Europese Investeringsbank
Voorwaarden voor kredietverlening

Kredieten uit de eigen middelen van de Bank en garanties (gewone transactles) kunnen
worden verstrekt ter financiering van projecten die voldoen aan de voorwaarden, genoemd in artikel 130 van het Verdrag van Rome, of in de teksten betreffende de
financiële samenwerking tussen de E.E.G. en bepaaide derde landen. Zij kunnen worden
verstrekt aan cndernemingen of overfieidsbedrijven, welke hun rechtsvorm ook zij, of aan
andere overheidsinstanties. Verstrekking is niet afhankelijk van de nationaliteit van de
geidnemer.
Met kredieten van de Bank mag siechts een deel van de kosten van een project worden
gefinancierd ter aanvulling op eigen middelen van de geidnemer of middelen uit andere
bron. De Bank financiert niet meer da n 50 % van de betrokken investeringen in vaste
activa.
Kredieten ter financiering van een b epaaid project kunnen direct aan een on derneming
of overheidsinstelling worden verstrekt of kunnen worden verleend door bemiddeling
van een gespecialiseerde financieringsinstelling. Behalve deze individuale kredieten kent
de Bank ook globale kredieten toe aan fin ancieringsinstituten die daaruit kleinere bedragen toewijzen ten behoeve van industriële investeringen van beperkte omvang. Voor
elke toewijzing geeft de Bank afzonderlijk toestemming (toewijzing uit globale kredie
ten).
Uitbetalingen van de kredieten vinden doorgaans plaats in verschillende geldsoorten;
ook kunnen evenwel kredieten in één e nkele valuta worden toegekend. Afiossing en
rente dient in de zelfde geldsoorten te worden voldaan. In verschillende geldsoorten
luidende kredieten kunnen een standaardsamenstelling hebben, waarbij uitbetalingsvaluta's, looptijd en rentevoet vooraf zijn vastgesteld, of kunnen worden uitbetaaid in
diverse valuta's al naar gelang de voorkeur van de geidnemer en de beschikbare geldmiddelen van de Bank.
De rentevoet van een kr ediet is het gewogen gemiddelde van de rentetarieven die van
toepassing zijn op de verschillende valuta's en looptijden;de basistarieven worden periodiek vastgesteld door de Baad van Bewind. Daar de Bank haar kredietbedrijf financiert
door het plaatsen van leningen op de kapitaaimarkten, maar zij daarbij geen winstoogmerk nastreeft, liggen haar rentevoeten dicht bij de gemiddelde rentevoeten op de
kapitaaimarkten. De voor een bepaaid krediet geldende rentevoet is in het algemeen
de voet die geldt bij het afsluiten van de financieringsovereenkomst; deze wordt later
niet meer gewijzigd. De looptijd en de afiossingsvrije période worden aangepast aan de
kenmerken van het betrokken project.
Verstrekking van kredieten vindt alleen plaats onder garantie van een Lid-Staat of indien
voldoende andere zekerheden worden gesteld.
De voorwaarden voor interventies buiten de Gemeenschap worden geregeld door de
bepalingen in de desbetreffende overeenkomsten of besluiten van de communautaire
instanties.

Europese Investeringsbank
Algemene gegevens

De Europese Investeringsbank (E.I.B.) is In het ieven geroepen bij het Verdrag van Rome
tot oprlchting van de Europese Economische Gemeenschap. Dit verdrag Is op 1 januarl
1958 van kracht geworden.
Binnen het kader van de Gemeenschap Is de Bank een onafhankeiljke, pubilekrechteiljke Insteiiing zonder winstoogmerk. Haar voornaamste taak Is he t ieveren van een bljdrage tot een evenwlchtlge ontwikkeiing van de gemeenschappeiljke markt.

Te dien einde financlert de Bank, door verstrekking van iangiopende kredieten of
garanties aan ondernemlngen, overheldsinstantles cf financleringsinsteiiingen, projecten
ter ontwikkeiing van achtergebieven gebleden, projecten die bijdragen tot Industriële
omschakeiing of die nieuwe activitelten scheppen, of projecten die van gemeenschappeiljk belang zljn voor verschiliende LId-Staten of voor de G emeenschap In haar geheei.

De ieden van de Bank zljn de negen LId-Staten van de Gemeenschap, die alle deeinemen
In het kapitaai dat op 31 december 1977 3 543,75 mlijoen rekeneenheden bedroeg.

De Bank neemt op de kapitaaimarkten van de Gemeenschap en van derde landen, aismede op de Internationale markten de nodige middelen op ter vervulling van haar
opdracht.
Het werkterreln van de Bank was oorspronkelljk beperkt tot het grcndgebied van de
LId-Staten van de Europese Economische Gemeenschap. In verband met de verschilien
de samenwerkingsovereenkomsten of beslulten van de Raad van de Gemeenschappen
is dit vervolgens ultgebreld tot Griekenland, de 19 geassocieerde Afrlkaanse staten,
Madagaskar en Mauritius (G.A.S.M.), tot scmmige overzeese landen en gebleden
(L.G.O.), en tot Turklje. HIerblj zljn nu nog een dertigtal andere landen In Afrika, het
Carlbische gebied en de Stille Oceaan gekomen — die samen met de G.Α.S.M. partij
zljn bIj de overeenkomst van Lomé —, aismede Portugal, Joegoslavlë, en — na ratificatle
van de betrokken overeenkomsten — Malta, de Maghreb-landen (Algerije, Marokko,
Tuneslë), de Machrak-landen (Egypte, Syrië, Jordanlë, Libanon), Israël en Cyprus.
In de meeste van deze landen verstrekt de Bank niet alleen haar gewone kredieten
waarblj In het algemeen rentesubsidies worden toegekend, maar ook bijzondere flnanclerlngssteun In het kader van haar „section spéciale"; dit laatste vindt plaats In op
dracht en voor rekening van de Lld-Staten of van de Europese Economische Gemeen
schap (bijzondere transacties). Bovendien kan de Raad van Gouverneurs van de Bank
deze speciale toestemming geven voor het verlenen van kredieten In nog andere landen.

Ondernemlngen, overheldsinstantles of financleringsinstellingen die nader contact
wensen met de Europese Investeringsbank kunnen zieh rechtstreeks wenden tot haar
hoofdkantoor, maar eveneens tot haar kantoor voor Itallë te Rome, althans wat betraft
de In dat land gesltueerde projecten. Men kan zieh ook door tussenkomst van zljn eigen
bankler tot de Bank wenden.
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De waarde van de rekeneenheid is gelijk aan de som der volgende bedragen
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Deze valutasamenstelling is gelijk aan die van de Europese rekeneenheid (zie
noten bij de jaarrekeningen, bijiage E, noot A, biz. 64)
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Gedurende 1977 heeft de Europese
Investeringsbank nieuwe kredieten
verstrekt tot een totaal bedrag van
1 571,5 mlljoen rekeneenheden C),
tegenover 1 273,3 mlljoen rekeneen
heden in 1976.
Deze vooruitgang - geboekt ondanks
de aanhoudend precaire conjunctuurtoestand - Is een gevolg van het besluit van de Raad van Gouverneurs
van de Bank van juni 1977 om
uitbreiding te geven aan haar actlviteiten in antwoord op een desbetref
fend verzoek van de Europese Raad,
met het oog op de verbetering van
de werkgelegenheid, de stimulering
van de investeringen en de vermindering van de divergentie in de economische ontwikkeling van de verschillende Lid-Staten.
Het economische herstel dat zieh in
de meeste geïndustrialiseerde lan
den in 1976 manifesteerde, nam reeds
in het tweede kwartaal van 1977 snel
in kracht af. De industriële produktie
is sindsdien niet meer toegenomen
en hier en daar zelfs gedaald; de
grootste uitzondering op deze regel
vormden de Verenigde Staten, waar
de produktie nog wel Steeg, zij het in
geringer tempo. De investeringen in
vaste activa bleven op laag peil en
het private verbruik Steeg siechts in
geringe mate; de groeivoet van de
wereldhandel daalde met ruim de helft.
In vele landen nam de werkloosheid
nog verder toe. Het economische be
leid werd alom expansionistischer,
maar de beleidsruimte van verscheidene regeringen werd beperkt door
de aanhoudende inflatieneiging en
betalingsbalanstekorten. De inflatie
kon veelal enigszins worden terruggedrongen, terwijl de ontwikkeling van
de betalingsbalansen der Europese
landen beter in bedwang werd gehouden. De lopende rekening van de
Verenigde Staten vertoonde daarentegen een sterk toegenomen tekort,
waartegenover het Japanse overschot
bijna drie maal zo groot werd. legen
het eind van het jaar deden zieh dan
ook grote wijzigingen voor ten aan-

zien van de waarde der voornaamste
valuta's: de dollar daalde in waarde
en de yen apprecieerde, evenals de
Zwitserse frank, de Duitse mark en het
pond Sterling. De valuta-onrust droeg
ertoe bij dat het economische klimaat
gedeprimeerd bleef, evenals trouwens
de wereldwijde produktieverschuivingen die zieh in bepaalde bedrijfstakken voordeden.
De leningsvoorwaarden op de meeste
kapitaalmarkten werden begin 1977
gemakkelijker. De ruimere markten
konden aan een veel grotere vraag
voldoen. Hoewel in het algemeen de
rentevoeten daalden, bleven deze ech
ter toch stijgen in enkele landen die
met betalingsbalansproblemen worstelden.
Gedurende het eerste deel van het
jaar hielden de wisselmarkten zieh
rüstig - ondanks de devaluatie van
de Skandinavische valuta's in aprii zodat de rentevoeten van deze zijde
nauwelijks beinvioed werden. Medio
1977 veranderde deze toestand scherp,
toen het duidelijk werd dat de lopen
de rekening van de Amerikaanse betalingsbalans met een groot tekort zou
sluiten. De rentevoet in de Verenigde
Staten bleef ondanks de vrij Sterke
economische groei op een bescheiden
peil, maar tegen het eind van het
derde kwartaal leidde de achteruitgang van de betalingsbalanspositie tot
een geleidelijk restrictiever werdend
beleid.
De deviezenreserves van verschillende
landen van de Gemeenschap namen
toe, hetgeen een versoepeling van het
beleid mogelijk maakte, die de rente
voeten verder deed dalen. De omvang
van deze daling liep echter uiteen
onder invioed van de soms opkomende
Vrees voor nieuwe inflatiegolven.
De waarde van de dollar bleef verder
dalen, hetgeen verschillende malen
tot een run op andere valuta's leidde.
Voor de landen van de Gemeenschap
had dit uiteenlopende monétaire gevolgen, omdat met name de kosten-

en prijzenontwikkeling in deze landen
zeer verschillend was. Om de kapitaaltoestroming aan banden te leggen
werden in verscheidene landen en
vooral in Duitsland de geldende rentetarieven omiaag gebracht. Anderzijds
leidde de ten opzichte van de dollar
sterk oplopende koers van de Duitse
mark ertoe, dat de disconto's van
de nationale banken moesten worden
verhoogd in aan het slangarrangement
deelnemende landen, waar de kosten
en prijzen sneller Stegen dan in Duits
land het geval was. Een ander gevolg
van deze toestand was de devaluatie
van de Deense kroon, toen de Zweedse
Overheid besloot zieh uit het slangar
rangement terug tetrekken.
Tegen het eind van het jaar begon
nen beleggers steeds aarzelender te
staan tegenover dollaremissies op de
internationale kapitaalmarkt, gezien de
zwakke positie van deze valuta. Desondanks konden op de meeste obligatiemarkten meer middelen worden
opgenomen dan in het voorafgaande
jaar.

