolg van de netto  
toeneming van de post leningen o/g (met inbegrip van aanpassingen in ver 
band met koersschommelingen). Voorts is 59,4 miljoen rekeneenheden 
afkomstig van het naar de reserves overgeboekte winstsaido. 

Op de kapitaalmarkten is 
830,7 miijoen rekeneenheden 

opgenomen. 

In 1975 heeft de Bank 830,7 miljoen rekeneenheden op de kapitaalmarkten 
opgenomen, waarvan 17 miljoen rekeneenheden in de vorm van participatie-
certificaten, door middel waarvan derden hebben deelgenomen aan de finan
ciering van de kredieten van de Bank. In 1974 en 1973 was voor resp. 
825,5 en 612,3 miljoen rekeneenheden aan leningen opgenomen. 
De korte rentevoeten kwamen in de gehele wereld geleidelijk op normaler  
niveau ten opzichte van de lange rentevoeten, terwiji zieh ook de eerste 
tekenen van een rentedaling voordeden. Gedurende het boekjaar konden dan 
ook leningen in een groter aantal valuta's en op een groter aantal markten  
worden ondergebracht dan in het voorafgaande jaar. Er zijn 12 leningen, 
luidende in vijf geldsoorten van de Lid-Staten, uitgegeven, die in totaal 363,8 mil
joen rekeneenheden opbrachten. Dergelijke leningen leverden in 1974 slechts 
64,5 m iljoen op. Van deze leningen zijn er 9 voor een bedrag van 241,3 m iljoen 
rekeneenheden (1974 : 41,9 m iljoen rekeneenheden) geplaatst op de nationale  
kapitaalmarkten van de Lid-Staten. 
Evenals in vroegere jaren luidde een groot deel van de leningen in US dollars 
(298,9 miljoen rekeneenheden), hoewel hun aandeel in het totaal veel geringer  
was dan in het voorafgaande jaar (665 miljoen rekeneenheden van in totaal 
825,5 m iljoen rekeneenheden of ruim drie kwart). 

Emissie op de  
Amerikaanse kapitaalmarkt. 

Sinds in 1974 de « interest equalization tax » van 1963 is afgeschaft, heeft de  
Bank in november 1975 voor het eerst een beroep gedaan op de binnenlandse 
Amerikaanse kapitaalmarkt. Daar is toen namelijk een lening voor 7 jaar uitge
geven tot een bedrag van $75 miljoen. De twee voornaamste Amerikaanse 
« rating agencies » hebben de obligaties van de Bank overigens geklasseerd 
als AAA-papier — klassificatie die is voorbehouden aan geldnemers van de  
allereerste rang. 
Teneinde tot een verdere spreiding van haar middelenbronnen te komen, 
heeft de Bank tegen het eind van het jaar als eerste niet-Aziatische geldnemer 
een lening van US $20 miljoen te Singapore uitgegeven, die op de Aziatische 
dollarmarkt is geplaatst. Voor het eerst is ook een beroep op de Japanse markt  
gedaan door de plaatsing van een onderhandse yen-iening tot een tegenwaarde 
van 17,2 miljoen rekeneenheden. 
Op de Zwitserse markt kon in 1975 een opmerkelijk bedrag worden opgenomen. 
Daar zijn namelijk zes leningen geplaatst tot een totaal bedrag van 133,8 miljoen 
rekeneenheden, tegenover 34,9 miljoen rekeneenheden in het voorafgaande 
jaar. 
In tabel 17 op bladzijde 79 worden bijzonderheden vermeid ten aanzien van 
de in het boekjaar afgesioten leningen. Het saldo der opgenomen leningen 
onder aftrek van aflossingen en na aanpassing in verband met wisselkoers-
veranderingen, bedroeg op 31 december 1975 3 915,4 miljoen rekeneenheden. 
Op 31 december 1974 was dit saldo 3 113,2 miljoen rekeneenheden, zodat sprake 
was van een stijging met 802,2 miljoen rekeneenheden waarvan 40,9 miljoen 
rekeneenheden nog te vorderen is. 
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In 1975 werden de werkzaamheden van de 
Bank in Griekenland hervat. Het gehele 
resterende bedrag uit hoolde van het 
financiële protocol tussen de Gemeenschap 
en Griekenland kon worden toegezegd 
door verstrekking van zeven kredieten voor 
in totaal 47,2 miljoen rekeneenheden. De 
omvangrijkste kredieten waren bestemd 
voor verschalende irrigatieprojecten die 
de levensomstandigheden in grote delen 
van het land moeten verbeteren. De gefi-
nanclerde industriële projecten scheppen 
direct 7 000 nieuwe arbeidsplaatsen; het 
belangrijkste project betreft een alumi-
niumfabriek ten noorden van de Golf van 
Korinthe. 

Tabel 3 : Geplaatste leningen tot en met 1975 

Leningen Deeineming 
van derden 
aan finan-

Aantal Onderhands 

Bedragen (milj. r.e.) 

Openbaar Totaal 

cieringen 
door de 

E.I.B, 
(mil), r.e.) 

Opgenomen 
mlddelen 

(milj. r.e.) 

1961 3 7,6 13,8 21,4 21,4 
1962 2 — 32,3 32,3 — 32,3 
1963 3 8,0 27,2 35,2 — 35,2 
1964 5 13,5 53,3 66,8 — 66,8 
1965 4 — 65,0 65,0 — 65,0 
1966 6 24,0 114,5 138,5 — 138,5 
1967 8 40,0 154,5 194,5 — 194,5 
1968 13 112,5 100,0 212,5 — 212,5 
1969 9 63,7 82,3 146,0 — 146,0 
1970 7 66,6 102,3 168,9 — 168,9 
1971 20 208,0 204,9 412,9 — 412,9 
1972 19 133,4 328,6 462,0 17,5 479,5 
1973 22 207,0 401,0 608,0 4,3 612,3 
1974 16 704,2 121,3 825,5 — 825,5 
1975 26 318,6 495,1 813,7 17,0 830,7 
1961-1975 163 1 907,1 2 296,1 4 203,2 38,8 4 242,0 

Daling van de rentevoet 
van de Bank. 

In tegensteiiing tot 1974, toen de stijgende rente op de kapitaalmarkten de 
Bank dwong tot verhoging van haar eigen rentevoet tot 10,5%, maakte de 
geleldelljke ontspanning op de kapitaalmarkten gedurende het afgelopen 
boekjaar het mogelljk om deze weer omiaag te brengen. De rentevoet van de 
Bank werd In februari 1975 verlaagd tot 9,875%, vervolgens in aprii tot 9,5%  
en in juni tot 9,25%. In juli 1975 is dit echter weer verhoogd tot 9,5% in 
verband met de veranderde tendentie op de markten voor lang kapitaal. (1) 

(1) Sinds 10 februari 1976 bedraagl de rentevoet van de Bank 9% voor kredieten die 
voor ten hoogste acht jaar worden verstrekt en 9,5% voor alle andere kredieten. 
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In Turkije is vroeger reeds steun verleend 
aan de landbouwverbetering In bet Gediz-
dal en in dit jaar aan die in het Berdan-
dai. Het iaatstgenoemde project voorziet 
in de aanieg van een stuwmeer voor de  
irrigatie van 14 000 ha. Evenais in 1974 
was oak nu weer een groat deei van de  
steun bestemd voor het Eibistan-project : 
een eiektriciteitscentraie met de bruinkooi-
mijnen die de grondstof voor de centrale  
ieveren. Dit project is van het grootste 
belang voor de ontwikkeling van het land. 

Verhoging van het kapitaal 

Geplaatst kapitaal verhoogd 
van 2 025 miljoen tot 

3 543 miljoen rekeneenheden 

en het gestorte kapitaal 
van 405 miljoen tot 

556,875 miijoen rekeneenheden. 

De Raad van Gouverneurs heeft op 10 juli 1975 besloten het geplaatste 
kapitaal van de Bank met 75% te verbogen van 2 025 tot 3 543,75 miljoen 
rekeneenheden. In deze verhoging met 1 518,75 miljoen rekeneenheden wordt 
door de Lid-Staten deelgenomen naar rato van hun aandeel in het geplaatste 
kapitaal en wel voor de volgende bedragen : 

Duitsland 337 500 000 Nederland 
Frankrijk 337 500 000 Denemarken 
Verenigd Koninkrijk 337 500 000 lerland 
Italië 270 000 000 Luxemburg 
België 88 875 000 

88 875 000 
45 000 000 
11 250 000 

2 250 000 

De Lid-Staten zullen 10% van deze kapitaalverhoging in hun eigen valuta's 
störten, in acht halfjaarlijkse termijnen, waarvan de eerste vervalt op 30 aprii  
1976. 

Het gestorte kapitaal zai aldus geleidelijk worden verhoogd van 405 tot 
556,875 miljoen rekeneenheden; dit deel van het kapitaal (reeds voldaan of 
nog te voldoen) bedraagt dan 15,7% van het geplaatste kapitaal. Krachtens 
artikel 5, lid 3, van de Statuten van de Bank kan de Raad van Bewind storting 
van het niet-gestorte obligo verlangen indien dit noodzakelijk is om aan de  
verplichtingen van de Bank ten opzichte van haar geldgevers te voldoen. 

In navolgende tabel wordt een overzicht gegeven van de ontwikkeling van het 
kapitaal sinds de oprichting van de Bank. Met name zijn veranderingen opge-
treden tengevolge van de kapitaalverhogingen van 1971 en 1975 en van de  
uitbreiding van de Gemeenschap in 1973. 

Velgens artikel 18, lid 5, van de Statuten van de Bank mag de som van de  
uitstaande kredieten en garanties, verstrekt door de Bank, 250% van het 
geplaatste kapitaal niet te boven gaan. Deze grens lag in 1958 bij 2,5 miljard 
rekeneenheden; sinds de laatste kapitaalverhoging bedraagt dit nu 8,859 mi ljard 
rekeneenheden. 

Tabel 4 : Overzicht van de kapitaalrekening sinds 1958 

Oorspronkelijk 

Aandeel Geplaatst Gestört  
Lid-Staten kapitaal kapitaal 

(in %) (in miljoen r.e.) 

Besiuit van de Raad 
van Gouverneurs  
d.d. 26 aprii 1971 

Gepiaatst Gestort 
kapitaai kapitaai 

(in miijoen r.e.) 

Uitbreiding van d e 
Gemeenscttap 

(1 januari 1973) 

Geplaatst Gestort 
kapitaal kapitaal 

(In miljoen r.e.) 

Besiuit van d e Raad van Gouverneurs 
d.d. 10 juii 1975 

Gepiaatst 
kapitaal 
(voidaan Aandeel 

Geplaatst en nog te Lid-Staten 
kapitaal voldoen) (in % 

(in miljoen r.e.) afgerond) 

Duitsland 30,0 300,0 75,0 450,0 90,0 450,0 90,0 787,5 123,75 22,22 
Frankrijk 30,0 300,0 75,0 450,0 90,0 450,0 90,0 787,5 123,75 22,22 
Verenigd Koninkrijk — — — — — 450,0 90,0 787,5 123,75 22,22 
Itallê 24,0 240,0 60,0 360,0 72,0 360,0 72,0 630,0 99,0 17,78 
België 8,65 86,5 21,625 129,75 25,95 118,5 23,7 207,375 32,5875 5,85 
Nederland 7,15 71,5 17,875 107,25 21,45 118,5 23,7 207,375 32,5875 5,85 
Denemarken — — — — — 60,0 12,0 105,0 16,5 2,96 
lerland — — — — — 15,0 3,0 26,25 4,125 0,74 
Luxemburg 0,2 2,0 0,5 3,0 0,6 3,0 0,6 5,25 0,825 0,15 

Totaal 100,0 1 000,0 250,0 1 500,0 300,0 2 025,0 405,0 3 543,750 556,875 100,0 
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Uitbreiding van bet telefoon- en telexnet 
heeft ook in 1975 grots aandacht van de  
Bank gehad. Hie rvoor zijn zeven kredieten 
van in totaal 19 7,7 miijoen rekeneenheden 
verstrekt, vooral ten behoeve van dergeiijke 
infrastructuur in minderontwikkelde gebie-
den in leriand, Bretagne, Waies, Sicilië,  
de Abruzzen, Molise en in Trentino-Aito  
Adige en Venetië. 

Resultaten van het boekjaar 

Winstsaldo : 
59,4 miijoen rekeneenheden, 

De resultateli van het boekjaar 1975 zljn sterk beïnvioed door het versohl!  
in ontwikkeling tussen ontvangen en betaalde rentebedragen. De rente over 
verstrekte kredieten steeg namelljk met ongeveer 100 miijoen rekeneenheden, 
terwiji de post rente en kosten van leningen o/g met slechts 77 miijoen 
rekeneenheden toenam. De rentestand op de geldmarkten, die In de voor-
afgaande jaren hoog was, begon in 1975 te dalen, zodat de opbrengsten van 
beleggingen op korte termijn daalden van 52 miijoen rekeneenheden in 1974 
tot 34 miijoen In 1975. Hiertoe heeft overigens ook het felt bijgedragen, dat 
de Bank de omvang van haar beschikbare liquiditelten heeft verminderd en 
leningsopbrengsten zo snel mogelijk heeft gebrulkt voor de kredietverlenlng. 