Het binnenlands bruto produkt in de
Gemeenschap Steeg siechts met
nauwelijks 2% {^) - veel minder dan
was beoogd in de communautaire
doelstellingen voor het economisch
beleid op middellange termijn, die
geleidelijk herstel van de toestand
van volledige tewerkstelling als eerste
prioriteit hebben. De consumptie, de
buitenlandse vraag en de voorraadvorming waren onvoldoende om de
bezettingsgraad van de produktiecapaciteit te verbeteren en om de
bedrijfsinvesteringen te activeren. De
noodzaak anti-inflationistische maat-

(') Tenzij het tegendeel is vermeld zijn alle bedragen
in dit verslag uitgedrukt in de op biz. 6 gedefinieerde
rekeneenheden. In verband met afrondingsverschillen
komen optellingen van afzonderlijke bedragen niet
altijd overeen met hun totalen.
(2) Tenzij het tegendeel is vermeld hebben de in dit
hoofdstuk genoemde percentages betrekking cp reële
grootheden.

Bruto nationaal produkt in de Gemeenschap
wijziging t.o.v. het voorafgaande jaa r in %

Verenigd Koninkrijk

nominaal
reëel

72 7 3 74 75 76 77

72 73 7 4 75 76 77

72 73 74 75 7 6 77
België

72 73 7 4 75 76 77
Gemeenschap

72 7 3 74 75 76

77

72 73 74 75 76 77

72 73 7 4 75 76 77

72 73 74 75 7 6 77

^ lerland

% Luxemburg

2422-

2422-

72 73 74 7 5 76 77

72 73 74 75 76 77

regelen te nemen en tekorten in de
buitenlandse handel te bestrijden
noopten sommige regeringen zelfs tot
een restrictief economisch en monetair beleid, terwiji andere regeringen
slechts zeer v oorzichtige stappen konden doen op weg naar meer expan
sionistische maatregeien.
Vele bedrijfstakken kampten niet alleen met conjuncturele, maar ook met
structurele problemen die verband
hielden met omvangrijke vraagverschuivingen en met een hardere
internationale concurrentiestrijd. De
Sterke stijging van de prijzen van
aardolieprodukten en van andere
grondstoffen sinds 1973, alsmede de
aanhoudende inflatie en de instabiliteit der wisselkoersen sinds het begin
der zeventiger jaren hebben bovendien het aantal onzekere factoren in
de economie verveelvoudigd. Duidelijk
is gebleken, hoe noodzakelijk om
vangrijke structuuraanpassingen zijn,
die uiteraard veel tijd en energie
zullen vergen. Eind 1977 waren er
bijna zes miljoen werklozen, waaronder een groot aantal jongeren;
verdere bedrijfssluitingen mögen bovendien worden verwacht in bepaalde
bedrijfstakken, zoals de staalindustrie,
de scheepsbouw en de textielindustrie.
Wat de prijzen en handelsbalansen
betreft, kon de divergentie tussen
de verschillende Lid-Staten worden
verminderd. De prijs- en loonstijgingen werden beter in de hand gehouden, met name in het Verenigd
Koninkrijk, Italië en lerland, waar het
verschil ten opzichte van de andere
landen dan ook werd gereduceerd.
Tekorten op de handelsbalansen konden sterk worden beperkt, terwiji
de overschotten van sommige andere
landen enigszins terugliepen. De lopende rekening van de betalingsbalans van de gehele Gemeenschap vertoonde in 1977 een veel geringer tekort dan in 1976, vooral als gevolg
van de daling van de invoer onder
invloed van de geringere economische groei.

De hoofdelementen van de effectieve
vraag ondergingen in Duitsland in
1977 een veel geringere expansie
dan in het voorafgaande jaar, met als
gevolg dat de economische groei en
met name de toeneming van de industriële produktie sterk verminderde.
De investeringsneiging van het bedrijfsleven liep reeds direct terug en
de investeringen waren in het algemeen meer gericht op rationalisatie
dan op uitbreiding van de produktie,
terwiji die in de energievoorziening
en de verkeerssector in sommige gevallen zijn vertraagd. De uitvoer nam
minder toe dan in 1976, evenals trouwens de invoer; het betalingsbalansoverschot steeg verder. De werkloosheid bleef zorgen baren en kon slechts
in geringe mate worden teruggedrongen. De inflatie lag echter op een
lager peil dan in enig ander land van
de Gemeenschap.

woningbouw en verhoging van som
mige sociale uitkeringen. Het effect
van deze maatregeien was aan het
eind van het jaar nog zeer beperkt
van omvang. Wel begon het verbruik
van de gezinshuishoudingen weer
enigszins toe te nemen, maar de
private investeringen bleven nog op
laag peil, evenals trouwens de overheidsinvesteringen die de invloed
ondergingen van het restrictieve begrotingsbeleid. Slechts de sector van
de genationaliseerde bedrijven was
vrij actief op investeringsgebied. De
sterk gedaaide groei van het binnenlands bruto produkt en de stabilisatie van de industriële produktie
verergerden de werkioosheid, hetgeen
de regering er tegen de herfst toe
bracht om enkele maatregeien te tref
fen die vooral beoogden de vervroegde pensionering en de indienstneming
van jongeren te bevorderen.

In deze omstandigheden heeft de re
gering tijdelijk afgezien van verdere
pogingen om het begrotingstekort
te beperken. Het beleid kreeg een
meer expansionistisch karakter: de inkomstenbelasting werd verlaagd en
de afschrijvingsmogelijkheden werden
verruimd. De gevolgen van dit beleid
zullen zieh vermoedelijk pas op wat
längere termijn doen gevoelen, hoewel
het verbruik van de gezinshuishoudingen zieh tegen het eind van het
jaar leek te herstellen en de woningbouw alsmede de bestellingen
van investeringsgoederen weer be
gonnen op te leven.

De loonstijging kon in 1977 veel beter
in de hand worden gehouden en de
inflatie nam geleidelijk af, hoewel de
prijzen van voedingsmiddelen nog
aanzienlijk stegen. Over het gehele
jaar genomen kon de stijging van het
consumptieprijspeil dan ook slechts
in geringe mate omiaag worden ge
bracht. In het algemeen heeft het
economische beleid echter tot enkele
positieve resultaten geleid: herstel van
de winstmarges, betere beheersing
van de geldhoeveelheid, beperking
van het begrotingstekort en herstel
van het evenwicht op de handelsbalans.

In Frankrijk was het beleid in de
tweede helft van 1976 in de eerste
plaats gericht geweest op bestrijding
van de inflatie en op herstel van het
externe evenwicht; de gevolgen hiervan voor de vraag en de produktie
deden zieh gedurende het hele jaar
1977 nog gevoelen. In de tweede
helft van het jaar werden enige
stimulerende maatregeien genomen:
deblokkering van middelen van het
conjunctuurfonds, grotere financiële
armsiag voor de lagere overheid, bevordering van de financiering van de

De bedrijvigheid in het Verenigd
Koninkrijk vertraagde in het eerste
half jaar onder invloed van de daling
van de vraag van gezinshuishoudin
gen en de teruglopende overheidsinvesteringen. In het tweede half jaar
herstelde zieh de gezinsconsumptie in
aanzienlijke mate. Over het gehele jaar
genomen was de groei desondanks
vrijwel nihil, nadat deze ook in 1976
reeds zeer gering was geweest. De
enige dynamische elementen in dit
beeld vormden dan ook de produktie
van aardolie en aardgas in de Noord-
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zee en de uitvoer van industrieprodukten. De zwakke binnenlandse
vraag leidde tot een geringere toeneming van de invoer, zodat het tekort op de handelsbalans omsloeg
in een overschot. Dit gunstige resultaat en de eerste successen die wer
den geboekt bij de bestrijding van de
inflatie vormden de basis voor een
duidelijk herstel van het vertrouwen
in het derde kwartaal. Dit leidde op
zijn beurt weer tot een toestroming
van kapitaal, een grote opwaartse druk
op de waarde van het pond en een
snelle daling van de rentevoeten. De
werkloosheid nam evenwel tot de
herfst nog verder toe, maar begon
daarna enigszins te dalen.
Bind 1976 was besloten tot een rigoreus monetair en budgettair beleid
gedurende de komende twee jaar; als
norm voor de nominale loonstijging
was bovendien het percentage van
10% vastgelegd. Aan deze beleidslijnen werd ook verder vastgehouden,
maar in de herfst van 1977 nam de
regering een aantal maatregelen die
beoogden de bedrijvigheid en de
werkgelegenheid
op
voorzichtige
wijze te steunen. Deze maatregelen
hadden met name betrekking op de
belastingen en de bouwnijverheid.
De teruggang van de economische
groei in Italië werd gedurende het
boekjaar nog verscherpt. Alle vraagfactoren ondergingen hiervan de invloed - ook de voorraadvorming hetgeen zijn gevolgen had voor bijna
alle produktiesectoren. De werktijdverkortingen bleven aanzienlijk van omvang en de totale werkloosheid nam
zelfs nog toe, vooral onder de jongeren en' in Zuid-ltalië. Het sinds de
herfst van 1976 gevoerde restrictieve
beleid leidde echter wel tot een aanzienlijke verbetering van het interne en
externe evenwicht. De prijsstijging hoewel nog hoger dan in de andere
landen van de Gemeenschap - liep
geleidelijk terug. De loonkostenstijging heeft men enigszins kunnen
matigen door een aanpassing van het
systeem van de loonindexatie en door
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een gedeeltelijke overname van de
sociale bijdragen door de Staat. De
afname van de binnenlandse bedrijvig
heid deed de invoer sterk dalen, terwijl de uitvoer bleef stijgen; niet
alleen kon zo het tekort op de han
delsbalans worden weggewerkt, maar
werd zelfs een overschot bereikt. De
waardedaling van de lire kwam dan
ook tot staan en een deel van de in
1974 bij het I.M.F. en de Deutsche
Bundesbank opgenomen kredieten
kon worden terugbetaald. Een andere
doelstelling, te weten de beperking
van het financieringstekort van de
overheidssector tot 10 % van het
birnenlands bruto produkt, kon daarentegen niet geheel worden bereikt,
daar de gewone overheidsuitgaven
starker bleven stijgen dan de inkomsten en bepaalde concrete besluiten
werden uitgesteld, met name die ten
aanzien van de aanpassing van de
tarieven van overheidsdiensten.
De investeringen en het private verbruik in Nederland Stegen in 1977
starker dan voorheen, maar de uit
voer stagneerde. De economische
groei liep terug en de werkloosheid
kon niet omiaag worden gebracht.
De prijsstijging vertoonde echter een
matiger verloop, terwiji de betalingsbalans weer excedentair was, hoewel
minder dan in 1976. In november
zijn stimulerende maatregelen genomen, die vooral betrekking hadden op
de overheidsinvesteringen, maar waarvan in 1977 nog nauwelijks enig
effect was te verwachten.
De bedrijvigheid in België is slechts in
geringe mate toegenomen en het reeds
hoge werkloosheidspercentage is nog
verder gestagen. De inflatie nam af,
terwiji de betalingsbalans vrijwel in
evenwicht was. Het financieringste
kort van de overheidssector nam toe,
mede tengevolge van de getroffen
maatregelen die vooral de overheidsen private investeringen beoogden te
bevorderen.
In Luxemburg zijn aanzienlijke in
vesteringen verricht in verband met de