Na een afschrijving op emisslekosten en aflosslngspremies ad 9,6 miijoen 
rekeneenheden — tegenover 8,1 miijoen rekeneenheden in 1974 — resteert 
een exploitatieresultaat van 54,9 miijoen rekeneenheden tegenover 49,3 m iijoen 
rekeneenheden in 1974. H ierbij komt nog een bedrag van ongeveer 4,5 miijoen 
rekeneenheden uit hoofde van de herwaarderingsverschillen die ontstaan bij 
herwaardering van het eigen vermögen van de Bank op basis van de wissel-
koersen die golden op 31 decomber 1975, voorzover de waarde daarvan niet 
is aangepast krachtens artikel 7 van de Statuten. Het saldo van de verlies- en  
winstrekening, dat kan worden overgeboekt naar de reserves, bedraagt dus  
59,4 miijoen rekeneenheden. In 1974 bedroeg het exploitatie-overschot 49,3 mii 
joen rekeneenheden, waarvan 6 miijoen moest worden afgeboekt uit hoofde  
van herwaarderingsverschillen betreffende het eigen vermögen, voorzover  
niet aangepast krachtens artikel 7 van de Statuten, terwiji tevens bedragen  
van 2 miijoen rekeneenheden en 5 mlijoen rekeneenheden zijn afgeboekt als  
extra voorziening voor administratiekosten, resp. extra afschrijving op emissie- 
kosten, zodat het winstsaldo toen 36,3 mlijoen rekeneenheden bedroeg. 

overgebracht naar de reserves. Naar de statutaire reserve is een bedrag van 20 miijoen rekeneenheden over
geboekt, terwiji de rest van het overschot Is geboekt op de overige reserves. 
Dientengevolge beliepen de reserves op 31 december 1975 345 miijoen reken
eenheden, waarvan 130 mlijoen statutaire reserve. 

Balanstotaal op 
31 december 1975 : bijna 

5,5 miljard rekeneenheden. 

Het balanstotaal beliep op 31 december 1975 5 469 miijoen rekeneenheden 
tegenover 4 503 mlijoen rekeneenheden per 31 december 1974, hetgeen een 
stijging met 21,5% betekent. 
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Projecten, gefìnancierd in 1975 

iWr:y^' Gewone transacties 

LID-STATEN 

BELGIE 
Bfr. 500 miljoen 

miljoenen r.e. C) 

10,8 

1. Gasleiding voor het transport 
van aardgas uit de Noordzee en 
uit Nederland naar Zuid-België en 
Noord-Frankrijk 
Société Européenne du Gazoduc 
Est-Ouest (SEGEO) 
Bfr. 500 miljoen 

DENEMARKEN 
Deense kr. 125,4 miljoen 

2. Platforms voor de ontginning 
van het Dan-gas- en olieveld in het 
Deense deel van de Noordzee 
Dansk Boreselskab A/S 
Deense kr. 43 miljoen 

3. Uitbreiding van een fabriek van 
elektromotoren te Aalborg (Noord-
Jutland) 
Thrige-Titan A/S 
Deense kr. 10 miljoen 

4. Varkenssiachterij bij Senderborg  
(Zuid-Jutland) 
Slagteriregion Syd 
Deense kr. 25 miljoen 

5.-6. Globale kredieten aan de 
Deense Staat (Direktoratet for Egns-
udvikling), ter financiering van 
industriële projecten van beperkte 
omvang in de minderontwikkelde 
delen van het land 
Eerste krediet : 
Deense kr. 17,5 miljoen 2,5 
Tweede krediet : 
Deense kr. 20,0 miljoen 2,8 

10,8 

17,7 

6,1 

1.4 

3,6 

5,3 

{') De geopende kredieten luiden in de tegen-
waarde van de nationale valuta's wat transacties  
in de Lid-Staten betreff, in US dollars wat trans
acties in Griekenland betreft en in rekeneenhe-
den wat transacties in de andere geassocieerde 
landen betreft; de in deze lijst voorkomende 
bedragen in nationale valuta's betreffende pro
jecten in de geassocieerde landen fiebben der-
haive slectits indicatieve waarde. 

miljoenen r.e. 
7. Globaal krediet aan het Finan-
sieringsinstltuttet for Industri og 
Hàndvaerk A/S ter financiering van 
industriële projecten van beperkte 
omvang in de minderontwikkelde 
delen van het land  
Deense kr. 9,9 miljoen 

FRANKRIJK 
Ffr. 845,7 miljoen 

1,4 

158,0 

8. Kerncentrale van Bugey te Saint-
Vulbas (Rhône-Alpen), Vierde een-
heid 
Electricité de France (EDF), Service 
National 
Ffr. 100 miljoen 19,1 

9, Fabriek voor reaktorvaten en 
stoomgeneratoren voor centrales 
met drukwaterreactoren te Chalon-
sur-Saône (Bourgogne) 
Société Franco-Américaine de 
Constructions Atomiques (Frama-
tome) 
Ffr. 25 miljoen 4,6 

10. Installatie voor het leggen en 
lassen van onderzeese leldingen 
(nieuwe techniek) 
Compagnie Maritime d'Expertises 
(COMEX) 
Ffr. 10 miljoen 

11.-13. Uitbreiding van de waterlei-
dingnetten in het landelljk gebied 
van Bretagne. Drie kredieten 
aan de departementen Finistère (Ffr.  
14,3 miljoen), Ilie-et-Viiaine (Ffr.  
20 miljoen) en Morbihan (Ffr.  
15,7 miljoen); totaal : Ffr. 50 miljoen 

14. Vak Verdun-Reims van de auto-
weg Parijs-Metz (Champagne-Lotha 
ringen) 
Société Concessionnaire des Auto
routes Paris-Est-Lorraine (APEL) 
S.A. 
Ffr. 165 miljoen 

15. Verbetering van de spoorweg 
tussen Parijs en Zuidwest-Frankrijk 
tot de Spaanse grens (Poitou-
Charentes, Aquitanlë) 
Société Nationale des Chemins de 
Fer Français (SNCF) 
Ffr. 150 miljoen 

1,8 

9,6 

31,8 

27,3 
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miljoenen r.e. 
16. Uitbreiding en modernisering 
van de internationale telefoondienst 
Administration des Postes et Télé
communications, via de Caisse 
Nationale des Télécommunications 
Ffr. 170 miijoen 30,5 

17. Uitbreiding en modernisering 
van de telefoondienst in Bretagne 
Administration des Postes et Télé
communications, via de Caisse 
Nationaie des Téiécommunications 
Ffr. 155,7 miijoen 29,7 

18. Globaai krediet aan de Société 
Lorraine de Développement et d'Ex
pansion — LORDEX ter financiering  
van industriële projecten van be-
perkte omvang in Lotharingen  
Ffr. 20 miijoen 3,6 

lERLAND 
iers £ 22,0 miijoen 37,7 

19, Uitbreiding en modernisering 
van de telefoon- en telexdienst in 
ierland 
lerse Staat — Department of Posts 
and Telegraphs, via het MInisterie 
van Financiën 
£ 17,5 miijoen 30,0 

20. Uitbreiding van een cementfa-
briek te Platin, graafschap Meath 
(Oost-lerland) 
Cement Limited 
£ 4,5 miijoen 7,7 

ITALIE 
lire 289,8 miljard 358,8 

bij 21.-22. Kerncentraie te Caorso 
Piacenza (Emilia-Romagna) 
ENEL — Ente Nazionale per l'Ener
gia Eiettrica 
twee kredieten van in totaal lire 
36,2 miljard 44,5 

miljoenen r.e. 
23.-24. Ontginning van het gas- en  
olieveld bij Malossa in de Po-vlakte 
(Lombardije) 
AGiP S.p.A. 
twee kredieten van in totaal lire 
36,2 miljard 44,5 

25. Vier gasleidingen in Calabrië  
SNAM S.p.A. via de ENI — Ente 
Nazionale Idrocarburi 
lire 7 miijard 8,6 

26. Sinni-waterleiding ; dam en 
spaarbekken van 450 miijoen m' te 
Monte Cotugno (Basilicata), als-
mede hoofdieiding naar de vlakte 
van Metaponto 
Cassa per II Mezzogiorno C) 
lire 24 miljard 30,3 

27. Pertusillo-waterleiding : aanslui-
ting op het Apulische net en de 
watervoorzieningen van meerdere 
Steden (Apulië en Basilicata) 
Cassa per il Mezzogiorno 
lire 25 miljard 31,5 

28. Sanering van de Golf van 
Napels : aanieg van riolen en van 
zuiveringsinstallaties voor huishou-
delijk en industrieel afvaiwater 
(Campanië) 
Cassa per li Mezzogiorno 
lire 24 miljard 

29. Autostrada dei Trafori, wegvak  
Alessandria (provinole Alessandria)-
Santhià (Provincie Vercelli, Pië- 
mont) 
Autostrade - Concessioni e Costru
zioni Autostrade S.p.A. 
lire 24 miijard 

30,3 

29,2 

30. Fréjus-alpentunnel tussen italië  
en Frankrijk 
Società Italiana Traforo Autostra
dale del Fréjus S.p.A. (SITAF) 
lire 7,6 miljard 9,3 

31. Uitbreiding en modernisering 
van de telefoon- en telexdienst in 
Venetië en Trentino-Alto Adige 
SIP — Società Italiana per l'Eser
cizio Telefonico p.A. 
lire 24,5 miljard 29,8 

(') Cassa per opere straordin arie di pubblico in
teresse nell'Italia Meridionale. 
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29,4 

miljoenen r.e. 
32. Uitbreiding en modernisering 
van de telefoon- en telexdienst In 
Sicilië 
SIP — Società Italiana per l'Eser
cizio Telefonico p.A., via de IMI 
— Istituto Mobiliare Italiano 
lire 24 miljard 

33. Uitbreiding en modernisering  
van de telefoon- en telexdienst In  
de Abruzzen en Molise 
SIP — Società Italiana per l'Eser
cizio Telefonico p.A., via de IMI —  
Istituto Mobiliare Italiano 
lire 15 miljard 18,4 

34.-35. Herstructurering en uitbrei
ding van een fabriek voor gelaste 
staien buis te Taranto (Apulië)  
Tubificio Dalmine Italsider S.p.A. 
Eerste krediet, via de Cassa per II 
Mezzogiorno 
lire 0,9 miljard 1,1 
Tweede krediet, via de ISVEIMER 
— Istituto per lo Sviluppo Econo
mico dell'Italia Meridionale 
lire 0,9 miljard 1,1 

36.-37. Uitbreiding en modernisering 
van een fabriek voor gelaste staien 
buis te Torre Annunziata (Campa-
nië) 
Dalmine S.p.A. 
Eerste krediet, via de Cassa per II 
Mezzogiorno 
lire 3,6 miljard 4,5 
Tweede krediet, via de ISVEIMER 
— Istituto per lo Sviluppo Econo
mico deli'itaiia Meridionaie 
lire 3,6 miljard 4,5 

2,3 

9,1 

38.-39. Uitbreiding en modernisering 
van een petrochemisch complex te 
Gela (Sicilië) ter vergroting van de 
produktie van ctiloor, caustische 
soda, epoxy-ethaan en ethaandioi 
ANiC S.p.A. 
Eerste krediet, via de ENi — Ente 
Nazionale Idrocarburi 
lire 8 miljard 9,9 
Tweede krediet, via de IMI — Isti
tuto Mobiliare Italiano 
lire 2,5 miljard 3,1 13,0 

miljoenen r.e. 
40.-41. Produktie-instaiiatie voor een 
tussenprodukt, gebruikt voor de fa-
brlcage van fiard polyurethaan te 
Brindisi (Apulië) 
Montedison S.p.A. 
Eerste krediet, via de Cassa per II 
Mezzogiorno 
lire 6 miljard 7,6 
Tweede krediet, via de ISVEiMER 
— Istituto per lo Sviluppo Econo
mico deli'itaiia Meridionale 
lire 6 miljard 7,6 15,2 

42. Uitbreiding van een fabriek van  
chemisctie Produkten (natriummeta-
silicaat en gechloreerde en gefluo-
reerde derivaten) te Bussi (Abruz
zen) 
Montedison S.p.A., via de Cassa 
per II Mezzogiorno 
iire 1,8 miljard 2,2 

43. Uitbreiding van een fabriek van  
farmaceutische Produkten te Anagni 
(Latium) 
Gruppo Lepetit S.p.A., via de Cassa 
per il Mezzogiorno 
lire 1,5 miljard 1,8 

44. Uitbreiding van een fabriek van  
gasontladingsiampen te Bari (Apu 
lië) 
Osram Sud S.p.A., via de IMI —  
Istituto Mobiliare Italiano 
lire 2,2 miljard 2,8 

45. Uitbreiding van een fabriek van  
grafieteiektroden te Caserta (Cam-
panië) 
Elettrografite Meridionale S.p.A., via 
de IMI — Istituto Mobiliare Italiano 
lire 4 miljard 5,0 

46. Uitrusting van een centrum voor 
metallurgisch onderzoek te Castel 
Romano bij Rome (Latium) 
Centro Sperimentale Metallurgico 
S.p.A., via de IMI — Istituto Mobi
liare Italiano 
lire 1,3 miljard 1,6 
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miljoenen r.e. 