aan de gang zijnde rationalisatie van
de staalindustrie. Toegenomen over
heidsinvesteringen beoogden boven
dien de woningbouw en de openbare
werken te stimuleren. Desondanks
wijst niets op een economisch herstel
en dreigt de werkloosheid nog toe te
nemen.
Denemarken kampte met een vrijwel
stagnerende bedrijvigheid en een
steeds toenemende werkloosheid.
Hierbij kwam nog een zeer groot te
kort op de betalingsbalans. De prijs
stijging bleef op het zelfde niveau
als in 1976, maar begon tegen het
eind van het jaar af te zwakken. De
regering heeft maatregelen getroffen
om de werkgelegenheidssituatie te
verbeteren, zonder evenwel een beleid
te voeren, gericht op algemeen eco
nomisch herstel, ten einde aldus het
betalingsbalanstekort binnen de perken te houden. De koers van de
Deense kroon ten opzichte van de
andere slangvaluta's is twee maal verlaagd.
lerland is het enige land van de Ge
meenschap waar de groei in 1977
aanzienlijker was dan in het voorafgaande jaar. Oorzaak hiervan waren
de snel toenemende investeringen,
de gestegen uitvoer zowel van indus
trie- als van landbouwprodukten enzij het in mindere mate — de groei
van het verbruik der gezinshuishoudingen. Het begrotingstekort van de
overheid kon enigszins worden teruggebracht. De werkloosheid - hoewel
dalend - bleef daarentegen bijzonder hoog, terwiji de prijsstijgingen tot
de sterkste in de Gemeenschap ble
ven behoren, hoewel ook in dit land
sprake was van een verbetering. Het
tekort op de betalingsbalans is iets
geringer van omvang geweest.
De ontwikkelingslanden die met de
Gemeenschap financiële samenwerkingsovereenkomsten zijn aangegaan,
hebben in het algemeen te lijden
gehad van de afnemende groei van
de wereldhandel. Voorts ontwikkelden

zieh de prijzen van verschillende
grondstoffen sinds het tweede kwartaal van 1977 in een voor deze lan
den ongunstige richting. In sommige
landen is bovendien de betalingsbalanspositie verslechterd.

Tot de ondertekenaars van de overeenkomst van Lomé behoren een groot
aantal landen in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan
(A.C.S.-landen) met zeer uiteenlopende kenmerken. Desondanks han
gen de economieën van deze landen
alle in meerdere of mindere mate af
van een beperkt aantal basisprodukten. De prijzen van deze Produk
ten hebben een grote invioed op
overheidsfinanciën en betalingsbalansen. Met het oog hierop is trouwens
door de overeenkomst van Lomé een
nieuw instrument geschapen voor de
stabilisering van exportopbrengsten
(Stabex).
De prijsnoteringen voor de meeste
grondstoffen waren in 1976 aanzienlijk gestegen. In 1977 kwam aan
deze stijging een einde, terwijl de
invoerprijzen verder bleven toenemen,
hoewel in iets mindere mate dan gedurende de période 1974/76. De
daling van verschillende metaalprijzen - met name koper - trof natuurlijk in de eerste plaats landen zoals
Zaïre en Zambia. Andere landen moesten het hoofd bieden aan prijsdalingen voor verschillende agrarische
Produkten zoals katoen, plantaardige
olieën en suiker. Alleen cacao- en
koffieproducenten zoals Ivoorkust,
Ghana en Kenya profiteerden nog
gedurende het eerste half jaar van
buitengewone prijsstijgingen, maar
werden tegen het eind van het jaar
weer geconfronteerd met dalende
prijzen, hoewel deze nog niet onder het een jaar daarvoor geldende,
vrij hoge niveau zakten.
Sommige welvarender landen die bijvoorbeeld over aardoliereserves beschikken, zagen hun betalingsbalan-

sen sterk achteruitgaan wegens stijgende importen bij gelijkbiijvende, of
soms teruglopende exportopbreng
sten. Voor hun investeringsprogramma's moest vaak een beroep wor
den gedaan op omvangrijke buitenlandse leningen die tegen marktprijzen werden verstrekt. Gevolg was
uiteraard een toenemende Schulden
last. Wat de ärmste A.C.S.-landen be
traft konden de verdere investeringen
die nodig waren voor hun economische en sociale ontwikkeling, eigenlijk alleen worden voortgezet dankzij buitenlandse niet-terugvorderbare
hulp of zachte leningen tegen gunstige
voorwaarden. Van deze landen hadden de Sahellanden bovendien weer
te kampen met voedseltekorten als ge
volg van onvoldoende regenval.
Het herstel dat in Griekenland in
1975 inzette, kreeg in het verslagjaar
een wat aarzelend verloop. De landbouwproduktie nam af en de industriële produktie ging langzamer
groeien, terwijl de bedrijfsinvesteringen op een laag peil bleven. Het
tekort op de betalingsbalans is niet
groter geworden, dankzij de verdere
toeneming van de opbrengsten van
het onzichtbare verkeer. Het kapitaalverkeer leverde een groter surplus op,
zodat ook de goud- en deviezenreserves opnieuw Stegen.
Het nationale bruto produkt van
Turkije is in 1977 nog met ongeveer 5,5 % gestegen, tegenover met
8,1 % in het voorafgaande jaar. De
toestand van de betalingsbalans is
echter snel verslechterd en de deviezenreserves zijn thans uitgeput.
Het begrotingstekort van de overheid
is toegenomen, terwijl de financiële
situatie van de overheidsbedrijven
achteruit is gegaan. De kosten van
levensonderhoud zijn tussen december 1976 en decomber 1977 met
ruim 30 % gestegen. Om deze redenen moest in de herfst een eerste
reeks maatregelen worden getroffen,
die met name voorzagen in restricties ten aanzien van het kredietwezen
en de invoer, een devaluatie van 10 %

en een aanzienlijke verhoging van de
verkoopprijzen van overheidsbedrijven
alsmede van de overheidstarieven.
De economische groei beliep in Por
tugal ongeveer 5,5 %, vooral dankzij
het herstel van de bouwnijverheid en
een omvangrijke inhaalvraag ten aan
zien van de voorraden die in 1975
en 1976 sterk waren ingekrompen.
Geen vat werd daarentegen verkregen op de bijzonder grote werkloosheid en op de inflatie. De stijging
van het consumptieprijspeil bleef circa
30 % bedragen, over het gehele jaar
genomen. Ondanks invoerbeperkende
maatregelen en ondanks toegenomen
deviezeninkomsten uit hoofde van het
toerisme en de overmakingen van
geëmigreerde werknemers vertoonde
de lopende rekening van de betalings
balans een tekort van ruim een miljard
dollar - tekort dat vrijwel geheel
moest worden gefinancierd door een
beroep op buitenlandse kredietverlening.
Een zekere toeneming van de bedrijvigheid in Joegoslavië bracht een
stijging van de economische groei met
zieh mee van 3,5% in 1976 tot on
geveer 7 % in het verslagjaar. Een ge
volg hiervan was evenwel een verscherping van de inflatoire spanningen: de kosten van levensonderhoud
Stegen met circa 15 %. Ook de invoer
nam aanzienlijk toe, terwijl de uitvoer
siechts in langzamer tempo kon wor
den uitgebreid. Deze factoren, te
zamen met stagnerende opbrengsten
van het toerisme en een achteruitgang van de overmakingen van geemigreerde werknemers, leidden tot
een Sterke achteruitgang van de be
talingsbalans.
De werkzaamheden van de commu
nautaire instanties werden in 1977
in het algemeen gedomineerd door
de zorg wegens de huidige econo
mische moeilijkheden en wegens de
structurele aanpassingen die de eco
nomieën van de Lid-Staten dienen te
ondergaan ten einde hen het hoofd
te doen bieden aan de stijging van
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Bruto rendementen op obligaties
die op de verschillende kapitaalmarkten in de Gemeenschap ter beurze zijn genoteerd en die
wat uitgiftevoorwaarden betraft, hat best vergelijkbaar zijn met die van de Bank. Teneinde
vergelijking mogelijk te maken z ijn voor hat Verenigd Koninkrijk, lerland en Denemarken de op
halfjaarbasis berekende rendementen omgerekend op jaarbasis.
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de energieprijzen, de verschuivingen
in de concurrentieverhoudingen tussen de geïndustrialiseerde landen onderling en het optreden van sommige
ontwikkelingslanden als concurrent
van de Gemeenschap op de wereldmarkt.

van Gouverneurs van de Europese Investeringsbank om naar middelen te
zoeken ter verbetering van de doeltreffendheid van hun optreden."

Vocr enkele bedreigde sectoren zijn
inmiddels reeds reddingsmaatregelen
genomen, zoals de vaststelling van
rieht- en minimumprijzen vocr ijzeren staaiprodukten. In dit kader hoort
ook de hernieuwing van het multivezelakkoord thuis, aismede de nieuwe
bilaterale akkoorden ter beperking van
de invoer van bepaaide textielprodukten. Gewerkt is voorts aan de voorbereiding van richtiijnen en besluiten
op längere termijn die met name betrekking hebben op de staalindustrie, de scheepsbouw en de energievoorziening. Voorts zijn belangrijke
besluiten genomen over de uitbreiding van de communautaire actiemogelijkheden op het gebied van de
financiering van investeringen.

Naar aanleiding van deze verkiaring
hebben de Directie, de Raad van Re
wind en de Raad van Gouverneurs
van de Bank reeds in juni van dat
jaar een gehele reeks maatregelen ge
troffen ten einde aldus een wezenlijke bijdrage te kunnen leveren tot
het bereiken van de doelstellingen die
de Europese Raad had geschetst. De
Raad van Gouverneurs heeft zieh in
het bijzonder bereid verkiaard om tijdens de jaarvergadering van 1978 te
besluiten in welke omvang en wanneer het kapitaal van de Bank diende
te worden verhoogd ten einde te vermijden dat haar kredietverlening zou
moeten worden beperkt in verband
met het bereiken van de statutaire
grens die aan het uitstaande bedrag
van haar kedieten en garanties is
gesteld.

Het eerste dergelijke besluit had
direct betrekking op de Bank. Op 25
en 26 maart 1977 legde de Europese
Raad namelijk een verkiaring af inzake groei, inflatie en werkgelegenheid, waarin met name werd gesteld: „De Europese Raad kwam
voorts in het bijzonder overeen om
op gemeenschapsniveau in drie richtingen activiteiten te ontplooien: in
de eerste plaats om maatregelen te
bevorderen die bijdragen tot de oplossing van specifieke arbeidsmarktproblemen, in het bijzonder door
opieidingsmogelijkheden en werkgelegenheidskansen voor jongeren en
vrouwen te verbeteren; in de tweede
plaats om de investeringen in de
Lid-Staten te stimuleren en in de
derde plaats om de divergentie tot
staan te brengen en de convergentie
van de economische activiteiten van
de Lid-Staten te bevorderen. Daartoe
verzoekt de Europese Raad enerzijds
de Commissie, met name door een
beter gebruik van de communautaire
instrumenten, en, anderzijds, de Raad

Reeds in 1977 heeft de Bank haar
kredietverlening in de Lid-Staten sterk
kunnen uitbreiden. De komende twee
of drie jaar zal zij haar inspanningen
ten bate van de regionale ontwikkeling stellig nog versterken. Nog meer
aandacht zal worden gewijd aan gebieden waar de structurele werkloosheid bijzonder zorgwekkend is en
waar de werkgelegenheid te lijden
heeft onder het verlies aan afzetmarkten of onder de achteruitgang
van basisindustrieën. Dit geldt vooral
voor gebieden waar het inkomen reeds
lager ligt dan elders. De Bank zal
haar steun aan het midden- en kleinbedrijf zo veel als in haar vermögen
ligt uitbreiden, daar dit per eenheid
geinvesteerd kapitaal doorgaans meer
werkgelegenheid oplevert. Zij zal zieh
voorts ook meer richten op bedrijfstakken die dienen te moderniseren of
op andere produkties moeten omschakelen om concurrerend te kunnen
blijven, waarvoor trouwens ook vaak
een herscholing van personeel noodzakelijk is. De aandacht zal ook

moeten worden gericht op investe
ringen in de energiesector, die immers
van wezenlijk belang is voor de toekomst van de direct produktieve bedrijfstakken. Een dergelijke uitbreiding van de werkzaamheden van de
Bank in antwoord op het verzoek van
de Europese Raad zal in bepaaide
gevallen sterk vergemakkelijkt kunnen
worden door aanvaarding - bijvoorbeeld in het kader van nationale steunregelingen - van maatregelen ter
dekking van het wisselkoersrisico ten
behoeve van industriële geldnemers en
ter verstrekking van garanties ten
behoeve van economisch gezonde
projecten in sectoren die in moeilijkheden verkeren. Dergelijke garanties
worden in Italië reeds van oudsher
verstrekt voor financieringen in ZuidItalië. Eind 1977 is de Bank met de
Britse regering een nieuwe regeling
overeengekomen, op grond waarvan
het wisselkoersrisico dat door deze
regering voordien alleen werd gedekt
voor bedrijven in de overheidssector,
eveneens voor rekening van de rege
ring zou gaan komen bij financierin
gen in de private sector. Sinds begin
1978 bestaat ook een dekkingsregeling voor het wisselkoersrisico op
kredieten van de E.I.B, voor investe
ringen in de rest van Italië en voor
investeringen in het midden- en
kleinbedrijf in lerland.
Er zijn ook andere maatregelen getrof
fen die beogen de werking van de bestaande communautaire financieringsinstrumenten uit te breiden of geheel
nieuwe instrumenten te scheppen. Zo
zijn in het afgelopen jaar de middelen
van het Europees Fonds voor Re
gionale Ontwikkeiing voor de pé
riode 1978 tot 1980 gebracht op
1 850 miljoen rekeneenheden; er
wordt thans nog gewerkt aan de noodzakelijke aanpassing van de werkwijze
van het fonds. Het mechanisme voor
financiële steun op middellange ter
mijn is vergroot door verdubbeling
van de nationale quota, die nu in to
taal 5,45 miljard rekeneenheden bedragen. Voortgegaan is ook met de
steun aan Lid-Staten met tekorten op
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de betalingsbalans door hat uitgeven
van communautaire leningen. Tenslotte is besloten twee nieuwe financieringsinstrumenten te scheppen ; in bei
de gevallen is de hulp van de Bank
ingeroepen bij hun toepassing.
Op 29 maart 1977 heeft de Raad van
de Europese Gemeenschappen be
sloten de Commissie te machtigen om
namens de Europese Gemeenschap
vocr Atoomenergie (Euratom) le
ningen aan te gaan, waarvan de opbrengst zal worden aangewend in de
vorm van leningen voor de financie
ring van investeringsprojekten voor de
industriële produktie van elektriciteit
door middel van kernenergie en voor
industriële installaties van de splijtstofcyclus. Tegelijkertijd is toestemming gegeven voor een eerste tranche
van deze leningen tot een bedrag van
500 miljoen rekeneenheden en is bepaald dat de Bank wordt verzocht om
op te treden als agent voor de tenuitvoerlegging van de financieringsovereenkomsten. Zijnerzijds heeft de Raad
van Gouverneurs van de Bank deze
gemachtigd om dit mandaat te aanvaarden, overeenkomstig de modaliteiten die in gemeenschappelijk overleg
tussen de Bank en de bevoegde
diensten van Euratom zijn overeengekomen, en om de betrokken kredieten te beheren in het kader van haar
„section spéciale". Op grond van de
genoemde overeenkomst neemt de
Bank kredietaanvragen in behandeling, treedt zij op als agent van
Euratom voor het afsluiten van de
financieringsovereenkomsten, beheert
zij de verstrekte kredieten en controleert zij de betrokken projecten — dit
ailes voor rekening van Euratom.
Tenslotte heeft de Europese Raad
zieh tijdens zijn vergadering van 6
december 1977 uitgesproken voor het
scheppen van een nieuw communautair leningsinstrument op ex
périmentale basis, waarbij het beheer
van deze kredieten is toegedacht aan
de Europese Investeringsbank. Een
ontwerp-besluit te dien aanzien is
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thans in behandeling bij de Raad van
de Europese Gemeenschappen.
Het is duidelijk dat een goede coördinatie tot stand moet worden ge
bracht tussen enerzijds de Euratomtransacties en die van het nieuwe
instrument en anderzijds de gewone
kredietverlening van de Bank.
Wat de werkzaamheden buiten de
Gemeenschap betraft zijn intussen
zeven onafhankelijk geworden landen
toegetreden tot de overeenkomst van
Lomé, die op 28 februari 1975 was
afgesloten tussen de E.E.G. en 46 lan
den in Afrika, het Caribische gebied
en de Stille Oceaan (A.C.S.-landen).
Dit waren in 1976 de Seychellen,
Suriname en de Comoren (vroegere
landen en gebieden overzee — L.G.G.)
en in 1977 Sao Tomé en Principe, de
Kaapverdische eilenden en Papoea
Nieuw-Guinea; tenslotte is in januari
1978 ook Djibouti (vroeger L.G.G.)
toegetreden. Na afsluiting van de ratificatieprocedures
zal
het aantal
A.C.S.-landen dus 53 bedragen.
Voor al deze landen te zamen, alsmede voor de L.G.G., kan de Bank
middelen ter beschikking stellen die in
de eerste plaats zijn bestemd voor de
financiering van projecten betreffende
de industrie, de mijnbouw en het
toerisme. De financiële regeling voorziet in:
— kredieten uit de eigen middelen van
de Bank voor een bedrag van in totaal
400 miljoen rekeneenheden, waarvan
390 miljoen voor investeringen in de
A.C.S.-landen en 10 miljoen voor die
in de L.G.G., waarbij in het algemeen
een rentesubsidie van 3 % zal worden
verstrekt uit de voor subsidies bestemde middelen van het Europese
Gntwikkelingsfonds (E.G.F.).
— risicodragend kapitaal — eveneens
uit de middelen van het E.G.F. — voor
een bedrag van in totaal 100 miljoen
rekeneenheden (96 miljoen voor de
A.C.S.-landen en 4 miljoen voor de
LG.G.) V).

In 1977 heeft de Gemeenschap overeenkomsten afgesloten met verschillende landen rond de Middellandse
Zee, die eveneens voorzien in de mogelijkheid van kredietverlening door de
Bank. In de volgende tabel wordt
een overzicht gegeven van de finan
ciële steun die uit dezen hoofde gedurende de période 1978 tot 1980/82
zal worden geboden. Zo zijn in het
begin van het versiagjaar de finan
ciële protocollen ondertekend, die zijn
afgesloten met Egypte, Jordanië, Syrië, vervolgens die met Israël, Libanon
en Cyprus. Deze protocollen hebben
een overeenkomstig karakter als de
protocollen die in 1976 waren afgeslo
ten met de Maghreb-landen en Malta.
In 1977 zijn voorts nieuwe financiële
protocollen afgesloten met Griekenland en Turkije, in aansluiting op de
associatie-overeenkomsten die met
deze landen in 1962, resp. 1963 wa
ren aangegaan en op grond waarvan
de Bank daar reeds kredieten heeft
verstrekt. Het eerste financiële protocol met Griekenland was in feite reeds
in 1975 geheel uitgeput. Het tweede
protocol met Turkije was dit begin
1978, terwiji het complémentaire pro
tocol nog steeds niet geratificeerd is.
De meeste van deze overeenkomsten
voorzien in verschillende soorten steun
die naar aard en omvang uiteenlopen:
a) kredieten uit de eigen middelen van
de Bank waarbij voor rekening van de
Gemeenschap in het algemeen rentesubsidies zullen worden toegekend
van 2 of 3 %;
b) speciale leningen uit de begroting
van de Gemeenschap, die deels door
de Commissie en deels door de Bank
zullen worden beheerd;
c) giften die vooral zijn bestemd voor
de financiering van specifieke activiteiten zoals speurwerk, vakopleiding
en technische bijstand en voor de
rentesubsidies die zullen worden toe
gekend bij de gewone kredieten van
de Bank.

(') Te verhogen tot 101 miljoen na ratificatie van de
toetredingsovereenkomsten met Sao Tomé en Principe,
Kaapverdië en Papoea Nieuw-Guinea.

Per 31.12.1977 nog toe te zeggen van de steunbedragen volgens de
overeenkomsten en financiele protocollen tussen de Gemeenschap en
derde landen

den verwacht zullen al deze overeen
komsten in de loop van 1978 in wor
king kunnen treden.

Bedragen in miljoenen r.e.

Eind
geldigheid
van
overeenkomst
of
protocol

A.C.S,landen
LG.O.