VERENIGD KONINKRIJK 
£ 186,5 miljoen 334,5 

47. Kerncentrale te Hartlepool  
(Noordoost-Engeland) 
Central Electricity Generating 
Board, via The Electricity Council 
£ 7,8 miljoen 14,6 

48.-49. Kerncentrale te Muntersten 
(Schotland) 
South of Scotland Electrictiy Board 
Eerste kredlet : 
£ 15,6 miljoen 29,2 
Tweede krediet : 
£ 7,8 miljoen 14,5 43,7 

50. Hoogspanningsleidingen in 
Noordoost-Schotland 
North of Scotland Hydro-Electric 
Board 
£ 10,0 miijoen 

in 51. Hoogspanningsleidingen 
Zuidoost-Schotland 
South of Scotland Electricity Board 
£ 10,0 miljoen 

52.-53. Uitbreiding van het gaslei-
dingnet voor het transport van aa rd-
gas uit het Frigg-veld in de Noord-
zee (Schotiand, Noord-Engeland) 
British Gas Corporation 
Twee kredieten van in totaal 
£ 24,2 miljoen 

54.-55. Tweede fase van de uitbrei
ding van het gasleidingnet voor het 
transport van aardgas uit het Frigg-
veld in de Noordzee (Schotland,  
Noord-Engeland) 
British Gas Corporation 
Twee kredieten van in totaal 
£ 23,6 miljoen 

17,7 

17,7 

44,9 

40,4 

56. Aanschaf van 2 050 wagons 
voor het koienvervoer tussen de  
mijnen en de elektrische centrales 
British Railways Board 
£ 6,3 miljoen 11,2 

57. Aanleg van een oliehaven te  
Sullom Voe op de Shetland-eilanden 
(Schotland) 
Shetland Islands Council 

miljoenen r.e. 
58. Opening van twee kolenmijnen 
(Yorkshire and Humberside, Wales); 
modernisering en uitbreiding van 
andere mijnen (Midlands) 
National Coal Board 
£ 7,2 miljoen 13,4 

59. Uitbreiding en modernisering 
van de telefoon- en telexdienst in 
Wales en enkele grensgebieden 
Post Office 
£ 17,5 miljoen 30,0 

60. Verbetering van de watervoor-
ziening : dam in de North Tyne met 
reservoir van 200 miljoen m^ te  
Kleider en normalisering van de  
Tyne, de Wear en de Tees (Noord-
Engeiand) 
Northumbrian Water Authority, 
via de National Water Council 
£ 7,5 miljoen 

61. Bouw van drie nieuwe instaila-
ties voor het bekleden van dunne 
plaat in de fabriek van de British 
Steel Corporation the Shotton (Wa
les) 
British Steel Corporation 
£ 17,5 miljoen 

13,3 

31,0 

£ 16,9 miljoen 29,9 

62. Fabriek van draagbare schrijf-
machines te Glasgow (Sohotland) 
British Olivetti Limited, via de Oli
vetti In ternational S.A. 
£ 1 miljoen 1,8 

63. Glucosefabriek te Howden 
(Yorkshire and Humberside) 
The Howden Glucose Company 
Limited 
£ 1,6 miljoen 2,7 

64. Whiskystokerij en bottelarij te  
Shieidhail bij Glasgow (Schotiand) 
The Distillers Company Limited 
£ 12 miljoen 22,3 
Totaal binnen de Gemeenschap : 917,5 
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miljoenen r.e. 
GEASSOCIEERDE LANDEN 

GRIEKENLAND 
Drachme 1 878 miljoen 
($ 55,8 miljoen) 

65. Waternormalisatie en irrigatie 
van de vlakte van Serres (Oost-
Macedonië) 
Griekse Staat — Ministerie van 
Openbare Werken en Landbouw 
Dr. 1 039,8 miljoen ($ 30 miljoen) 

66. Fabriek van platte aluminium-
produkten te Oenophyta (Boëotië)  
ELVAL — Hellenic Aluminium Indus
try, via de Ellenike Trapeza Biome-
chanike Anaptizeos (ETBA) (') 
Dr. 55,6 m iljoen ($ 1,9 miljoen) 

te 

47,2 

26,0 

1.4 

Kamari 67. Cementfabriek 
(Boëotië) 
Titan Cement Company, via de  
Eiienike Trapeza Biomectianike 
Anaptizeos (ETB A) 
Dr. 139,5 miljoen ($ 4,0 miljoen) 

68. Fabriek van elektrlciteits- en 
telefoonkabels te Volos (Thessalië)  
Chandris Cables, via de Ellenike  
Trapeza Biomectianike Anaptizeos 
(ETBA) 
Dr. 173,1 miljoen ($ 5,0 miljoen) 

69. Ge'integreerde spinnerij-weverij 
te Yannitsa (Oost-Macedonië)  
Hellenic Fabrics, via de Ellenike  
Trapeza Biomechanike Anaptizeos 
(ETBA) 
Dr. 48,4 m iljoen ($ 1,4 miljoen) 

70. Fabriek van nylongaren te  
Athene 
ETMA Rayon Manufacturing, via de  
National Investment Bank for Indu
strial Development (NIBID) 
Dr. 119,9 miljoen ($ 3,5 miljoen) 

71. Globaal krediet aan de Natio
nal Investment Bank for Industrial 
Development (NIBID) ter financie
ring van projecten van beperkte 
omvang 
Dr. 301,6 m iljoen ($ 10,0 miljoen) 

3,5 

4,3 

1,2 

3,0 

7,7 

MAURITIUS 
roepia 13,6 miljoen 

miljoenen r.e. 

1,75 

72. Uitbreiding van de thermische 
centrale te Fort Victoria 
Central Electricity Board 
roepia 13,6 miljoen 1,75 

Bijzondere transacties 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
Ant.fl. 9,1 miljoen 

73. Uitbreiding van de luchthaven 
van Curaçao  
Nederlandse Antillen  
Ant. fi. 9,1 miljoen 

4,4 

GUADELOUPE 
Ffr. 4 miljoen 

4.4 

0,7 

(') Griekse Industriële ontwikkelingsbank. 

74. Aanleg van een nieuwe stuk-
goederenkade in de haven van 
Pointe-à-Pitre 
Departement Guadeloupe 
Ffr. 4 miljoen 0,7 

TURKIJE 
Turks £ 605,4 miljoen 35,0 

75. Irrigatie van het Berdan-dal in 
de provinole Mersin (Zuid-Anatolië) 
Devlet Su Isleri Genel Müdürlügü 
— DSI (Directoraat-generaal water-
staat van het ministerie van ener-
giezaken en natuurlijke hulpbron-
nen) 
Topraksu (Direktoraat-generaal irri
gatie en grondverbetering van het 
ministerie van piattelandszaken) 
Vooriichtingsdienst van het ministe
rie van landbouw 
Turks £ 189,2 miljoen 11,0 
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miljoenen r.e. 
76. Tweede krediet voor de ont-
ginning van een bruinkoollaag en 
de bouw van een thermische cen 
trale te Elbistan (Oost-Anatolië);  
voor dit doe! is in 1974 reeds een 
eerste krediet van 58 miljoen r.e. 
verstrekt 
Tiirkiye Elektrik Kurumu — TEK 
(Dienst voor de elektriciteitsvoorzie-
ning) 
Tiirkiye Kömür [sietmeleri Kurumu 
— TKI (staatsmijnen) 
Turks £ 330,2 miljoen 19,0 

miljoenen r.e. 
77. Globaal krediet aan de Turkse 
industriële investeringsbank ter fi
nanciering van projecten van be-
perkte omvang 
Sinai Yatirim ve Kredi Bankasi 
(SYKB) 
Turks £ 86 miljoen 5,0 

Totaal buiten de Gemeenschap ; 89,0 

TOTAAL GENERAAL: 1 006,5 
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Balans van de Bank per 31 december 
5500 miljoen r.e. 

5000 

Debet 

I ] Overige activa 
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Overige passiva 

Beschlkbare H Kapitaal 
middelen WM en reserves 

Verstrekte 
kredieten 
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ieningen 

Groei der opgenomen 
ieningen 

Groei der verstrekte 
kredieten 

4500 

4000 

3500 

3000 

2500 

2000 

1500 
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1958 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 
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Personalia 

Wegens verandering van functie hebben de heren G. MICONI, C. FOGARTY 
en D. NENDICK ontslag genomen als leden van de Raad van Rewind. De Raad 
zegt deze heren gaarne dank voor hun waardevolle bijdrage tot de werkzaam-
heden van de Bank. 

In hun plaats heeft de Raad van Gouverneurs voor de nog resterende tijd van 
hun mandaten benoemd : de heren F. VENTRIGLIA als bewindvoerder, 
N. JORDAN-MOSS als bewindvoerder en R. BARNES als plaatsvervangend 
bewindvoerder. 

De heer R. LEONARD, die geen deel meer uitmaakt van het Comité ter contrôle  
van de boekhouding, is in die hoedanigheid vervangen door de heer M. JACOB. 
De Raad van Rewind is er de heer LEONARD dankbaar voor, dat hij zijn grote 
vakbekwaamheid in dienst van de Bank heeft gesteld. 

De Bank breidt haar werkzaamheden uit, vooral buiten de Gemeenschap, 
zodat ook verder nieuw personeel moest worden aangeworven. Op 31 december 
1975 omvatte het personeel 359 personen tegenover 338 personen op 31 decem
ber 1974. 

De Raad van Bewind is het personeel dank verschuldigd voor de omvang en 
kwaliteit van het gedurende 1975 met zoveel toewijding verrichte werk. 

Luxemburg, 6 aprii 1976 

Y. LE PORTZ 

Voorzitter van de Raad van Bewind 
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Balans per 31 december 1975 
(in rekeneenheden - zie voor de noten bij de jaarrekeningen bijiage E) 

Debet 
Door de Lid-Staten te störten kapitaai 

Kas en banken 
direct of binnen hoogstens één jaar opeisbaar . . . . 
opeisbaar na minstens één jaar 

Schatkistpapier, wisseis en schuldbrieven (zie noot B) 
met iooptijden tot hoogstens één jaar 
met iooptijden ianger dan één jaar 

Vorderingen wegens ieningen o/g 

Vorderingen op Lid-Staten wegens kapitaalverrekeningen 
(zie bijiage D) 

Verstrekte kredieten (zie bijiage B) 
uitbetaald 
nog te betaien 

Garanties 
wegens in opdracht van derden verstrekte kredieten 

onder garantie van de Bank 
wegens door derden verstrekte kredieten 
wegens door de Bank gegarandeerde deeinemingen 

van derden aan krediettransacties van de Bank . . . 

Terreinen, gebouwen en inventarissen 

Te ontvangen rente en provisie 

Nog niet afgeschreven emissiekosten 

Nog niet afgeschreven afiossingspremies 

Deposito's voor de dienst der ieningen o/g (zie noot G) . 

Diverse rekeningen (zie noot D) 

31.12.1975 31,12.1974 

(19 647 523) 

(42 397 712) 

151 875 000 — 

333 213 231 437 899 631 
4 243 267 3 010 446 

337 456 558 440 910 077 

7 531 472 42 483 789 
144 704 332 71 521 209 

152 235 804 114 004 998 
40 939 Oil 32 806 007 

38 063178 34147 391 

4178 744 729 3 239 857 327 
264 808 983 361 044 873 

4 443 553 712 3 600 902 200 

110 926 643 112 667 095 
) (19 882 429) 

1 (26188 475) 

503 571 507 445 

78 719 249 58 483 628 

65 214 634 55 562 755 

5 096 433 5 788 784 

70 311067 61 351 539 

32 993 735 41 854 702 

11 904 024 5 709 365 

5 469 481 552 4 503 344 447 

62 



Credit 
Kapitaal (zie bijiage A) 

geplaatst  
niet gestört oblige  

Statutaire reserve (zie noot G)  

Reserves (zie noot G)  
voor verliezen op verstrekte kredieten en garanties , . 
voor renteverschillen 
voor koersversctiillen 
bouwreserve 

Tegenwaarde van gereactiveerde, eerder afgeschreven 
emissiekosten 

Pensioenfonds van het personeel 

Verschiuldigd aan Lid-Staten wegens kapitaalverrekenin-
gen (zie bijiage D) 

Leningen (zie bijiage C) 
obligaties 
ondertnandse leningen 

aflossingspremies 

Nog te betalen op verstrekte kredieten 

Garanties 
wegens in opdractit van derden verstrekte kredieten 

onder garantie van de Bank 
wegens door derden verstrekte kredieten 
wegens door de Bank gegarandeerde deelnemingen 

van derden aan krediettransacties van de Bank . . . 

Te betalen en vooruitontvangen rente en provisie .... 