1. 3. 1980
1. 3. 1980

Algerije
Tunesië
Marokko
Malta

31. 10. 1981
31. 10. 1981
31. 10. 1981
5 jaar

Egypte
Jordanie
Syrië
Libanon
Libanon
(dringende
huip)
Israël
Cyprus

na vankrachtworden

31. 10. 1981
31. 10. 1981
31. 10. 1981
31. 10. 1981

—
31.10.1981
5 jaar
na vankracbtworden

Joegosiavlë —
Portugal
31. 1 2. 1982
Griekenland 31.10.1981
Turkije,
3e protocol 31.10.1981
complémentaire
protocol
—
Totaal

Kredieten uit eigen
middelenvandeBank
Rentesubsidie
Bedrag

281.6
10

(%)

Tussen 1 978 en 1 980-1 982 toe te zeggen bedragen
Leningen tegen speciale voorwaarden en
risicodragend kapitaal uit begrotingsmiddelen
AflossingsRenteSubsidies
vrije
Looptijd
voet
(')
perioda
(%)
Bedrag
(in jaren)
jaren)
Bedrag

3 352.8 (2)
3 31.3 (3)

40 C)
40 C)

IOC)
10 (^)

1 C)
1 ( ')

1 320.2
30,0

70
41
56

2
2
2

19
39
58

40
40
40

10
10
10

1
1
1

25
15
16

16
93
18
34
20

2
2
2
2
2

5
14
4
7
2

40
40
40
40
40

10
10
10
10
10

1
1
1
1
1

5
63
18
19
8

20
30

—
—

—
—

20

2

4

40

10

1

6

—

—

30

30

8

2.5

45

— 220

40

10

2,5

—

—

30

25
200

'
— —
3% over —
1 50 miljoen
225
3% over 10
1 50 miljoen

90

1 249.5

47

875,5

8 2,5/4.5 (=)

—

1 600,2

(') Waarvan een deel bestemd is voor rentesubsidies bij kredieten van de Bank.
(2) Waarvan 59.6 miljoen door de Bank te beheren risicodragend kapitaal en 293.2 miljoen door de Commlssie te
beheren speciale lenlngen.
(3) Waarvan 3.0 miljoen door de Bank de beheren risicodragend kapitaal en 28.3 miljoen door de Commissie
te beheren speciale leningen.
L·) Betreft slechts de speciale leningen: risicodragend kapitaal wordt verstrekt tegen voorwaarden die op soepele
wijze kunnen worden aangepast: looptijd 13 à 20 jaar. aflosslngsvrije perioda 7 à 15 jaar. rentevoet 2 à 6 %.
(3) 2.5 % voor projecten met indirecte of vertraagde rendabilltelt en 4.5 % voor projecten met normale rendabllltelt.

Op grond van al deze protocollen zaI
de Gemeenschap de komende jaren
ruim 1,6 miljard rekeneenheden ter
beschikking stellen in de landen rond
de Middellandse Zee. Overeenkomstig
het besluit van de Raad van Gouver
neurs van de Bank zal ruim 1 miljard
hiervan worden toegekend door de
Bank. Bind 1977 heeft de Raad van
Gouverneurs de Bank bovendien ge-

Ter voorbereiding van de tenuitvoerlegging van deze protocollen werken
de Bank en de Commissie thans samen
aan afbakening van de te financieren
projecten. Er is reeds een begin gemaakt met de Studie van verschillende
projecten, opdat de kredietverlening
snel op gang zai kunnen komenwanneer de betrokken ratificatieprocedures
zijn voltooid.
Met maximale bedrag voor de krediet
verlening uit de eigen middelen van
de Bank buiten de Gemeenschap gedurende de jaren 1978 tot 1981/82
bedraagt ongeveer 1,25 miljard rekeneenheden; hierbij komt nog een be
drag van ongeveer 4 à 500 miljoen
rekeneenheden, bestemd voor speciale
transacties uit begrotingsmiddelen, die
de Bank als lasthebster van de Ge
meenschap zou dienen te beheren. De
activiteiten van de Bank in ontwikkelingslanden zullen dus snel toenemen;
hun omvang zaI vermoedelijk komen
te liggen bij 4 à 500 miljoen reken
eenheden per jaar, waarvan drie kwart
afkomstig zaI zijn uit de eigen midde
len van de Bank. Deze omvang bedroeg gedurende de jaren 1965 tot
1973 nog ongeveer 50 miljoen reken
eenheden per jaar — waarvan onge
veer twee derde uit begrotingsmidde
len — en gedurende de période 19741977 ongeveer 150 miljoen rekeneen
heden per jaar.

machtigd om tot een bedrag van 20
miljoen rekeneenheden aan kredieten
toe te kennen, bedoeld als dringende
hulp voor de wederopbouw van Liba
non. Dit bedrag van 20 miljoen reken
eenheden was nog beschikbaar van
het maximumbedrag voor de krediet
verlening buiten de Gemeenschap, dat
op 15 maart 1976 door de Gouver
neurs was vastgesteld. Naar mag wor-
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Jaaractiviteit
(miljoen r.e.)

1500

Kredietverlening totaal

1400

Gewone kredieten in de Gemeenschap

1300
Gewone kredieten buiten de Gemeenschap
Bijzondere transacties (buiten de Gemeenschap)

Kredieten i n opdracht en garanties in de Gemeenschap

1200

1100

1000

Kredietverlening in 1977

In 1977 heeft de Europese Investeringsbank financieringsovereenkomsten afgesloten voor een totaal bedrag van 1 571,5 miljoen rekeneenheden. De overeenkomstige bedragen voor 1976 en 19 75 waren resp. 1 273,3 en 1 006,5 miljoen
rekeneenheden.
De Bank verstrekt kredieten uit haar eigen middelen en garanties (gewone
transacties). Bovendien kan de Bank, krachtens economische en financiële samenwerkingsakkoorden tussen de Gemeenschap en sommige derde landen, in deze
landen bepaalde transact ies uit begrotingsmiddelen verrichten (bijzondere trans
acties), waarbij zi] optreedt als lasthebster van de Lid-Staten of van de Gemeen
schap.

Tabel 1 : Kredietverlening in 1977 en van 1958 tot 1977
Onderverdeeld naar aard van de financiering en near lokalisatie van het project

1977

Aantal

Bedrag
(miljoen r.e.)

1958-1977

%

Aantal

Bedrag
(miljoen r.e.)

%

Gewone transacties
binnen de Gemeenschap

82

1 401,3

89,2

651

7 406,8

87,1

buiten de Gemeenschap

20

152.0

9.6

88

571,0

6,7

102

1 553,3

98,8

739

7 977,8

93,8

11

18.2

1.2

113

527,8

6,2

113

1 571,5

100,0

852

8 505,6

100,0

Totaal
Bijzondere transacties (^)
buiten de Gemeenschap
Totaal generaal

CI Kredieten teqen biizondere voorwaarden en verstrekking van risicodragend kapitaal uit begrotingsmiddelen, voor
rekening en in opdracht van de Lid-Staten of van de Europese Economische Gemeenschap, welke de Bank beheert
in haar „section spéciale".

Het bedrag dat uitstond aan kredieten uit eigen middelen en aan garanties Steeg
van 5 808,6 miljoen rekeneenheden op 31 decomber 1976 tot 6 966,2 miljoen
rekeneenheden op 31 decomber 1977 of met circa 20 %.
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Bijna 70 % van de kredietverlening in
de Gemeenschap was bestemd voor de
ontwikkeling of omscfìakeling van probleemgebieden, vaerà/ in Italië, bet Verenigd Koninkrijk en lerland. De werkgelegenheid vormde het voornaamste
aspect bij de stijging van de industrièle
kredietverlening met 43 % en met name
van de toewijzingen uit globale kredieten
aan het midden- en kieinbedrijf. in totaai
worden hierdoor vermoedeiijk bijna 17000
nieuwe arbeidspiaatsen geschapen, terwiji 2 750 andere können worden veiiiggesteid. De kredietverlening voor energieof infrastructuurprojecten zai bovendien
naar raming circa 100 000 tijdeiijke ar
beidspiaatsen opieveren tijdens de doorgaans 2 à 6 jaar durende b ouwtijd.

Kredietverlening binnen de Gemeenschap
In de Lid-Staten:
1 401,3 miljoen
rekeneenheden.

De Bank heeft in 1977 kredieten verleend tot een totaai bedrag van 1 401,3
miljoen rekeneenheden voor projecten in, of van direct belang voor de Lid-Staten:
in 1976 was dit 1 086 miljoen rekeneenheden. Dit bedrag maakt 89,2 % uit van
het totale bedrag der in het boekjaar ter beschikking gestelde middelen en 90,2 %
van de kredietverlening uit eigen middelen.
De hoofdkenmerken van deze activiteiten kunnen als volgt worden samengevat:
- De stijging met 29% ten opzichte van 1977 in moeilijke conjuncturele omstandigheden hangt samen met de reactie op het verzoek van de Europese Raad
om uitbreiding van de werkzaamheden van de Bank met het oog op het scheppen
van werkgelegenheid, het bevorderen van de investeringen en het verminderen
van de divergentie tussen de Lid-Staten onderling.

waarvan 70 % voor
regionale ontwikkeling.

- De steun aan projecten in ontwikkelings- of omschakelingsgebieden steeg
verder en legde beslag op bijna 70 % van het totale bedrag.
- Ook de steun aan projecten van gemeenschappelijk Europees belang is in omvang toegenomen; drie kwart van het hieraan bestede bedrag was bestemd voor
de Verbetering van de energievoorziening van de Gemeenschap.

Opnieuw een stijging van de
industriële kredietverlening.

- De kredietverlening voor industriële projecten is opnieuw aanzienlijk gestegen,
waarbij vooral de globale kredieten vermelding verdienen; deze globale kredieten
zijn bestemd voor de financiering van projecten betreffende het midden- en
kieinbedrijf. Ook de kredietverlening voor infrastructuurprojecten is overigens toe
genomen, in het bijzonder die voor watervoorziening en waterzuivering.

Bijna 17 000 nieuwe
permanente arbeidspiaatsen
en circa 100 000 tijdeiijke.

De Bank heeft aldus in het verslagjaar bijgedragen tot de financiering van
investeringen voor een totaai bedrag van ongeveer 6,2 miljard rekeneenheden,
tegenover 5,3 miljard rekeneenheden in 1976. Door deze investeringen konden
naar raming direct 16 590 permanente arbeidspiaatsen worden geschapen,
terwiji 2 750 arbeidspiaatsen konden worden veiliggesteld. Deze cijfers betreffen
uiteraard in hoofdzaak de industrieprojecten. Het werkgelegenheidseffect van
energie- en infrastructuurprojecten mag evenwel niet te laag worden aangeslagen. Dit effect heeft immers in de eerste plaats een indirect en geïnduceerd
karakter, zodat een aanvaardbare schatting van hun gevolgen onmogelijk is.
Wei zijn de tijdeiijke, directe en indirecte, werkgelegenheidseffecten van de uitvoering van deze projecten kwantificeerbaar; zo brengen de energie- en infra
structuurprojecten waaraan de Bank in 1977 heeft bijgedragen, een hoeveelheid
werk met zieh mee, die kan worden geraamd op ruim 400 000 manjaren. Dit mag
equivalent worden geacht aan circa 100 000 arbeidspiaatsen voor een période
van twee tot zes jaa r, al naar gelang het betrokken project. I.n deze cij fers is overi
gens geen rekening gehouden met de overeenkomstige effecten van de uitvoering van industrieprojecten.
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De doelstellingen
van de Bank:

De kredietverlening van de Bank kan vanuit drie gezichtspunten worden beschouwd. Het eerste is dat van de doelstellingen van economisch beieid, die
mede door de kredietverlening van de Bank worden gediend. Vervolgens komt
het aspect van de verdeling naar economische sectoren en het derde is de
lokalisatie van de gefinancierde investeringsprojecten.
De doelstellingen van economisch beieid die voor de Bank gelden. zijn vastgelegd
in artikel 130 van het Verdrag van Rome. Op grond hiervan worden in de praktijk
de volgende investeringen gefinancierd:

bevordering van de
regionale ontwikkeling.

- Prioritair zijn investeringen die kunnen bijdragen tot de economische groei
in ontwikkelings- en omschakelingsgebieden waarvoor nationale stimulerende
maatregelen van kracht zijn : investeringen van regionaal belang.

projecten van
gemeenschappelijk
Europees belang

- Investeringen die van gemeenschappelijk belang zijn voor verschillende LidStaten of voor de Gemeenschap in haar geheel: investeringen van gemeen
schappelijk Europees belang.
Dit belang kan daaruit bestaan. dat zij bijdragen tot de Europese economische
integratie (verbindingen : autowegen, spoorwegen, waterwegen, telecommu
nicate ; investeringen op grond van een nauwe technische en econo
mische samenwerking tussen ondernemingen in verschillende Lid-Staten,
enz.).
Het belang van dergeHjke investeringen kan ook zijn. dat zij helpen communau
taire doelstellingen te verwezenHjken op het gebied van bijvoorbeeld de
miiieubescherming, de invoering van nieuwe technieken en - vooral - de
energievoorziening.

en van bedrijfstakbelang.

- Investeringen die de modernisering of de omschakeling van bedrijven beogen
of die nieuwe economische activiteiten helpen scheppen, die nodig zijn om de
structurele moeiHjkheden in bepaalde bedrijfstakken op te vangen : investeringen
van bedrijfstakbelang.
De door de Bank gesteunde projecten kunnen meestal worden geklasseerd aan
de band van één enkele doelstelling. Soms beantwoorden echter projecten aan
meerdere doelstellingen, zoals bijvoorbeeld een project van gemeenschappelijk
Europees belang, dat wordt uitgevoerd In een regio die eveneens in aanmerking
komst voor kredietverlening van de Bank op grond van het regionale belang.

Investeringen van regionaal belang
Regionale ontwikkeling:
964,6 miljoen rekeneenheden.

De kredietverlening ten behoeve van investeringen die bijdragen tot de ont
wikkeling of de omschakeling van achterblijvende gebieden waar ernstige werkloosheidsproblemen bestaan, is in 1977 weer aanzienlijk gestagen. Hiervoor is
namelijk 964,4 miljoen rekeneenheden ter beschikking gesteld, tegenover 820
miljoen rekeneenheden in 1976. Van dit bedrag had 56,9 miljoen rekeneenheden
betrekking op projecten die eveneens een gemeenschappelijk Europees belang
dienden.
Aan infrastructuurprojecten - zoals de watervoorziening en de afvalwaterzuivering,
uitbreiding van de telecommunicatiemogelijkheden, alsmede in mindere mate
ook de verkeersverbindingen, verbeteringen van de landbouw en de energie-
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voorziening voor zover deze noodzakelijk is voor de economische ontwikkeling
van de betrokken gebieden - is een bedrag besteed van 546,1 miljoen rekeneen
heden (circa 57% van het totaal). Van de resterende 43% is een bedrag van
327 miljoen rekeneenheden ter beschikking gesteld van grote industriële projecten (vooral in de staalindustrie en de machine-industrie), terwiji 91,3 miljoen
rekeneenheden verstrekt is als globale kredieten aan bemiddelende financiële
instellingen, die hieruit kleinere bedragen zullen toewijzen ten behoeve van het
midden- en kleinbedrijf.
vooral in het Verenlgd
Koninkrijk, Italië en lerland.

Van de kredietverlening met regionale bestemming is 42,5 % gegaan near het
Verenigd Koninkrijk, 39,2 % naar Italië, 8,3 % naar lerland, 7,9 % naar Frankrijk en
2,1 % naar Denemarken.

In het Verenigd Koninkrijk:
409,6 miljoen rekeneenheden
voor de regionale
ontwikkeling.

De regionale kredietverlening in het Verenigd Koninkrijk is het sterkst gestegen
en bereikte 409,6 miljoen rekeneenheden, tegenover 288,8 miljoen rekeneenheden
in 1976. Dit bedrag was vrij gelijkelijk verdeeld over infrastructuur (231,2 miljoen
rekeneenheden) en industrie (178,4 miljoen rekeneenheden), waarbij voor de in
frastructuur het zwaartepunt vooral lag op de watervoorziening en de water
zuivering (179,5 miljoen rekeneenheden) en voor de industriële projecten op de
modernisering van de staalindustrie (147,8 miljoen rekeneenheden). Ook heeft de
Bank verschillende kredieten verstrekt voor de uitbreiding van de telefoon- en
telexdiensten, de spoorwegen, de aanleg van hoogspanningslijnen en de finan
ciering van projecten in het midden- en kleinbedrijf.

grotendeels in Schotland
en Noord-Engeland.

In Schotland zijn kredieten verstrekt tot een bedrag van 158,4 miljoen reken
eenheden. Genoemd kunnen worden de watervoorziening van het gebied om
Edinburgh, de aanleg van hoogspanningslijnen in Zuid-Schotland, op Skye en
op de drie Orkaden die tot nu toe nog niet waren aangesloten op het
algemene koppelnet. Aan de British Steel Corporation zijn voorts drie kredieten
verstrekt (107,4 miljoen rekeneenheden) voor de uitbreiding en de modernisering
van het geintegreerde bedrijf te Ravenscraig in het gebied van Strathclyde, waar
vrijwel de gehele Schotse staalproduktie zai worden geconcentreerd, en voor de
modernisering van ijzer- en staalgieterijen. Tenslotte heeft de Bank ook bijgedragen tot de financiering van vier werkplaatsen voor het onderhoud van de
speciale, zeer snelle treinen die in 1978/1979 tussen Londen en Edinburgh zullen
gaan rijden.

Voor de modernisering van
de staalindustrie:
147,8 miljoen rekeneenheden.

In Noord-Engeland heeft de Bank in het 81,9 miljoen rekeneenheden ter be
schikking gesteld, onder andere voor twee projecten betreffende de watervoor
ziening en de waterzuivering. Het eerste betreft de Kielder-dam en de waterbekkens met bijbehorende leidingstelsels, waarvoor reeds in 1975 en 1976 kre
dieten waren verstrekt; het andere had betrekking op de watervoorziening en de
afvalwaterbehandeling in het industriegebied van Teesside, waar deze voorzieningen nodig zijn voor de bevordering van de industriële ontwikkeling. Drie
andere projecten hadden betrekking op de rationalisering van de staalindustrie de voornaamste bedrijfstak met structurele moeilijkheden, die moet moderniseren
zonder de produktiecapaciteit uit te breiden; gefinancierd zijn de bouw van een
ertslosinstallatie te Redcar, de modernisering van een fabriek van vuurvaste stenen
voor de hoogovens te Templetown, ijzergieterijen te Distington en Workington
en de bouw van een benzeenfabriek te Port Clarence, die het bijprodukt van de
cokesfabrieken, ruwe benzol, als grondstof zaI gebruiken.

Voor watervoorziening en
waterzuivering :
179,5 miljoen rekeneenheden.

Op het gebied van de watervoorziening en de waterzuivering zijn voorts pro
jecten gefinancierd in vier andere gebieden, te weten Noordwest-Engeland,
Yorkshire, Zuidoost-Wales en C ornwall (Zuidwest-Engeland).

Tensione was een krediet van 27,9 miljoen rekeneenheden bestemd voor de uitbreiding en modernisering van he t telefoon- en telexnet in Noord-lerland.
Voor het midden- en
kleinbedrijf :
30,6 miljoen rekeneenheden.

Daarnaast is met de Britse regering een mandaat- en garantie-overeenkomst
afgesloten voor een bedrag van 30,6 miljoen rekeneenheden. Hieruit zullen, telkens
met toestemming van de Bank, projecten worden gefinancierd betreffende het
midden- en kleinbedrijf in gebieden die in aanmerking komen voor regionale
steun. De uiteindelijke geldnemers zullen hun kredieten voornamelijk in buitenlandse valuta uitbetaald krijgen, maar de Staat zai het wisselkoersrisico dekken
en zaI voorts ook de nodige zekerheden stellen. De Bank en de Britse regering
zijn tevens overeengekomen, dat de Britse staat een garantie kan geven voor het
wisselkoersrisico op kredieten van maximaal tien jaar, die de Bank direct verstrekt
voor investeringen in de private sector.

In Italië;
378,5 miljoen rekeneenheden
voor de ontwikkeling
van Zuid-ltalië en Friaul.

Ook de regionale kredietverlening in italië is weer toegenomen en wel van
347,1 miljoen rekeneenheden in 1976 tot 378,5 miljoen rekeneenheden in het verslagjaar. Het bedrag was bestemd voor de ontwikkelingsgebieden in Zuid-ltalië en
voor Friaul, dat in 1976 door aardbevingen was getroffen, en is in vrijwel gelijke
delen naar infrastructuurprojecten en industriële projecten gegaan.
De vertraging in de activiteiten van de Cassa per il Mezzogiorno heeft ongetwijfeld de kredietverlening van de Bank voor infrastructuurprojecten nadelig
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Regionaal belang
(5 523 r.e.)

Regionaal belang
(964,4 miljoen r.e.)

Gemeenschappelijk
Europees belang
(2 964 miljoen r.e.)

Gemeenschappelijk
Europees belang ^
(493,8 miljoen r.e.) ^

label 2 : Kredietverlening in de Gemeenschap in 1977 en van 1958 tot 1977
Onderverdeeid near doelstelling van economisch beleid

1958-1977 (")

1977

Bedrag
{miljoen r.e.)

Bedrag
(miljoen r.e.)