Vervallen en nog niet uitbetaalde coupons en obligaties 
(zie noot C) 

Diverse rekeningen (zie noot D) 

31.12.1975 31.12.1974 

3 543 750 000 
2 986 875 COO 

556 875 000 

130 000 000 

143 901 812 
13 000 000 
33 475 915 
25 000 000 

215 377 727 

23 127 079 

8 071 073 

23 904 493 

3 346 910 328 
568 572 274 

3 915 482 602 
10 526 141 

3 926 008 743 

264 808 983 

(19 647 523) 

(42 397 712) 

110 926 643 

130117144 

32 993 735 

47 270 932 

5 469 481 552 

2 025 COG 000 
1 620 000 000 

405 000 000 

110 000 000 

117 982 653 
13 000 000 
29 000 000 
16 000 000 

175 982 653 

23127 079 

6 514 640 

20 878 986 

2 716 505 002 
396 734 338 

3113 239 340 
10 604 592 

3123 843 932 

361 044 873 

(19 882 429) 

(26 188 475) 

112 667 095 

101 574 816 

41 854 702 

20 855 671 

4 503 344 447 

Pro memorie rekeningen 
Garantietoezegging ten behoeve van door derden te ver-

strekken kredieten 
Effekten in onderpand wegens in opdracht van derden 

verstrekte kredieten 
Effecten in bewaarneming 

49118 809 

27 833 992 
128 724 427 

28 166 774 
119 525 722 
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Verlies- en winstrekening 
over het boekjaar 1975 
(in rekeneenheden - zie voor de noten bij de jaarrekeningen, bijlage E) 

Debet 1975 1974 

Admlnlstratlekosten en voor-
zieningen 14175 391 11 339 398 

Extra voorzlening admlnls
tratlekosten — 2 000 000 

Rente en kosten van lenln-
gen o/g 274 821 383 197 798 267 

Afschrijving op emlssle-
kosten en aflosslngspre-
mles 9 602 463 8 099 950 

Extra afschrijving op emls-
slekosten — 5 000 000 

Bankkosten 164198 962 911 

Afschrijvingen 
op netto aangeschafte In 
ventarle 985 086 156 251 

Koersverschlllen .... — 1 172608 

Herwaarderingsverschll dat 
ontstaat bIj herwaardering 
van het eigen vermögen van 
de Bank, voorzover de 
waarde daarvan niet Is aan-
gepast ult hoofde van arti-
kel 7 van de Statuten ... — 5 991 556 

Reserve voor verllezen op 
verstrekte kredleten en 
garanties 25 919159 12 982 653 

Reserve voor koersverschll
len 4 475 915 6 000 000 

Bouwreserve 9 000 000 5 000 000 

Saldo, overgeboekt naar 
statutaire reserve .... 20000000 12313542 

Credit 1975 1974 

Rente en provisle over ver
strekte kredleten .... 312485485 212651 511 

Rente en provisle over 
beleggingen 33 974 876 51 965 392 

Beheersprovisle (zie noot F) 2 228 327 1 885 773 

Andere baten 5188 049 2 314 470 

Koersverschlllen 
(zie noot E) 790 943 — 

Herwaarderingsverschll dat 
ontstaat bIj herwaardering 
van het eigen vermögen van 
de Bank, voorzover de 
waarde daarvan nIet Is aan-
gepast ult hoofde van artl-
kel 7 van de Statuten . . 4 475 915 

359143 595 268 817146 359143 595 268 817146 
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Rekeningen van de "section spéciale "C) 
per 31 december 1975 
(in rekeneenheden - zie voor de noten bij de jaarrekeningen bijlage E) 

Debet 1975 1974 

Turkije 

Uit middelen 
van de Lid-Staten 

Uitstaande kredleten . . . 228 677 376 216 910 509 

Nog te betaien op kredieten 128 962 771 103 783 658 

Totaal (2) 357 640147 320 694167 

Credit 1975 1974 

In beheer ontvangen mid
delen 228 677 376 216 910 509 
Nog te störten middelen . . 128 962 771 103 783 658 

Totaal 357 640 147 320 694 167 

G.A.S.M./L.G.O. 

Uit de middelen 
van de Euro pese  
Economische Gemeenschap 

Uitstaande kredieten (3) .  
Nog te betaien op kredieten 
Deelnemingen in kapitaal : 
— Deelnemingen .... 
— Quasi-kapitaal (waarvan 

nog te betaien : 
244 660 r.e.)  

78 446 317 
27 672 388 

1 743 358 

919 574 

63 285 655 
37 020 365 

1 630 930 

Totaal 108 781 637 101 936 950 

In beheer ontvangen mid
delen  
Nog te störten middelen :  

op kredieten ....  
op deelnemingen in ka
pitaal  

Totaal 

80 864 589 

27 672 388 

244 660 

108 781 637 

64 719 440 

37 020 365 

197 145 

101 936 950 

Samenvatting 

Uitstaande kredieten . . .  
Nog te betaien op kredieten 
Deelnemingen in kapitaal 
(waarvan nog te betaien :  
244 660 r.e.)  

Totaal 

307123 693 280196164 
156 635159 140 804 023 

2 662 932 1 630 930 

466 421 784 422 631 117 

In beheer ontvangen mid
delen 309 541 965 281 629 949 
Nog te störten middelen : 

op kredieten 156 635 159 140 804 023 
OD deelnemingen in ka
pitaal 244 660 197145 

Totaal 466 421 784 422 631 117 

(1) De «section spéciale» is op 27 mei 1963 ingesteld door de  
Raad van Gouverneurs met het oog op het beheer van de  
transacties die de Europese Investeringsbank voor rekening en 
in opdracht van de Lid-Staten en de Europese Economische 
Gemeenschap verricht. 
(2) Oorspronkelijk bedrag der voor rekening en in 
opdracht van de Lid-Staten verstrekte kredieten ter  
financiering van Projekten in Turkije : 357 900 000 
Bij; 
— koersaanpassingen over 

de uitbetaalde bedragen -I- 6 576 251 
At: 
— annuleringen 215 000 
— af lossingen 6 621 104 

— 6 836104 
— 259 853 

357 640 147 

(3) Oorspronkelijk bedrag der voor rekening en 
in opdracht van de Europese Economische 
Gemeenschap verstrekte kredieten ter financiering 
van Projekten In de geassocleerde Afrikaanse 
staten, Madagaskar en Mauritius en landen en 
gebleden overzee, alsmede de Franse overzeese 
departementen (G.A.S.M.-L.G.O.) : 
BIJ; 
— gekapitaliseerde rente 870 921 
— koersaanpassingen 

over de uitbetaalde 
bedragen 

At; 
— annuleringen 
— aflosslngen 

4 422 850 

1 269140 
2 504 757 

+ 5 293 771 

— 3 773 897 

104 598 831 

-t- 1 519 874 
106118 705 
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Bijiage A - Overzicht van de kapitaalrekening 
Per 31 december 1975 
In duizenden rekeneenheden Zie de noten bij de jaarrekeningen in Bijiage E 

Gestort kapitaal 

Geplaatst Niet ges tört Voldaan Nog Totaal 
Lid-Staten kapitaal (i) Obligo (7) op 31.12.75 te voidoen 

Dultsland  787 500 663 750 90 000 33 750 123 750 
Frankrijk  787 500 663 750 90 000 33 750 123 750 
Verenigd Konlnkrijk .... 787 500 663 750 90 000 33 750 123 750 
Italie  630 000 531 000 72 000 27 000 99 000 
Belglë  207 375 174 787,5 23 700 8 887,5 32 587,5 
Nederland  207 375 174 787,5 23 700 8 887,5 32 587,5 
Denemarken  105 000 88 500 12 000 4 500 16 500 
lerland  26 250 22 125 3 000 1 125 4125 
Luxemburg  5 250 4 425 600 225 825 

Totaal  3 543 750 2 988 875 405 000 151 875 556 875 

(') Bij besluit van de Raad van Gouverneurs van 10.7.75 is tiet geplaatste kapitaal van de Bank verhoogd van r.e. 2 025 000 000 tot r.e. 3 543 750 000. 
De Lid-Staten zulien 10 Vo van deze verhogingen störten in hun eigen valuta — d.w.z. de tegenwaarde van r.e. 151 875 000 — en wei in acht geiijke termijnen 
van r.e. 18 084 375 op 30 aprii en 31 Oktober van de jaren 1976/1979. 
P) Storting kan door de Raad van Rewind worden verlangd, indien dit noodzakeiijk is om aan de verplichtingen van de Bank ten opzichte van haar geld-
gevers te voidoen. 

Bijiage Β - Onderverdeling van de verstrekte kredieten 
Per 31 december 1975 
In rekeneenheden — Zie de noten bij de jaarrekeningen in Bijiage E 

Land of gebi ed 
waaraan de kredieten 
zijn vers trekt (') (2) Aantal Uitbetaäld Nog te betaien Totaal (3) % 

Dultsland  65 553 137 475 553 137 475 12,45 
Frankrijk  90 988 903 875 33 516 737 1 022 420 612 23,01 
Verenigd Konlnkrijk . . . 31 459 051 552 77 434185 536 485 737 12,07 
Itallë  219 1 744 423 802 66 032 899 1 810 456 701 40,74 
Belglë  8 87 051 382 — 87 051 382 1,96 
Nederland  7 66 592 648 — 66 592 648 1,50 
Denemarken  12 31 052 793 5 495 368 36 548 161 0,82 
lerland  11 100 083 757 — 100 083 757 2,25 
Luxemburg  3 5 583 101 — 5 583 101 0,13 
Griekenland  21 53 326 242 36 619 525 89 945 767 2,02 
Kameroen  9 12 227 931 — 12 227 931 0,28 
Kongo  1 7 370 061 — 7 370 061 0,17 
Ivoorkust  9 29 230 344 20166 397 49 396 741 1,11 
Gabon 4 3 873 414 — 3 873 414 0,09 
Boven-Volta  1 379 875 — 379 875 0,01 
Mauritius  1 — 1 750 000 1 750 000 0,04 
Senegal  2 2 511 586 — 2 511 586 0,06 
Zaïre  3 13 202 330 16 600 000 29 802 330 0.67 
NIeuw-Caledonlë .... 1 1 518 403 — 1 518 403 0,03 
Turkije  2 19 224158 7193 872 26 418 030 0,59 

Totaal  500 4 178 744 729 264 808 983 4 443 553 712 100 

(1) Geldsoorten waarin vorderlngen ult hoofde van 
verstrekte kredieten iuiden ; 

Geldsoort ; Bedrag : 
Geidsoorten van de Lid-Staten r.e. 2 334 155 459 
Geldsoorten van de <· ou de » Lid-Staten naar keuze 
van de Bank r.e. 11 207 500 
Andere geidsoorten r.e. 1 833 381 770 

Uitbetaaid bedrag der verstrekte kredieten .... r.e. 4 178 744 729 
Bij : nog te betaien r.e. 264 808 983 

r.e. 4 443 553 712 

(7) Onderverdeiing van de verstrekte kredieten naar 
de voornaamste, erop gegeven garanties per 
31.12.1975* : 

Kredieten aan Lid-Staten of door hen gegarandeerd . r.e. 2 729 980 641 
Kredieten aan overheidsinsteliingen in Lid-Staten of 
door hen gegarandeerd r.e. 819 869 154 
Kredieten aan of garanties van banken en sommige 
insteliingen voor kredietveriening op lange termijn . r.e. 351 957 659 
Kredieten onder garantie van overheids- of semi-
overheidsbedrijven in de Lid-Staten (met uitzondering 
van banken) r.e. 202 479 671 
Kredieten onder hypothecair verband r.e. 114 572 146 
Kredieten onder garantie van particulière onderne-
mingen (met uitzondering van banken) r.e. 104 790 300 
Kredieten aan geassocieerde landen of door hen 
gegarandeerd r.e. 85 866 877 
Overige r.e. 34 037 264 

r.e. 4 443 553 712 

• Sommige kredieten zijn voorzien van verscheidene soorten garanties  
tegeiijkertijd. 

(7) Oorspronkeiijk bedrag van de verstrekte kredieten, 
berekend tegen de pariteiten die golden op de data 
van ondertekening van de betreffende overeenkom-
sten ; 

Af : 

r.e. 5 239 068 195 

a) opzeggingen en annuleringen 
b) koersverschilien 
c) afiossingen op de hoofdsom 
d) aandeei van derden in kre 

dieten 

r.e. 
r.e. 
r.e. 

r.e. 

80 223 069 
41 022 081 

631 871 621 

42 397 712 

r.e. 795 514 483 

Verstrekte kredieten r.e. 4 443 553 712 

De som van de uitstaande kredieten en garanties, door de Bank verstrekt, 
die Velgens artikei 18, iid 5, van de Statuten 250 °/o van het geplaatste kapi
taal niet te boven mag gaan, bedroeg op 31.12.1975 : 

— verstrekte kredieten r.e. 4 443 553 712 
— verstrekte garanties : 

• wegens in opdracht van derden verstrekte kre
dieten r.e. 110 926 643 

. wegens door derden verstrekte kredieten . . . r.e. 19 647 523 
• wegens deelnemingen van derden aan krediet-

transacties van de Bank  r.e. 

r.e. 

42 397 712 

172 971 878 

r.e. 4 616 525 590 
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Bijiage C - Overzicht van de gevestigde schuld 
Per 31 december 1975 
In rekeneenheden — Zie de noten bij de jaarrekeningen in Bijiage E 

Transacties gedu rende hel boek jaar Per 31 d ecember 1 975 ui tstaande schuld 

Pgr Gewogen 
31 de cember 1 974 gemiddelde 

Schuld luldende in uitstaande schuld Leningen Aflossingen Koersverschillen Bedrag (1) rentevoet Vervaiterrnijnen 

DM 653 966 213 180 829 190 26 817 485 — 8 323 714 799 654 204 7,46 1976/1988 
Ffr 146016 123 66768791 10493075 + 10322298 212614137 7,92 1976/1988 
lire • • • • 252 967 627 5 975 648 + 5 602 068 252 594 047 6,57 1976/1988 
Bfr 192 305 406 33 303 360 5 825 870 — 3 430 960 216 351 936 7,61 1976/1993 
fl . 204 884 429 71 808 682 22140 219 + 253 572 254 806 464 7,71 1976/1990 
Luxfr ' 112 300 914 11 101 120 — 1 823 071 121 578 963 7,52 1976/1988 
eurco'i-j . 90159 418 2 022 260 + 68 505 88 205 663 8,13 1976/1989 
US $ . . 1 243 948 014 298 904 958 58 595 495 -l· 104 774 308 1 589 031 821 8,69 1976/1990 
Zwfr 199 888 316 133 769 079 + 13 611 467 347 268 862 7,40 1976/1990 
LIbanees £ 16 802 880 612 389 + 251 787 16 442 278 7,13 1976/1985 
yen 17 204 252 — 270 025 16 934 227 8,50 1978 

Totaai 3113 239 340 813 689 432 132 482 405 + 121 036 235 3 915 482 602 
Aflossingspremies . . 10 604 592 551 735 + 473 284 10 526 141 
Totaai generaal . . . 3123 843 932 813 689 432 133 034 140 + 121 509 519 3 926 008 743 

(') Uit de onderstaande tabel blijkt, welke bedragen gedurende elk der vijf eerstvolgende jaren nodig zljn voor de aflossingen op leningen o/g. 

I=»r 1976 1977 1978 1979 1980 
Bedrag r.e. 131 270 282 r.e. 213 678 695 r.e. 262 234 671 r.e, 282 312 073 r.e. 480 057 355 

P) Ee n eurco Is de som van bepaalde onveran derlijke bedra gen die luiden In alle geldsoorten van de LId-Staten van de Europese Economische Gemeen-
^hap, te weten : 1 eurco = 0,9 DM + 1,2 F fr. + 0,075 £ sterling + 80 lire + 0,35 fl . + 4,5 Bfr. + 0,2 Dee nse kr. + 0,005 lers £ + 0,5 Luxfr . 

Bijiage D - Vorderingen  
op Lid-Staten en bedragen, 
verschuldigd aan Lid-Staten 
wegens kapitaalverrekeningen 
Toepassing van de In noot A bedoeide wisseikoersen ieidt tot 
aanpassing overeenkomstig Artikel 7, ieden 1 en 2, van de Sta 
tuten, van de bedragen die de Lid-Staten in hun eigen geld
soorten hebben gestört uit hoofde van hun deeineming in het 
kapitaal van de Bank : 
De door de Bank te vorderen of verschuldigde bedragen zijn de  
volgende : 
Vorderingen op : 
Verenigd Koninkrijk . . . r.e. 24 892 729 
Italie r.e. 12 344 216 
ieriand r.e. 826 233 

r.e. 38 063178 

Verschuidigd aan : 
Duitsiand r.e. 14 143 048 

saldo revaluatie 1961 . r.e. 49 044 
r.e. 14 192 092 

Frankrijk r.e. 4 564 261 
België "".e. 1 564 600 
Nederland r.e. 3 002119 

saldo revaluatie 1961 . r.e. 35 534 
r.e. 3.037 653 

Denemarken r.e. 505 262 
Luxemburg r.e. 40 625 

r.e 23 904 493 

De betaling van deze bedragen overeenkomstig artikel 7, leden 1 
en 2, van de Statuten, zai geschieden na afloop van de geldig-
heidsduur van de in noot A in bijiage E bedoeide voorlopige 
maatregel, wanneer de Raad van Gouverneurs na het vankracht-
worden van de statutenwijziging waarvoor thans de goedkeu-
ringsprocedure lopende is, een besluit betreffende de artikelen 4, 
lid 1, en 7, lid 3, zaI hebben genomen. 

Bijiage E - Noten bij de jaarrekeningen 
Per 31 december 1975 

Noot A — De woor de jaarrekeningen gebruikte rekeneenheld 

Artikel 4, lid 1, van de Statuten betreffende de rekeneenheid van 
de Europese Investeringsbank en artikel 7, lid 3, betreffende de 
omrekening van deze rekeneenheid in nationale geldsoorten van 
de Lid-Staten kunnen niet meer worden toegepast zoals dit  
oorspronkelijk was bedoeld. 
Dientengevoige heeft de Raad van Gouverneurs op 15 juli 1974  
besloten een statutenwijziging te bevorderen, welke deze Raad 
de bevoegdheid moet geven om met eenparigheid van stemmen 
de definitie van de rekeneenheid en de wijze van omrekening 
daarvan in nationale geldsoorten te wijzigen. De ratificatieproce-
dure ten aanzien van deze statutenwijziging is thans aanhangig. 
Op 18 maart 1975 heeft de Raad van Gouverneurs besloten, dat 
de Bank met ingang van 31 december 1974 tot het vankracht-
worden van de nieuwe regeling van de definitie en de wijze 
van omrekening van de rekeneenheid van de Bank, bij wijze van 
voorlopige maatregel voor deze omrekening de koersen zaI 
gebruiken, die gelden voor het omrekenen van de valuta's van 
de Lid-Staten in de nieuwe Europese rekeneenheid waarvan de 
waarde gelijk is aan de som van de volgende bedragen in 
nationale valuta's van de negen LId-Staten : 

DM 
£ Sterling 
Ffr. 
lire  
fl. 

0,828 
0,0885 
1,15 

109,— 
0,286 

Bfr. 3,66 
Luxfr. 0,14 
Deense kr. 0,217 
lers £ 0,00759 

Dit pakket is op zodanige wijze samengesteld, dat de waarde 
ervan op 28 juni 1974 gelijk zou zijn geweest aan die van 
het bijzondere trekkingsrecht van het Internationale Monétaire  
Fonds. De koersen voor de omrekening van de nationale valuta's  
in deze Europese rekeneenheid worden in gemeenschappelijk 
overleg tussen de Bank en de Commissie van de Europese 
Gemeenschappen vastgesteld op basis van de marktkoersen, 
terwijl deze koersen door de Commissie worden gepubliceerd 
in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen. De 
Bank zaI deze koersen bovendien ook toepassen bij de omre
kening van alle andere valuta's welke de Bank bij haar werk-
zaamheden mocht gebruiken. 

De Bank heeft haar balans sinds 31 december 1974 opgemaakt 
en zaI deze gedurende de gehele période dat deze voorlopige 
maatregel van kracht blijft, opmaken en publiceren onder 
gebruikmaking van aldus berekende omrekeningskoersen. 
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Voor het opmaken van de balans per 31 december 1975 zijn 
dientengevolge de volgende wisselkoersen toegepast ; 
1 Europese rekeneenheid = 

3,05382 Duitse mark 
5,21981 Franse frank 
0,575973 pond sterling 

797,769 italiaanse lire 
46,0606 Belgische frank 
3,13120 Nederlandse gulden 
7,19697 Deense kroon 
0,575039 lers pond 

46,0606 Luxemburgse frank 
1,16528 US dollar 
3,05239 Zwltserse frank 
2,84328 Libanees pond 

354,312 Japanse yen 
260,991 CPA-frank 

Noot Β — Schatkistpapier, Wissels en schuldbrieven 

Onder dit hoofd vallen : 
a) schatkistpapier, kasobligatles en obliga-
ties, gewaardeerd tegen aankoopkoers, doch  
niet hoger dan de nominale waarde, dan wel 
beurswaarde op 31 december 1975, indien  
lager (beurswaarde r.e. 133 486 220) .... 
b) ingekochte eigen obllgaties, gewaardeerd 
tegen inkoopkoers 
c) Wissels en bankaccepten, opgenomen voor 
de nominale waarde 

r.e. 130 788 247 

r.e. 21 018 475 

429 082 

r.e. 152 235 804 

De splitsing naar looptljd is als volgi 
— hoogstens drie maanden .... 
— tussen drie en zes maanden . . 
— tussen zes en twaalf maanden . 
— langer dan twaalf maanden . . 

r.e. 
r.e. 
r.e. 
r.e. 

5 593 789 
300 389 

1 637 294 
144 704 332 

r.e. 152 235 804 

Noot C — Deposito's voor leningen o/g 

Onder dit hoofd zijn opgenomen — met als tegenpost aan de  
creditzijde « vervallen en nog niet uitbetaalde coupons en 
obllgatles » — de vervallen coupons en obligaties die nog niet 
ter Incasso waren aangeboden. 

Noot D — Diverse rekeningen 

Onder dit hoofd vallen : 
a) als debetpost : 
— deviezenvorderingen ult hoofde van op 

31 december 1975 lopende swap-operaties. 
— de post diverse debiteuren 

b) als creditpost : 
— devlezenschulden uit hoofde van op 

31 december 1975 lo pende swap-operaties. 
— lening op zeer korte termijn 
— bij afsluiting van het boekjaar nog te  

betalen kosten en andere administratieve 
uitgaven, alsmede de post diverse credi-
teuren 

r.e. 5 644 743 
r.e. 6 259 281 

r.e. 11 904 024 

r.e. 
r.e. 

r.e. 

r.e. 

5 601 585 
16 372 936 

25 296 411 

47 270 932 

Noot E — Koersverschillen 

Onder het hoofd is het netto verlies op kasverrichtlngen gedu-
rende het boekjaar 1975 opgenomen. 

Noot F — Beheersprovisie 

Onder dit hoofd zijn provlslebaten opgenomen uit hoofde van 
het beheer van voor rekening en In opdracht van de LId-Staten 
en de Europese Economlsche Gemeenschap verstrekte kredieten. 

Noot G — Verdeling van het winstsaldo 

Het winstsaldo zoals dat kan worden overgeboekt naar de reser
ves, bedraagt over 1975, 59 395 074 r.e., waarvan 54 919 159 r.e., 
afkomstig van het saldo van de exploitatierekening en 
4 475 915 r.e. afkomstig van het herwaarderingsverschil dat ont-
staat bij herwaardering van het eigen vermögen van de Bank, 
voorzover de waarde daarvan niet is aangepast uit hoofde van 
artikel 7 van de Statuten. 
Op aanbeveling van de Directie heeft de Baad van Bewind 
besloten aan de Baad van Gouverneurs voor te stellen om uit 
het winstsaldo : 
a) r.e. 20 000 000 toe te voegen aan de statutaire reserve; 
b) r.e. 25 919 159 toe te voegen aan de reserve voor verliezen 

op verstrekte kredieten en garanties; 
c) r.e. 4 475 915 toe te voegen aan de reserve voor koers

verschillen; 
d) r.e. 9 000 000 toe te voegen aan de bouwreserve. 

Accountantsverklaring van Price Waterhouse & Co. 

De President van de  
Europese Investeringsbank 
Luxemburg. 

Wij hebben de financiële overzichten van de Europese Inves
teringsbank per 31 december 1975 en 1974 gecontroleerd. Onze  
contrôle is verricht volgens algemeen aanvaarde controlebegin-
selen en omvatte derhalve een onderzoek van de administratie 
tot een zodanige omvang en zodanige andere controlemaatregelen 
als wij in de gegeven omstandigheden nodig oordeelden. Naar 
ons oordeel geven de financiële overzichten per 31 december 1975 
een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het 
vermögen van de Europese Investeringsbank op die datum en 
van de resultaten van haar werkzaamheden over het op die 
datum geëindigde boekjaar, op basis van algemeen aanvaarde 
administratieve beginselen die in vergelijking met het voor-
afgaande jaar ongewijzigd zijn toegepast. Onze verklaring inzake 
de financiële overzichten per 31 december 1974 werd op 
20 m aart 1975 uitgebracht. 

Onze verklaring heeft betrekking op de volgende financiële  
overzichten : 

Balans 
Verlies- en winstrekening 
Bekeningen van de « section spéciale » 
Overzicht van de kapltaalrekening Bijiage A 
Onderverdeling van de verstrekte kredieten Bijiage Β 
Overzicht van de gevestigde schuld Bijiage 0 
Vorderingen op Lid-Staten en bedragen, ver-

schuldigd aan Lid-Staten wegens kapitaalverre-
keningen Bijiage D 

Noten bij de jaarekeningen Bijiage E 

Brüssel, 2 maart 1976 PBICE WATEBHOUSE & CO. 
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Verklaring van het Comité  
ter contrôle van de boekhouding 

Het Comité dat krachtens artlkel 14 van de Statuten en artikel 25 van het 
règlement van orde van de Europese Investeringsbank de regelmatlgheld van 
de verrichtingen en van de boeken van de Bank controleert, 

— na inzage van alle boeken en bescheiden waarvan het Comité het voor de  
uitoefening van zijn mandaat nodig oordeelde om kennis te nemen, 

— na kennisneming van het rapport van de heren Price Waterhouse & Co. 
d.d. 2 maart 1976, 

gezien het jaarverslag over 1975, alsmede de balans per 31 december 1975 
en de verlies- en winstrekening over het op die datum afgesloten boekjaar, 
zoals die door de Raad van Bewind in zijn vergadering van 6 aprii 1976 zijn 
vastgesteld, 

gezien de artikelen 22, 23 en 24 van het règlement van orde, 

verklaart bij deze : 

dat de verrichtingen van de Bank gedurende het boekjaar 1975 hebben plaats-
gevonden met inachtneming van de voorschriften van de Statuten en het 
règlement van orde, 

dat de balans en de verlies- en winstrekening in overeenstemming zijn met 
de boekhouding en dat deze, zowel wat de activa als de passiva betraft,  
een juist beeld geven van de financiële toestand van de Bank. 

Luxemburg, 11 mei 1976. 

Het Comité ter contrôle van de boekhouding 

J. BREDSDORFF E. RAUS M. JACOB 
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Tabel 5 : Kredietverlenîng 1958-1975 (') 
Onderverdeeld naar aard van de financiering en naar land 

Aantal Bed rag (% van totaal- (% van tota al 
projecten (mllj. r.e.) generaal) Lid-Staten) 

Gewone transacties 
Lid-Staten : 
België  8 94,1 1,7 1,9 
Denemarken  13 44,0 0,8 0,9 
Duitsland  69 654,3 11,5 13,3 
Frankrijk  97 1 092,7 19,3 22,2 
lerland  12 106,7 1,9 2,2 
Italië  254 2 231,0 39,4 45,3 
Luxemburg  3 9,0 0,2 0,2 
Nederland  7 74,8 1,3 1,5 
Verenigd Koninkrijk  30 551,1 9,7 11,2 
Buiten de Gemeenschap {^ ... . 3 61,7 1,1 1,3 
Totaal  496 4 919,4 86,9 100,0 
waarvan garanties (') 9 110,0 2,0 2,2 
Geassocieerde landen ; 
Griekenland  22 116,4 2,1 
Turkije  2 25,0 0,4 

33 135,2 2,4 
Kameroen . . . 
Kongo . . . . 
Ivoorkust . . . 
Gabon . . . . 
Boven-Volta . . 
Mauritius . . . 
Mauritanië . . . 
Senegal . . . . 
Zaïre  
Nieuw-Caledoniê 
Totaal 

g 
1 

10 
4 
1 
1 
1 
2 
3 
1 

17,3 
9,0 

51,2 
4,4 
0,5 
1.7 

11,0 
3,9 

34,2 
2,0 

57 276,6 4,9 
Totaal gewone transacties 553 5196,0 91,8 
BIJzondere transacties (^) 
Turkije  
G.A.S.M.-LG.O. . .  
Kameroen .... 
Kongo  
Ivoorkust .... 
Benin  
Gabon .... . 
Boven-Volta . . , 
Madagaskar . . . 
Mauritanië .... 
Senegal  
Tsjaad  
Zaïre  
Nederlandse Antillen 
Suriname ....  
Nieuw-Caledonië 
Réunion  
Guadeloupe . . . 