Regionale ontwikkeling C)
Belgie

964,4

5 523.0

100.0

Denemarken
Duitsland
Frankrijk
lerland
Italië
Luxemburg
Nederland

19.9

2,1

76.7
79,7
378.5

7.9
8.3
39.2

Verenigd Konin krijk

409,6

100.0

1.4
1.0
6,6
16.7
4.4
46.7
0.1
1.3

75,1
55,6
366,4
922.8
243.8
2 579.0
4,0
70,5
1 205,8

—
—
42.5

21.8

Gemeenschappelijk Europees
belang (^)
Energie
Thermische centrales
Waterkraoht- en pompcentrales
Kernenergie
Olie- en ga swinning
Vaste brandstoffen

Olle- en gasleid lngen
Verblndingen
Vervoer
Spoorwegen
Wegen en kunstwerken
Scheepvaart
Luchtvaart
Overige
Telecommunlcatle
Overlge Infrastructuur
Mllleubescherming
Industrlele samenwerking
Onderzoek
NIeuwe technleken
Modernlserlng en omschakeling van
bedrljven (3)

493.8
374,6

55.4
16.9

86.6

5.5
—
—
—
12.1

—
2.7
29,9

—
0.5
6.1

—
—

—

—

—

20.9
3.5
15.2
1.4
0.6
0.2
3,0

16.3
20.7
243.6
2.8
19.7

0.5
0.7
8.2
0.1
0.7

89.4

3.0

- af: wegens dubbeltellingen van
kredieten die aan twee doelstellingen
-56.9
vo/doen

- / 08 0.2

1 401.3

7 406,8

Totaal

14.8

23.9I
616,5
103.9
450.8
40.4
16.5
49
90,2

5.5

26.9
—
26,9
—
•—
—
59.7

29.4
11.5
0.9

438.1

706.7

17.6

1.5
4,8

342.0
27,9

0.9

4.7

62,9
43.3
141,3
872,2

2.6

12.8
—
273,7
83,4
—

100.0

2 964.0
1 864,8

100,C
75,£

{') Letters a en b van art ikel 130 van bet E.E.G.-Verdrag

0) Letter c va n artikel 130 van het E.E .G.-Verdrag
0) Letter b van artikel 130 van het E.E.G.-Verdrag: gezien ook bun relatief beperkte omvang. zijn deze posten.

die vroeger cnder sectorbelang waren opgenomen, nu ter vereenvoudiging geklass eerd als van gemeenscb appelijk
Europees belang.
(") De gegevens over längere Perioden moeten voorzicbtig worden geinterpreteerd: de cijfers zijn namelijk beïnvioed
door prijswijzigingen en koersscbommelingen gedurende de betrokken période.
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In Italië wordt groot belang gehecht
aan omvangrijke projecten betreffende de
waterbeheersing, die niet alleen ten
goede komen van de Irrigatie, maar ook
van de watervoorziening van stedelijke
gebieden en de industrie, in bet Verenigd Koninkrijk worden in verschlllende
gebieden grate watervoorzienings- en
waterzuiverlngsprogramma's uitgevoerd.
in beide landen heeft de Bank een
aanzieniijke bijdrage hiertoe geieverd,
evenals trouwens in Frankrijk en ieriand. in totaai is voor dit doei 285,7
miijoen rekeneenheden ter beschikking
gesteid, d.w.z. ruim bet dubbeie van bet
bedrag voor 1976.

beïnvioed (189,4 miijoen rekeneenheden). Deze vertraging houdt verband met de
interimperiode die verliep tussen de voltooiing van een aantal grote projecten
betreffende de verbindingen en de aanvaarding van een nieuw vijfjarenplan
1975/1980, dat grotendeels op de ontwikkeiing van waterreserves is gericht.
Ondanks de siechte economische toestand is de industriële kredietverlening
daarentegen sterk toegenomen, dankzij omvangrijke bedragen die ter beschikking
konden worden gesteid voor grote projecten (137,1 miijoen rekeneenheden) en
de uitbreiding die kon worden gegeven aan de globale kredieten (49,6 miijoen
rekeneenheden) ten behoeve van het midden- en kleinbedrijf.
Industriële projecten
in Apulië,

Ongeveer de helft van de regionale kredietverlening in Italië is besteed ten behoeve
van projecten in Apulië en Calabrië. Zo is in Apulië weer een krediet verstrekt (29,8
miijoen rekeneenheden) voor de waterregulering in het Sinni-bekken - een
project dat trouwens eveneens van belang is voor Basilicata. Verder is hier
vooral bijgedragen tot industriële projecten (78 miijoen rekeneenheden) in
ontwikkelingskernen die tot de meest dynamische van Zuid-ltalië behoren: uit
breiding van een heftruckfabriek te Bari, bouw van een dieselmotorfabriek te
Foggia door samenwerkende Italiaanse en Franse belangen, uitbreiding en modernisering van een petrochemisch complex en bouw van een fabriek van plastic
verpakkingsmateriaal te Brindisi, vergroting van een dikke-plaatwalserij en aanleg
van milieubeschermingsinstallaties in het staalcentrum te Taranto.

ontginning van de
waterreserves in Calabrië,

In Calabrië is een krediet van 34,2 miijoen rekeneenheden verstrekt aan de
Cassa per il Mezzogiorno voor de irrigatie van een gebied van 10 600 ha; dit
project vormt een onderdeel van een groot programma dat de ontginning van
de beschikbare waterreserves beoogt ten behoeve van de landbouw, de energievoorziening en de industriële waterverzorging. Voor een vroegere fase van dit
programma was trouwens in 1974 reeds een krediet van 18,7 miijoen reken
eenheden toegekend. Bovendien is in het verslagjaar een krediet van 24,8 miijoen
rekeneenheden toegezegd ten behoeve van de uitbreiding van de telefoon- en
telexdienst in Calabrië in Basilicata.

wegen, telefoondienst,
havenaanleg en industriële
projecten in Campanië

Vier kredieten van in totaai 49,3 miijoen rekeneenheden waren bestemd voor
projecten in Campanië. Dit betraft een verbetering van de aansluiting van Napels
op het wegennet en de aanleg van een containerhaven bij deze stad die de
voornaamste stuwende kern vormt in Zuid-ltalië. Een nieuwe installatie voor een
koperdraadfabriek en een bedrijf voor de fabricage van autobuscarosserieën zullen
bovendien direct ongeveer 1 400 nieuwe arbeidsplaatsen scheppen in de provincia
Avellino, één van de ärmste provincies van Italië.

en in andere
Zuiditaliaanse gebieden.

In Sicilië is een bedrag van 36 miijoen rekeneenheden gegaan naar de uit
breiding van het telefoonnet, de rondweg om Palermo en de bouw van een
fabriek van plasticbuis te Caltagirone midden op het eiland.
Twee kredieten zijn verstrekt voor projecten in de Abruzzen: een fabriek van
platglas volgens het floatingprocédé (23,8 miijoen rekeneenheden) te San Salvo
en een opieidingscentrum voor het personeel van de telecommunicatiesector
(2,5 miijoen rekeneenheden) te Aquila.
In Latium en Molise zijn twee fabrieken van bouwelementen in gewapend
beton gefinancierd, respectievelijk te Captano en Termoli.
Het Credito Industriale Sardo(CIS), op Sardinië, heeft een vijfde globaal krediet
van de Bank ontvangen (6,9 miijoen rekeneenheden) ter financiering van klei
nere projecten. Daarnaast heeft de Bank nog drie globale kredieten van in totaal

In 1977 in de Gemeenschap gefinancierde projecten

t Energie
y Verbindingen
Waterprojecten
Basisindustrie
Machine-Industrie, elektrotechnische en elektronische industrie
Diversen
Globale kredieten
Toewijzingen uit globale kredieten

42,7 miljoen rekeneenheden toegekend aan het Istituto Mobiliare Italiano, de
Banca Nazionale del Lavoro en het Istituto di Credito per le Imprese di Pubblica
Utilità (ICIPU), die bestemd zijn voor de financiering van projecten betreffende
het midden- en kleinbedrijf in geheei Zuid-ltalië.
alsmede
91 kleinere projecten.

Uit reeds verstrekte globale kredieten zijn in het verslagjaar 91 kleinere projecten
gefinancierd voor een totaal bedrag van 37,7 miljoen rekeneenheden. Naar raming heeft dit geleid tot nieuwe werkgelegenheid voor ongeveer 3 200 man en
investeringen van in totaal 91,4 miljoen rekeneenheden. Geografisch waren de
toewijzingen als volgt verdeeld: Abruzzen en Sicilië elk 5,5 miljoen voor veertien
projecten, Apulië 4,6 miljoen voor elf, Calabrië 4 miljoen voor zeven, Sardinië 3,8
miljoen voor negen, Campanië 3,3 miljoen voor tien, de Marken 2,8 miljoen voor
zes, Latium 2,5 miljoen voor zeven projecten en Basilicata en Molise elk 0,4
miljoen voor één project.

Telefoondienst en
wegen in Friaul.

In het gedurende 1976 door aardbevingen geteisterde Friaul zijn uit een globaal
krediet elf bedragen toegewezen aan bedrijven voor een totaal bedrag van 5
miljoen rekeneenheden. In dit zelfde gebied zijn bovendien twee kredieten (47,2
miljoen rekeneenheden) verstrekt voor enerzijds de uitbreiding van de telefoon
dienst en anderzijds de voltooiing van de autoweg Udine-Gamia, alsmede het
herstel van door de aardbeving beschadigde kunstwerken in deze weg.

In lerland :
79.7 miljoen rekeneenheden
voor infrastructuurprojecten
en industriehallen.

De regionale kredieten in lerland bereikten in 1977 een bedrag van 79,7 miljoen
rekeneenheden, bestemd voor infrastructuurprojecten en de bouw van industrie
hallen. Een bedrag van 26 miljoen rekeneenheden is verstrekt ten behoeve van
een onderdeei van het vijfjarenpian 1973/1978 van de lerse telefoon- en telex
dienst, waarvoor reeds eerder vier kredieten waren toegekend (87,2 miljoen
rekeneenheden). Voor verbetering van de wegverbindingen naar industriële en
toeristische centra is een bedrag ter beschikking gesteld van 20 miljoen reken
eenheden. Voorts is een bedrag van 15,3 miljoen rekeneenheden toegekend voor
de watervoorziening van Cork en de industrieterreinen van deze stad.
Tenslotte waren drie kredieten van in totaal 18,4 miljoen rekeneenheden be
stemd voor overheidsorganisaties op het gebied van de regionale en industriële
ontwikkeling als bijdrage aan de financiering van industriehallen die aan nieuwe
bedrijven kunnen worden verkocht of verhuurd, alsmede van drie landingsbanen
in West-Ierland.

In Frankrijk:
76,7 miljoen rekeneenheden
voor een staalfabriek
In Lotharingen,
de telefoon- en telexdienst
in Zuidwest-,
en een irrigatieproject
in Zuidoost-Frankrijk.
In Denemarken:
industriële projecten en

In Frankrijk is 76,7 miljoen rekeneenheden ter beschikking gesteld voor twee
infrastructuurprojecten en een industrieel project van regionaal belang. Een bedrag
van 19,6 miljoen rekeneenheden is verstrekt voor de modernisering van het staalbedrijf van SOLLAC te Sérémange in het département Moselle, in het kader van
de herstructurering van de Lotharingse staalindustrie. De twee overige kredieten
betreffen de uitbreiding en modernisering van de telefoon- en telexdienst in het
gebied Midi-Pyrénées en de irrigatie van 8 800 ha alsmede de watervoorziening
in de departementen Var en Bouches-du-Rhône. Laatstgenoemd project vormt een
onderdeei van een programma ter ontginning van de waterreserves in de
Provence, waarvoor de Bank reeds in 1964 en in 1969 kredieten had verstrekt.
Kenmerkend voor de kredietverlening in Denemarken was de omvang van de
steun aan de industrie, die het grootste deel voor zijn rekening nam van het
bedrag van 19,9 miljoen rekeneenheden dat voor regionale doeleinden is toegekend,
namelijk 12,8 miljoen rekeneenheden waarvan 11,1 miljoen in de vorm van vier
globale kredieten en 1,7 miljoen rekeneenheden voor een koekfabriek in NoordJutland.
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een vliegveld in Groenland.