53 
35 

357,7 
107,1 

6 23,9 
2 3,1 
9 34,6 
1 3,3 
2 3,3 
1 5,0 
1 1,9 
1 2,7 
2 1,9 
1 1,2 
2 14,8 
1 4,4 
1 1,9 
1 1,0 
2 2,8 
1 0,7 
1 0.6 

6,3 
1,9 

Totaal bijzondere transacties .... 88 464,6 8,2 
waarvan deelnemingen in het kapi-
taal (') 3 2,5 — 
Totaal generaal  641 5 660,6 100,0 

(1) De gegevens over längere Perioden moeten voorzichtig worden geinterpreteerd; de cijfers zijn namelijk beinvioed door prijswijzigingen en koersschom-
meiingen van jaar tot jaar. 
(2) Kredieten verleend krachtens artikel 18, lid 1, 2de alinea van de Statuten v an de Bank, op grond waarvan de Baad van Gouverneurs de Bank toestemming 
kan geven projecten buiten de Gemeenschap te financieren. 
(3) Waarvan Italië 90,2 miljoen r.e., Frankrijk 2,7 miljoen r.e., Duitsland 17,1 miljoen r.e. 
(3) Transacties tegen speciale voorwaarden uit de middelen van de Lid-Staten (Turkije) en het Europese Ontwikkelingsfonds (G.A.S.M.-L.G.O.) welke de Bank 
beheert in het kader van haar « section spéciale ». 
(5) 0,5 miljoen r.e. voor een project in Kameroen, 1 miljoen r.e. voor een project in Ivoorkust en 1 miljoen r.e. voor een project in Senegal. 
N.B. ; Alle tabellen zijn berekend in lopende prijzen. 
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label 6 : Kredietverlening in de Gemeenschap 1975 en 1958-1975 
Onderverdeeld naar diverse doelstellingen van economisch beleid 

1975 1958-1975 (') 

Bed rag 
(mlij. r.e.) 

·/· Bed rag 
(mlij. r.e.) •Λ 

1. Aan een enkele doelstelling voldoende projecten 
Regionale ontwikkeling en omschakeling (art. 130 a en 
130 b van het Verdrag van Rome)  
Bedrijfstakbelang : modernisering en omschakeling van 
bedrijven, herstructurering van bedrijfstakken en nieuwe 
technieken (art. 130 b van het Verdrag van Rome) . . .  
Gemeenschappelijk Europees belang (art. 130 c van het 
Verdrag van Rome)  

475,1 

3,6 

241,5 

2 888,0 

16,9 

1 095,6 

II. Aan twee doelstellingen voldoende projecten 
Regionaal belang en bedrijfstakbelang  
Regionaal belang en gemeenschappelijk Europees 
belang  
Gemeenschappelijk Europees belang en bedrijfstak
belang  

195,5 

1,8 

72,6 

746,8 

68,5 

III. Aan drIe doelstellingen voldoende projecten .... — 31,1 

Totaal 917,5 4 919,5 

Projectfinanciering ter voldoenlng aan een van de drie 
doelstellingen (en soms tegelljkertijd aan een andere doel-
stelling) 

• Regionale ontwikkeling en omschakeling, waarvan : 
België  
Denemarken  
Duitsland  
Frankrijk  
lerland  
Italie  
Luxemburg  
Nederland  
Verenigd Koninkrijk  

• Bedrijfstakbelang  

• Gemeenschappelijk Europees belang  

Energie (produktie en transport)  
Kerncentrales en outillage  
Waterkrachtcentrales  
Gasleidingen  
Olle- en gaswinning, boormaterieel  
Steenkoolwinning  

Vervoer  
Spoorwegen  
Autowegen en kunstwerken  
Waterwegen  
Luchtvaart  
Overige (ethylleiding)  

Telecommunlcatie . . 

Overige infrastructuur  

Mllleubescherming  

Industriels samenwerking . . . . . . . 
Onderzoek  

670,5 

8,0 

70,3 
37,7 

231,3 

323,3 

5,4 

438,8 

338,0 
126,3 

104,8 
82.4 
24.5 

70,3 

70,3 

30,5 

100,0 

1,2 

10,5 
5,6 

34,5 

48,2 

100,0 

100,0 

77,0 
28.8 

23.9 
18,7 

5,6 

16,0 

16,0 

7,0 

3 738,5 
57,2 
26,5 

357.2 
786.0 
106,7 

1 853,5 
4,0 

40,1 
507.3 

189.1 

1 942,0 

1 113,7 
487,3 
99,2 

304,5 
198,2 

24,5 

103,9 
423,8 
24,0 
16,5 

4,9 

573,1 

30,5 

16,3 

18,0 

187,6 

2,8 

25.1 
5,1 

15,7 
10.2 
1,3 

5,4 
21,8 
1,2 
0,8 
0,3 

100,0 
1.5 
0,7 
9.6 

21,0 
2,9 

49,6 
0,1 
1,1 

13,6 

100,0 

100,0 

57,4 

29,5 

1.6 

0,8 

0,9 

9.7 

0,1 

(1) Zie noot 1 blj tabel 5. 
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Jabel 7 : Kredietverlening in de Gemeenschap 1958-1975 Ç) 
Onderverdeeld naar sector 

Aantal Bed rag 

Kredieten 

Toewijzingen 
uit globale 

kredieten 
Totaal 

(mil), r.e.) 

Waarvan 
toewijzingen 

uit globale 
kredieten 

(milj. r.e.) °/o 

Infrastructuur  

• Verbetering van de landbouw . . . 
• Energie  
Ttiermische centrales  
Waterkrachtcentraies  
Pompcentrales  
Kerncentraies  
Transport van eiektriciteit  
Gas- en oliewinning  
Steenkooiwinning  
Gasieidingen  
• Watervoorziening en waterdistributie 
Π Vervoer  
Spoorwegen  
Wegen en kunstwerken  
Waterwegen  
Scheepvaart  
Luchtvaart  
Overige  
• Teiecommunicatie  
• Toerisme  
• Bouwwerken  

Landbouw, Industrie en diensten . . . 

197 3192,0 

7 
91 

11 
12 
3 

26 
6 

13 
1 

19 

107.8 
147.7 

55.7 
508.9 

65.8 
162.6 

13,4 
325.7 

93,9 
1 387,6 

13 
53 

13 
33 
1 
2 
3 
1 

202,1 
577,9 

24,0 
33,4 
41,7 
4,9 

146,6 
884,0 

30 
1 
2 

653,6 
10,0 

16.3 

2.2 
3.0 
1.1 

10,4 
1.3 
3,3 
0,3 
6,6 

4,1 
11,7 

0,5 
0,7 
0,9 
0,1 

64,9 

1,9 
28,2 

3,0 
18,0 

13,3 
0,2 
0.3 

299 468 1 727,5 215,1 35,1 

• Landbouw, bosbouw, visserij .... 
• Industrie (') 
Mijnbouw*  
Raffinage en eerste bewerking van 
metaien * 
Produktie van bouwmaterialen * . . . . 
Houtindustrie  
Glas- en aardewerkindustrie  
Chemisctie industrie * 
Metaal- en mactiine-industrie  
Automobielindustrie en produktie van 
transportmaterieei  
Eiektrotectinische en elektronische indus 
trie   
Voedingsmiddeienindustrie  
Textiei- en ieerindustrie  
Papierpuip- en Papierindustrie ' . . . .  
Rubber en kunststof verwerkende industrie 
Overige industrieën  
Bouwnijverheid  
Globale kredieten  

• Diensten  
Toerisme  
Speurwerk en ontwikkeling  

Totaal generaal  

1 
294 

4 
461 

7,5 

1 706,2 
2,0 

3 12 10,5 4,1 0.2 

36 20 449,1 14,2 9,1 
23 32 100,0 16,5 2,0 
1 34 15,4 11,8 0,3 

11 12 28,5 6,2 0,6 
65 17 358,5 7,9 7,3 
33 106 158,2 46,9 3,2 

12 16 122,3 6,3 2,5 

14 24 68,1 13,9 1.4 
36 80 151,8 40,3 3,1 
12 49 33,0 19,0 0,7 
5 20 28,3 9,0 0,6 
8 26 46,9 10,7 1.0 
3 10 6,8 3,8 0,1 — 3 1,1 1,1 

32 — 127,7 C) — 2,6 

4 3 13,8 1.4 
2 3 9,4 1.4 

1.4 
0,2 

2 4,4 — 0,1 

0,1 
34,7 

0,3 

496 468 4 919,5 215,1 100,0 

(') Zie noot 1 bij tabe! 5. 
(2) Waarvan basisi ndustrie (in de tabe! met sterretjes) 946,4 miljoen. 
(3) Dit is het nog niet toeg ewezen deei van globaie kredie ten (hier van is inmiddels 68,5 miljoen r.e, gea nnuleerd, zod at 59,2 werkelijk kan wor den to egewezen) 
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Tabel 8: Kredietverlening in Turkije 1965-1975 (') 
Onderverdeeld naar sector 

Aantal Bed rag 

Krodletan 
Toewijzingen ult 

globale kredieten 
Totaal 

(mllj. r.e.) 

Waarvan 
toewijzingen ult 

globale kredie ten 
(mllj. r.e.) 'h 

Infrastructuur 15 — 240,4 — 62,8 

• Verbetering van de landbouw .... 3 — 36,0 — 9,4 

• Energie  7 — 136,9 — 35,8 

Thermische centraies 2 — 77.0 — 20,1 

Waterkrachtcentrales 4 — 52.3 — 13,7 

Transport van eiektriciteit 1 — 7.6 — 2,0 

• Vervoer 5 — 67.5 — 17,6 

Spoorwegen 3 — 38.8 — 10,1 

Wegen en kunstwerken 1 — 20.0 — 5.2 

Luchtvaart 1 — 8,7 — 2,3 

Landbouw, Industrie en diensten .... 40 43 142,3 33,2 37,2 

• industrie  39 40 140,3 32,5 36,7 

Mijnbouw — 1 0.8 0,8 0,2 

Raffinage en eerste bewerking van metaien 4 2 3.4 0,5 0,9 

Produktie van bouwmateriaien 4 3 15.4 7,9 4,0 

Houtindustrie 1 2 2.3 1,1 0,6 

Gias- en aardewerkindustrie 2 1 4,4 1,2 1,2 

Chemische industrie  9 4 35,4 1,5 9,2 

Metaal- en machine-industrie  — 9 4,4 4,4 1,2 

Elektrotechnische industrie  1 4 3,1 2,3 0,8 

Voedingsmiddeienindustrie  — 7 5,2 5,2 1,4 

Textiei- en ieerindustrie  5 6 9,9 6,1 2,6 

Papierindustrie  5 1 47,9 1,5 12,5 

Rubber verwerkende Industrie  1 — 0,5 — 0,1 

Globale kredieten  7 — 7.6 n — 2,0 

• Diensten  
(giobaai krediet : feasibility studies en  
technische bijstand) 

1 3 2,0 0,7 0,5 

Totaal  55 43 382,7 33,2 100,0 

(') Kredieten tegen bijzondere voorwaarden uit de middelen van de Lid-Staten, welke de Bank als lasthebster in het kader van haar <· section spéciale » beheert, 
en gewone kredieten ult de eigen middelen van de Bank, dit laatste veer 25 mlljo en r.e. 
P) Nog niet toegewezen deel van globale kredieten. 
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Tabel 9 : Kredietverlening in de G.A.S.M. en de L.G.O. 1964-1975 (') 
Onderverdeeld naar sector 

Aantal 
Bed rag 

(miij. r.e.) "/o 

Infrastructuur 27 100,5 41,5 

• Verbetering van de landbouw . . . 
• Energie  
Ttiermische centrales 
Waterkrachtcentrales 
Transport van elektriciteit 
• Watervoorziening en waterdistributie 
• Vervoer 
Spoorwegen 
Wegen en kunstwerken 
Scheepvaart 
Luchtvaart 
• Telecommunicatie 

1 
20 

1,8 
7,5 
9,0 

33,1 
22,3 
15,1 
4,4 

0,7 
18,3 

5,8 
74,9 

0,8 

0,7 
3,1 
3,7 

13,7 
9.2 
6.3 
1,8 

0,3 
7,5 

2,4 
31,0 

0,3 

Landbouw, Industrie en dienslen 41 141,8 58,5 

• Landbouw, bosbouw, visserij 
• Industrie 
Mijnbouw 
Raffinage en eerste bewerking van metalen 
Produktie van bouwmaterialen 
Chemische industrie  
Automobielindustrle en produktie van transportmaterieel 
Voedingsmiddelenindustrie 
Textiel- en leerindustrie 
• Diensten  
Toerisme 
Overige diensten 

2 
36 

9,3 
128,9 

4 52,6 21,7 
2 3,2 1,4 
2 2,3 0,9 
2 3,0 1,2 
1 1,4 0,6 

14 45,6 18,8 
11 20,8 8,6 

2,6 
1,0 

3,6 
1,1 
0,4 

3,8 
53,2 

1,5 

Totaal 68(2 242,3 100,0 

') Gewone k redieten uit de eigen middeien van de Bank (135,2 miljoen) en transaoties tegen bljzondere voorwaarden uit de middelen van het E.O.F. (107,1 mll-
oen), waartoe door de Commissie van de Europese Qemeensohappen Is besloten op voorstel van of na advies van de Bank. 

(2) Waarvan drie deelnemingen voor in totaai 2,5 m iijoen r.e. 
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Tabel 10: Kredietverlening in Griekenfand 1963-1975 0 
Onderverdeeld naar sector 

Aantal Bad rag 

Waarvan 
toewijzingen uit 

Toewijzingen uit Totaal globale kredieten 
Kredieten globale kredieten (milj. re.) (mllj. re.) V9 

Infrastructuur 9 — 79,3 — 68,1 

• Verbetering van de landbouw .... 4 — 56,3 — 48,4 

• Energie 1 — 6,0 — 5,1 
Transport van eiektriciteit 1 — 6,0 — 5,1 

• Vervoer 4 — 17,0 — 14,6 
Wegen en Kunstwerken 4 — 17,0 — 14,6 

Landbouw, Industrie en diensien .... 13 2 37,1 1,5 31,9 

• industrie 13 2 37,1 1,5 31,9 
Raffinage en eerste bewerking van metalen 3 — 11,6 — 9,9 
Produktie van bouwmaterialen 3 — 6,5 — 5,6 
Houtindustrie 1 — 0,6 — 0,5 
Glas- en aardewerkindustrie — 1 0,8 0,8 0,7 
Chemische industrie 2 — 5,0 — 4,3 
Elektrotechnische en elektronische indus 
trie 1 — 4,3 — 3,7 
Textiei- en ieerindustrie 2 1 2,1 0,7 1,8 
Globale kredieten 1 — 6,2 — 5,4 

Totaal 22 2 116,4 1,5 100,0 

(') De kredletverlaning In Griekenland Is onderbrokan tussan 1967 en 1974. Hat beirokken finanolële protocol Is In dacambar 1974 wear In werking getredan. 

Tabel 11 : In 1974 en 1975 verleende kredieten in de Gemeenschap Ο 
Onderverdeeid naar aard van de financiering 

Individuale directe Individuale Indirecte 
kredieten kredieten (2) Globale kredieten (3) Totaal 

Aantal Mllj. i.e. Aantal Mllj. r.e. Aantal Mllj. r.e. Aantal Mllj. r.e. 

Beigië 1 10,8 1 10,8 
Denemarken 3 11,1 3 6,6 6 17,7 
Frankrijk 5 84,6 5 69,8 1 3,6 11 158,0 
ieriand 2 37,7 2 37,7 
itaiië 12 267,9 14 90,9 26 358,8 
Verenigd Koninkrijk 17 321,2 1 13,3 18 334,5 

Totaal 1975 40 733,3 20 174,0 4 10,2 64 917,5 

Totaal 1974 46 612,8 13 104,0 11 132,9 70 849,7 

(') Met Inbegrip van é én In 1974 buiten de Gemeenschap verstrekt krediet (18,4 miljoen). 
(2) Verleend door tussenkomst van een financleringsinstelling. 
(3) Verleend aan een financleringsinstelling welke daarult deelbedragen toewijst ten behoeve van Investeringsprojecten van beperkte omvang na verkregen toe-
stemmlng te dien aanzien van de Bank (toewijzingen ult globale kredieten). 
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Jabel 12 : Globale kredieten in de Gemeenschap 1968-1975 
Onderverdeeld naar bemiddelende instelling 

Globale kredieten Toewijzlngen (1969-1975) 

Jaar Bemiddelende Instelling (i) 
Bed rag  

(milj. r.e.) Aantal 
Bed rag 

(miij. r.e.) 

1968 ISVEIMER 1 . , 10,0 28 10,0 0 
1969 CIS 1 3,6 7 3,6 0 
1970 1KB 1 , . . 10,0 12 6,9 e) 
1970 SADE  6,3 24 6,3 (') 
1970 IRFIS , . . 5,0 10 5,0 (') 
1971 CIS II 5,0 13 5,0 (') 
1971 SODERO 1 . , . 2,0 2 0,8 (') 
1971 ISVEIMER II 15,0 19 14,7 « 
1972 LORDEX . , . 2,7 5 2,7 {') 
1972 LGSH , , . 5,7 9 6,0 Π 
1972 IMI 1 . , . 24,8 31 19,3 (') 
1973 1KB I I 20,6 67 23,2 {') 
1973 Crédit National 1 , , . 30,0 54 30,0 (') 
1973 ICFC 1 . . . 7,1 24 6,6 (') 
1973 Crédit Hôtelier CCCHCI 18,0 56 18,2 C) 
1973 CIS III 13,5 14 6,1 (') 
1973 ISVEIMER III 20,3 24 18,4 (') 
1974 IRFIS II . , . 9,8 4 3,5 
1974 ICC 4,7 0 0,0« 
1974 Bayerische Vereinsbank  . . . 9,9 0 0,0 {') 
1974 BNL . . . 19,6 16 7,4 
1974 Crédit National II 21,3 23 9,8 (=) 

1974 ACC 4,7 3 1.7 « 
1974 ICFC II . , . 18,7 2 1,1 « 
1974 SODERO II . . . 3,6 0 0,0 C) 
1974 Crédit Naval-CMAF . . . 9,0 0 0,0 « 
1974 SDR Bretagne  . . . 3,6 3 1.7 « 
1974 IMI II 28,0 10 4,7 
1975 LORDEX II . . . 3,6 3 1.0 
1975 Deense Staat A . . . 2,5 5 1,4 
1975 Deense Staat Β  . , . 2,8 0 0,0 
1975 FIH , , , 1,4 0 0,0 

Totaal  . , . 342,8 468 215,1 

(^) Istituto per lo Sviluppo Economico dell'Italia Meridionale, Napels 
(ISVEIMER). 
Credito Industriale Sardo. Cagliari (CIS). 
Industriekreditbank AG, Düsseldorf (ΙΚΒ). 
Société Alsacienne de Développement et d'Expansion, Straatsburg (SADE).  
Istituto Regionale per li Finanziamento alie industrie In Sicilia, Palermo 
(IRFIS). 
Société de Développement Régional de l'Ouest, Nantes (SODERÒ).  
Société Lorraine de Développement et d'Expansion, Nancy (LORDEX).  
Landesbank und Girozentrale Schleswig-Holstein, Kiel (LGSH). 
Istituto Mobiiiare Italiano, Rome (IMI). 
Crédit National, Parijs. 
Industriai and Commerciai Finance Corporation Ltd., Londen (iCFC). 
Caisse Centrale de Crédit Hôtelier, Commercial et Industriel, Parijs 

ndustriai Credit Company Limited, Dublin (ICC). 

Bayerische Vereinsbank, München. 
Banca Nazionale del Lavoro « Sezione Speciale per II Credito Indu
striale -, Rome (BNL). 
Agricultural Credit Corporation Limited, Dublin (ACC). 
Crédit Naval-CMAF, Parijs. 
Société de Développement Régional de la Bretagne, Rennes (SDR  
Bretagne). 
Finansieringsinstituttet for Industri og Hândvaerk A/S, Kopenhagen (FIH).  

(2) Afgesioten transacties. Eventuale verschillen tussen de oorspronkelijke  
kredietbedragen en de totalen der daaruit toegewezen bedragen spruiten 
voort uit de omstandigheid, dat omrekening in rekeneenheden is gebeurd 
tegen de koersen die golden op de data van ondertekening der belrokken 
kredieten, respectievelijk de data waarop de toewijzingsbeslissingen wer 
den genomen. In de tussentijd kunnen de omrekeningskoersen zijn 
veranderd. 

(ä) Afgesioten transactie met een inmiddeis geannuleerd saldo. 
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Tabel 13 ; Toewijzingen uit globale kredieten in de Gemeenschap, 1975 en 1969-1975 
Onderverdeeld naar gebied en naar sector 

1975 

Aantal 
Toegewezen be drag 

(Milj. r.e.) Vo Aantal 

1969-1975 

Toegewezen be drag 
(Milj. r.e.) % 

GEBIEDEN 
Jutland 
Denemarken .... 
Baden-Württemberg . . 
Beleren  
Hessen  
Neder-Saksen .... 
Noord-Rijnland-Westfalen  
Rljniand-Palts .... 
Sleeswijk-Holstein . . 
Duitsland 
Elzas 
Aquitanië  
Auvergne  
Neder-Normandië . . 
Bourgogne  
Bretagne  
CentraaI-Frankrijk . .  
Ctiampagne-Ardennen .  
Franctie-Comté . . .  
Languedoc-Roussillon . 
Limousin  
Lottiaringen ....  
Midi-Pyrénées .... 
Nord  
Loire-regio  
Picardië  
Poltou-Charentes . .  
Rtiône-Alpen .... 

1,4 

1,4 

2,2 

2,2 

1 
2 
1 

11 

1 
1 

1 
9 
6 
2 
7 
1 
2 
1 

0,3 
0,5 
0,4 

6,0 

0,2 
0,2 

0,5 
3,5 
2,4 
1,3 
2,7 
0,9 
0,7 
0,4 

0,6 
0,8 
0,6 

8,0 

0,3 
0,3 

0,7 
5.6 
3.7 
2.0 
4.3 
1.4 
1.1 
0,6 

2 
16 
15 
19 
18 
8 
10 

88 

27 
g 
4 
2 
3 
28 
2 
2 
2 
2 
7 
24 
18 
6 
20 
2 
5 
7 

1,4 

1.4 
0,5 
4,3 
6.0 
6.8 
8.7 
2.9 
6.8 

38,1 

8,3 
3.8 
3.2 
0,6 
2.3 

11,5 
0,7 
0,6 
0,4 
0,6 
2,2 

13,3 
7.9 
2.5 
7.4 
1.1 
1.6 
2.5 

0,6 

0,6 

0,3 
2.0 
2,8 
3.1 
4.1 
1.3 
3.2 

16,8 
3,8 
1,8 
1,5 
0,3 
1.1 
5.4 
0,3 
0,3 
0,2 
0,3 
1.0 
6.2 
3,7 
1.1 
3,4 
0,5 
0,7 
1.2 

Frankrijk  46 19,0 30,0 170 70,5 32,8 
lerland  3 1,7 2,8 3 1,7 0,8 
Abruzzen  5 2,7 4,3 12 6,9 3,2 
Basilicata  — 2 1,3 0,6 
Calabrië  . — 2 0,5 0,2 
Campanië  13 11,4 18,1 41 29,6 13,8 
Lati um  17 10,0 15,9 41 22,7 10,6 
Marken  — — 3 2,1 1,0 
Molise  1 0,8 1,3 3 3,1 1,5 
Apulië  9 2,1 3,4 24 8,5 3,9 
Sardinlë  14 6,1 9,7 34 14,7 6,8 
SIcilië  4 3,5 5,5 14 8,4 3,9 
Itallë  63 36,7 58,2 176 97,8 45,5 
Sctiotland  5 2,1 3,4 14 4,2 1,9 
Noord-Engeland  4 1,4 2,2 5 1,5 0,7 
Noordwest-Engeland  — — — 1 0,4 0,2 
Wales  2 0,5 0,8 5 1,3 0,6 
Noord-lerland  1 " 0,3 0,4 1 0,3 0,1 
Verenigd Konfnkrilk  12 4,3 6,8 26 7,6 3,5 

Totaal  129 63,1 100,0 468 215,1 100,0 

SECTOREN 
Landbouw, bosbouw, visserlj  3 1,3 2,1 4 2,0 0,9 
Mijnbouw  1 0,6 0,9 12 4,1 1,9 
Raffinage en eerste bewerking van metalen 8 5,6 8,8 20 14,2 6,6 
Produktie van bouwmaterialen  12 6,4 10,1 32 16,5 7,7 
Houtindustrie  11 4,9 7,8 34 11,8 5,5 
Glas- en aardewerkindustrie  3 2,2 3,6 12 6,2 2,9 
Chemisette Industrie  7 4,3 6,9 17 7,9 3,7 
Metaal- en machine-industrie  24 10,9 17,2 106 46,9 21,8 
Automobielindustrie en produktie van trans-
portmaterieel  7 2,1 3,4 16 6.3 2,9 
Elektrotechnische en elektronische in
dustrie  5 3,6 5,7 24 13,9 6,4 
Voedingsmiddelenindustrie  27 14,2 22,5 80 40,3 18,7 
Textiel- en leerindustrie ....... 7 1,6 2,5 49 19,0 8,8 
Papierpulp- en Papierindustrie  3 1,1 1,7 20 9,0 4,2 
Rubber en kunststof verwerkende Industrie 8 2,6 4,1 26 10.7 5,0 
Overige industrieën  3 1,7 2,7 10 3,8 1,8 
Bouwnijverheid  — — — 3 1,1 0,5 
Toerisme  — — — 3 1,4 0,7 

Totaal  129 63,1 100,0 468 215,1 100,0 
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Tabel 14 : Kredietverlening in de Gemeenschap 1958-1965, 1966-1972, 1973-1975 
Onderverdeeld naar land 

(') Zie noot 2 b lj tabel 5. 

1958-1965 1966-1972 

Tabel 15 : Kredietverlening in de Gemeenschap 1958-1965, 1966-1972, 1973-1975 
Onderverdeeld naar doelstelllngen van economisch beleid 

1973-1975 

(Milj. r.e.) % (Mllj. r.e.) Vt (Milj. r.e.) "k 

Beigië  
Duitsiand 
Frankrijk 
Italie  
Luxemburg 
Nederiand 

4,8 
36,1 
79,9 

344,3 
4,0 

1,0 
7,7 

17,0 
73,4 
0,9 

62,4 
317.5 
490.6 

1 068,0 
5,0 

42,9 

3.1 
16,0 
24.7 
53.8 
0,2 
2.2 

26,9 
300.6 
522,3 
818.7 

31,9 

1,1 
12,2 
21,2 
33,2 

1.3 

Gemeenschap van de « Zes » 469,1 100,0 1 986,4 100,0 1 700,4 69,0 

Denemarken 
leriand 
Verenigd Koninkrijk 

44,1 
106,7 
551,1 

1,8 
4,3 

22,4 

Bülten de Gemeenschap {') 61,7 2,5 

Gemeenschap van de « Negen » . . . . 2 464,0 100,0 

1958-1965 1966-1972 

(Miij. r.e.) »/o* (Milj. r.e.) »/o* (Milj. r.e.) 

Regionale cntwlkkeling en omschakeling . 379,3 80,8 1 723,4 86,8 1 636,0 
waarvan : 
Duitsiand 36,2 7,7 216,6 10,9 104,5 
Benelux 4,8 1,0 96,5 4,9 — 
Denemarken — — — — 26,5 
Frankrijk 72,8 15,5 433,0 21,8 280,2 
lerland — — — — 106,7 
Italie 265,5 56,6 977,3 49,2 610,8 
Verenlgd Konlnkrijk — — — — 507,3 

Gemeenschappelljk Europees belang . . 114,0 24,3 672,3 33,8 1 155,7 
waarvan : 
Energie 4,0 0,9 207,6 10,5 902,1 

traditionele centrales 4,0 0,9 — — 95,2 
kerncentrales — — 103,0 5,2 384,3 
gasleidingen — — 104,6 5,3 199,9 
gas- en oliewlnning — — — — 198,2 
steenkoolwinning — — — — 24,5 

Bedrljfstakbelang 9,4 2,0 82,4 4,1 97,2 

* Totaai 469,1 1 986,4 

N.B. : De bedragen en percentages kunnen niet worden opgeteld daar sommige kredieten beantwoorden aan meerdere doeistellingen van artikel 130. 
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1973-1975 

·/.· 

66,4 

4.2 

1,1 
11,4 

4.3 
24.8 
20,6 

46.9 

36,6 
3,9 

15,6 
8,1 
8,0 
1,0 

3,9 

2 464,0 



Tabel 16 : Kredietverlening in de Gemeenschap 1958-1965, 1966-1972, 1973-1975 
Onderverdeeld naar sector 

1958-1965 % 1966-1972 % 1973-1975 % 
Infrastructuur  
Energie  
Vervoer  
Telecommunicatle  
Overige infrastructuur  

52,7 
14.6 
29.7 
3.4 
5.0 

60,4 
18.2 
23.4 
12.5 
6.3 

70,8 
39.1 
11.1 
15.8 

4.8 

Industrie  
Basisindustrie (') 
waarvan : 

Raffinage en eerste bewerfdng van metafen 
Chemische industrie  
Overige basisindustrie (') 

Machine- en eiektrotechnische industrie . .  
Agrarische en voedingsmiddeienindustrie . .  
Overige industrie en diversen (^)  

47,3 
35.3 

11,0 
18,5 
5.8 
5.6 
3.9 
2.5 

39,6 
22.9 

9,8 
9,6 
3,5 
9.2 
1,5 
6.0 

29.2 
13.3 

8.3 
3,3 
1.7 
5.6 
4.5 
5.8 

100.0 100.0 100.0 
(1) Voor de definitie van b asisindustrie, zie tabel 7. 
(2) (Mijnbouw, produktie van bouwmaterialen en de papierpulp- en Papierindustrie). 
(3) Met inbegrip van h et niet toegewezen deel van g lobale kredieten (1966-1972 : 2% en 1973-1975 : 3.6%). 

Tabe! 17 : in 1975 opgenomen ieningen 

Geldsoort Bedrag in 
Uitgifte waarin nationale Looptijd Nominale 

in de Land van lening munt Bedrag in van rentevoet Aard van Afsluitdatum maand uitgifte iuidt (in milj.) milj. r.e. lening % de uitgifte 

7. 1.1975 januari Duitsland DM 150 49.7 8 9 1/2 Openbaar C) 
8. 1.1975 februari Duitsland DM 100 33.1 10 9 1/2 Onderhands 
8. 1.1975 februari Duitsland DM 50 16.6 10 9 1/2 Onderhands 
7. 2.1975 februari Luxemburg $ 60 47.8 10 9 1/2 Openbaar (') 

17. 2.1975 maart Nederland fi. 75 23.9 7 9 Onderhands 
14. 3.1975 mei Nederland fi. 75 23.9 15 8 3/4 Openbaar {') 
7. 5.1975 mei Luxemburg Luxfr. 500 11.1 10 8 3/4 Openbaar {'') 

20. 5.1975 mei Zwitserland Zwfr. 50 15.2 7 8 1/2 Onderhands 
22. 5.1975 mei Beigië Bfr. 1 500 33.3 10 8 3/4 Openbaar (') 
19. 6.1975 juii Zwitserland Zwfr. 80 24.4 15 7 3/4 Openbaar {') 
27. 8.1975 September Zwitserland Zwfr. 100 31.1 8 8 Onderhands 
8. 9.1975 September Luxemburg $ 100 77.9 5 9 Openbaar {') 

25. 9.1975 Oktober Nederland fl. 75 24.0 15 9 Openbaar (®) 
14.10.1975 Oktober Luxemburg $ 30 26.0 5 variabel Onderhands 
14.10.1975 Oktober Zwitserland Zwfr. 100 31.5 8 8 Onderhands 
16.10.1975 november Frankrijk Ffr. 150 28.6 10 10.2 Openbaar (') 
29.10.1975 Oktober Frankrijk Ffr. 200 38.2 5 9.1 Onderhands 
6.11.1975 november Verenigde Staten $ 75 65.0 7 9 Openbaar (")  

Openbaar (")  
Onderhands 

11.11.1975 november Duitsland DM 150 48.8 5 8 
Openbaar (")  
Openbaar (")  
Onderhands 18.11.1975 november Zwitserland Zwfr. 50 15.8 5 7 3/4 

Openbaar (")  
Openbaar (")  
Onderhands 

19.11.1975 november Zwitserland Zwfr. 50 15.8 7 7 7/8 Onderhands 
20.11.1975 november Luxemburg $ 25 21.6 6 9 Onderhands 
1.12.1975 december Duitsland DM 100 32.6 10 8 3/4 Onderhands 
3.12.1975 december Luxemburg $ 50 43.3 7 9 Openbaar (") 

14.12.1975 december Japan yen 6 000 17.2 2 8 1/2 Onderhands ('') 
19.12.1975 januari Singapore $ 20 17.3 

813,7 
6 9 Openbaar ('^) 

(1) Overgenomen door een banksyndicaat. bestaande uit de Deutsche  
Bank AG, de Dresdner Bank AG, de Commerzbank AG en de Westdeutsche 
Landesbank Girozentrale; aangeboden ter openbare inschrijving tegen 99%. 
(2) Overgenomen door een banksyndicaat, bestaande uit de Banca Com 
merciale italiana, de Union Bank of Switzerland (Underwriters) Limited, de 
Banque de Paris et des Pays-Bas, de Crédit Suisse White Weid Limited, de 
Union de Banques Arabes et Françaises, de Amsterdam-Rotterdam Bank N.V., 
het Credito italiano, de Deutsche Bank AG, de Kredietbank S.A. Luxem 
bourgeoise, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Inc., Morgan Grenfeil 
& Co. L imited, de Generale Bankmaatschappij N.V., de W estdeutsche Landes
bank Girozentrale en Williams, Glyn & Co.; aangeboden ter openbare 
inschriving tegen 100,5 %. 
(3) Overgenomen door een banksyndicaat, bestaande uit de Amsterdam-Rot
terdam Bank N.V., de Aigemene Bank Nederland N.V., de Bank Mees 
& Hope N.V. en Pierson, Heidring & Pierson N.V.; aangeboden ter openbare 
inschrijving tegen 99,5%. 
(1) Overgenomen door een banksyndicaat, bestaande uit de Kredietbank S.A.  
Luxembourgeoise, de Banque Générale du Luxembourg S.A., de Banque 
Internationale à Luxembourg S.A., de Banque Lambert-Luxembourg S.A., de  
Banque de Paris et des Pays-Bas pour le Grand-Duché de Luxembourg S.A.  
en de Caisse d'Epargne de l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg; aan
geboden ter openbare inschrijving a pari. 
(5) Overgenomen door een banksyndicaat, bestaande uit de Generale Bank
maatschappij N.V., de Bank van Brüssel N.V., de Kredietbank N.V., de 
Bank van Parijs en van de Nederlanden Beigië N.V. en de Bank Lam
bert e.V.; aangeboden ter openbare inschrijving a pari. 
(') Overgenomen door een banksyndicaat, bestaande uit de Union de Ban
ques Suisses, de Société de Banque Suisse en het Crédit Suisse; aange
boden ter openbare inschrijving a pari. 
(2) Overgenomen door een banksyndicaat, bestaande uit de Union Bank of  
Switzerland (Securities) Limited, de Banca Commerciale Italiana, de Crédit 

Suisse White Weld Limited, de Deutsche Bank AG, de Kredietbank S.A.  
Luxembourgeoise, de Banque de Paris et des Pays-Bas, Robert Fleming 
& Co. Limited, Kuhn, Loeb & Co., de Société Générale, de Generale Bank
maatschappij N.V., de Swiss Bank Corporation (Overseas) Limited en de 
Westdeutsche Landesbank Girozentrale; aangeboden ter openbare inschrijving 
tegen 99,5 %. 
(B) Overgenomen door een banksyndicaat, bestaande uit de Amsterdam-Rot
terdam Bank N.V., de Aigemene Bank Nederiand N.V., de Bank Mees 
& Hope N.V. en Pierson, Heidring & Pierson N.V.; aangeboden ter openbare 
inschrijving tegen 99,5 Vo. 
(') Overgenomen door een banksyndicaat, bestaande uit de Société Générale, 
het Crédit Lyonnais, de Banque de Paris et des Pays-Bas en de Banque 
Nationale de Paris; aangeboden ter openbare inschrijving a pari. 
(10) Overgenomen door een banksyndicaat, bestaande uit Kuhn, Loeb & Co.,  
The F irst Boston Corporation, Lazard, Frères & Co. en Merrill Lynch, Pierce,  
Fenner & Smith Inc.; aangeboden ter openbare inschrijving a pari. 
(11) Overgenomen door een banksyndicaat, bestaande uit de Deutsche 
Bank AG, de Dresdner Bank AG, de Commerzbank AG en de Westdeutsche  
Landesbank Girozentrale; aangeboden ter openbare inschrijving tegen 99,5%. 
(12) Overgenomen door een banksyndicaat, bestaande uit de Banque Arabe 
et internationale d'investissement, de Kuwait Investment Company (S.A.K.), 
de National Bank of Abu Dhabi, The Arab Investment Company, S.A.A. 
(Riyadh), The Gulf Bank K.S.C., The National Commercial Bank (Saudi  
Arabia) en de UBAF-Financial Services Limited; aangeboden ter openbare 
inschrijving tegen 99 %. 
(13) Bankkrediet, in afwachting van een ieningsoperatie op lange termijn. 
(11) Overgenomen door een banksyndicaat, bestaande uit de indo-Suez 
& Morgan Grenfeil (Singapore) Limited, de Daiwa Securities Co. Ltd. en de 
Trident international Finance Limited; aangeboden ter openbare inschrijving 
tegen 99,75 %. ' 
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Voor nadere inlichtingen wende men zieh tot de 

EUROPESE INVESTERINGSBANK 
2, place de Metz - Boîte Postale 2005 - Luxemburg 
Tel. 43.50.11 - Telex. 35 30 bankeu lu 

of tot haar kantoren elders 

Afdeling Kredietverlening Itallë  
Vìa Sardegna 38 - 1-00187 Rome 
Tei. 48.36.51 - Telex 62 130 bankeuro 

Contactbureau te Brüssel  
Koningstraat 60, bus 1 - B-1000 Brüssel  
Tel. 513 40 00 - Telex 21 721 bankeu b 

Aldaar kunnen ook de volgende publlkatles worden verkregen : 

Statuten en andere bepalingen betreffende de E.I.B.  
1973, 36 blz.; (dk, d, e, f, I, n) 

Jaarverslag 
vanaf 1958 
(d, e, f, I, n, vanaf 1972 ook In het Deens) 

Leningen en Garanties in de Lid-Staten 
van de Europese Economische Gemeenschap 
1976; 20 blz.; (dk, d, e, f, i, n) 

De roi van de Europese investeringsbank bij de overeenkomst van Lomé 
1976; 20 blz.; (dk, d, e, f, I, n) 

De werkzaamheden van de Europese Investeringsbank in Turkije (1965-1974) 
Studiedienst 
1975; 50 blz.; (dk, d, e, f, I, n, tr) 

La Banque Européenne d'investissement et les problèmes du Mezzogiorno 
Studiedienst 
1972; 35 blz.; (d, f, I - niet meer beschikbaar : e) 

De investeringen in de Gemeenschap en hun financiering 
Studiedienst 
in 1972; 28 blz.; (dk, d, I, n - nIet meer beschikbaar : e, f) 
in 1973; 40 blz.; (e, f - nIet meer beschikbaar : dk, d, i, n) 
in 1974; 48 blz.; (e, f, I - nIet meer beschikbaar : d) 

E.I.B.-Mededeiingen 
perlodiek 
8 blz.; (dk, d, e, f, I, n) 

De Europese Investeringsbank betuigt haar dank aan de promoters, Allweller AG, aan 
Farb-Foto Harz en aan de Agence ZEFA, voor het ter beschikking stellen van het in 
dit versiag gebruikte fotomateriaai. 
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Den europaeiske Investeringsbank  

Europäische Investitionsbank  

European investment Bank  

Banque Européenne d'Investissement  

Banca Europea per gli Investimenti 

Europese Investeringsbank 