Ten behoeve van Groenland, waar de interne verbindlngen ernstige Problemen
stellen, is een bedrag van 7,1 miljoen rekeneenheden toegezegd voor de aanleg van een vliegveld voor STOL(short take-off and landing)-vliegtuigen,
bestemd voor juist deze verbindingen.
Twee van de bovengenoemde globale kredieten zijn verstrekt aan de Deense
Staat die de middelen ter beschikking zai stellen van de overheidsdienst voor
regionale ontwikkeling en de twee overige aan het Finansieringsinstituttet for
Industri og Hândvaerk. De afgelopen drie jaar zijn uit globale kredieten 47 bedragen toegewezen voor in totaal 19,7 miljoen rekeneenheden ten behoeve van
projecten betreffende het midden- en kleinbedrijf in de Deense ontwikkelingsgebieden, waarvan alleen al gedurende 1977 een bedrag van 12,9 miljoen reken
eenheden.

Investeringen van gemeenschappelijk Europees belang
Voor projecten
van gemeenschappelijk
Europees belang :
493,8 miljoen rekeneenheden.

Van de totale kredietverlening van de Bank binnen de Gemeenschap was 35,2 %
of 493,8 miljoen rekeneenheden bestemd voor projecten van gemeenschappelijk
Europees belang. Hiervan is een bedrag van 56,9 miljoen rekeneenheden toege
zegd ten behoeve van twee projecten in Italië, die hierboven reeds vermeid zijn
vanwege hun regionale belang.

waarvan drie kwart
voor de energievoorziening :

Ruim drie kwart van dit bedrag (374,6 miljoen rekeneenheden) is ten goede
gekomen van de energievoorziening in de Gemeenschap. Dit betrof voornamelijk
de kernenergie (273,7 miljoen rekeneenheden) en de ontginning van aardolieen aardgasvelden (83,4 miljoen rekeneenheden). Genoemd kunnen evenwel ook
worden installaties die twee thermische centrales in staat stellen om kolen te
stoken (12,8 miljoen rekeneenheden) en een gasleiding (4,7 miljoen rekeneen
heden). De niet tot deze categorie behorende kredieten betroffen wegverbindingen (27 miljoen rekeneenheden) en telefoonverbindingen tussen de LidStaten (59,7 miljoen rekeneenheden), milieubeschermingsinstallaties (2,7 miljoen
rekeneenheden) en de bouw van een dieselmotorfabriek in Italië, waarin wordt
samengewerkt door Franse en Italiaanse belangen (30 miljoen rekeneenheden).
Laatstgenoemd project is reeds vermeid wegens zijn bijdrage tot de ontwikke
ling van Apulië in Zuid-ltalië.
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vier kerncentrales.

In de kernsector heeft de Bank, overeenkomstig de communautaire richtlijnen
ten aanzien van het energiebeleid, een bijdrage geleverd aan de financiering van
vier centrales: Heysham (80 miljoen rekeneenheden) bij Lancaster (NoordwestEngeland) met een netto geïnstalleerd vermögen van 1 240 MW, Mülheim-Kär
lich (28,4 miljoen rekeneenheden) bij Koblenz (Rijnland-Palts) in Duitsland met
een vermögen van 1 220 MW, Dampierre en Burly (Midden-Frankrijk - 30
miljoen rekeneenheden) en de Vierde eenheid van de centrale van Bugey (27,4
miljoen rekeneenheden) in het gebied Rhône-Alpes in Frankrijk, elk met een
vermögen van 900 MW.

een snelle kweekreactor
(Super-Phénix),

Voorts is een krediet van 50 miljoen rekeneenheden verstrekt voor de SuperPhénix, de snelle kweekreactor met een vermögen van 1 200 MW die te CreysMalville (gebied Rhône-Alpes) wordt gebouwd door NERSA, waarin wordt deelgenomen door Electricité de France (EDF), de Italiaanse ENEL alsmede Duitse,
Belgische, Nederlandse en Britse elektriciteitsproducenten. Het voornaamste be
lang van dit soort centrales berust in hun veel geringere specifieke uraniumverbruik dan dat van andere reactortypen.

De vijf genoemde kerncentrales zullen na voltooiing ongeveer 33 TWh par jaar
leveren, hetgeen ongeveer overeenkomt met het huidige elektriciteitsverbruik van
een bevolking van 20 miljoen zielen. Voor een dergelijke produktie zouden de
traditionele thermische centrales ongeveer 7,5 miljoen ton olle moeten verstoken;
de toekomstige olie-invoer van de Gemeenschap zal derhalve met een overeenkomstig bedrag kunnen worden gereduceerd.

de verrijkingsfabriek
van Eurodif en

Tevens is een bedrag van 50 miljoen rekeneenheden toegezegd voor de fabriek
van Eurodif voor de verrijking van uranium door middel van gasdiffusie, die te
Tricastin (gebied Rhône-Alpes) wordt gebouwd door Franse, Italiaanse, Belgische,
Spaanse en Iraanse belangen. Vermoedelijk zal deze fabriek in 1981 in gebruik
kunnen worden genomen; het bedrijf zal dan de vraag naar verrijkt uranium van
de zijde van kerncentrales in de Gemeenschap grotendeels kunnen dekken.
Tenslotte is een krediet van 7,9 miljoen rekeneenheden toegezegd ten behoeve
van de uitbreiding van drie fabrieken die materieel voor de kerncyclus leveren,
en wel te Florence, Massa Carrara (Toscane) en Telamone (Lombardije).
Daarnaast heeft de Bank als agent van Euratom, te zamen met de Commissie,
financieringsovereenkomsten ondertekend betreffende de kerncentraie van Mül
heim-Kärlich (73,3 miljoen rekeneenheden) en de Suger-Phénix-centrale (22,2
miljoen rekeneenheden). De Bank voert de administratie van deze kredieten en
boekt ze buiten haar balans in de „section spéciale" (zie biz. 61) ; in de statistieken van de Bank wordt met dergelijke transacties geen rekening gehouden.

de ontginning van gas- en
oiiereserves in de Adriatische
Zee en de Noordzee.

Vier kredieten beoogden steun te bieden aan de ontginning van de gas- en
oiiereserves in de Gemeenschap en aangrenzende gebieden. Dit betreft vijf kleine
aardgasvelden in de Adriatische Zee (39,3 miljoen rekeneenheden) voor de kust
van Emilia Romagna en de Marken (Italië), aismede het Frigg-veld (44,1 miljoen
rekeneenheden) in het Noorse deel van de Noordzee. Voor dit veld op de grens
van de Britse en Noorse delen van deze zee zijn reeds eerder kredieten verstrekt; volledig in ontginning gebracht, zal het naar raming ongeveer 6 % van de
gasbehoefte van de Gemeenschap kunnen dekken. Vervolgens is een tweede
krediet (4,7 miljoen rekeneenheden) verstrekt voor de vergroting van de transportcapaciteit van de Trans-Austria Gasline die Russisch aardgas door Oostenrijk naar
de Gemeenschap vervoert. Voor de aanleg van deze leiding waren in 1973 reeds
twee kredieten voor een bedrag van in totaal 43,3 miljoen rekeneenheden
verstrekt. De twee laatstgenoemde projecten zijn buiten het grondgebied van de
Gemeenschap tot uitvoering gebracht en konden siechts door de Bank worden
gefinancierd dankzij een speciale machtiging die de Read van Gouverneurs van
de Bank overeenkomstig artikel 18 van de Statuten heeft verleend.
Twee kredieten (12,8 miljoen rekeneenheden) beoogden bij te dragen tot de
ombouw van de centrale van Asnaes (Se eland) op kolenbedrijf en het aanbrengen
van milieubeschermende voorzieningen in de centrales van Asnaes en van Kyndby
(eveneens Seeland), hetgeen het pas mogelijk zal maken dat de centrales kolen
kunnen stoken. De twee centrales verzorgen te zamen bijna een vijfde van de
Deense elektriciteitsproduktie. De hier verrichte investeringen dragen er uiteraard
toe bij, dat de afhankelijkheid van de Gemeenschap van aardolie-invoer iets kan
worden teruggebracht.
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De industr/ë/e kredietverlening beliep
426,2 miijoen rekeneenheden of bijna
een derde van de totale kredietverlening
in de Gemeenschap. Tot de voornaamste
geidnemers behoorde de staaiindustrie
die voor moderniserings- en herstructureringsdoeieinden enorme bedragen nodig
beeft. Bijna 200 miijoen rekeneenhe
den is verstrekt voor dergeiijke projecten in het Verenigd Koninkrijk, itaiië en
Frankrijk. in totaai zijn 168 bedragen
toegekend voor industriëie projecten in
diverse bedrijfstakken, waarvan er 133
het midden- en kieinbedrijf in itaiië
(twee derde van dit aantai), Beigië en
Denemarken betroffen.

Intracommunautaire
verbindingen:
89,3 miijoen rekeneenheden.

Er zijn drie projecten gefinancierd op het gebied van de grote intracommunau
taire verbindingen. Twee kredieten van in totaai 27 miijoen rekeneenheden waren
bestemd voor herstei en voitooiing van het wegvak Udine-Carnia van de
autoweg in Friaui, die reeds genoemd is uit hoofde van zijn regionaie beiang,
maar die tevens een onderdeei vormt van de verbinding tussen Itaiië en Duitsiand via Oostenrijk. Het derde krediet van 59,7 miijoen rekeneenheden was be
stemd voor de uitbreiding van de internationale teiefoondienst in Frankrijk. Na
voitooiing van dit project zai geheei Frankrijk toegang hebben tot het automati
sche internationale net, terwiji het aantai internationale teiexiijnen met een derde
zai zijn uitgebreid.
Het beiang dat de Gemeenschap heeft bij de vermindering van de verontreiniging van de Middeiiandse Zee heeft de Bank ertoe gebracht een bijdrage van
2,7 miijoen rekeneenheden te ieveren aan de financiering van instaiiaties voor de
zuivering van het baiiastwater van oiietankers en voor het spoeien van hun
tanks in de haven van Fos bij Marseille.

Investeringen van bedrijfstakbelang
Modernisering en
herstructu rering
van bedrijven.

In de Gemeenschap verkeren een aantai bedrijfstakken om uiteeniopende redenen
in ernstige moeiiijkheden met directe consequenties voor de economische ontwikkeiing van vele gebieden, die siechts kunnen worden opgeiost door omvangrijke moderniseringen en herstructureringen. Sommige kredieten van de Bank
beoogden de daarvoor noodzakeiijke investeringen te vergemakkeiijken, zij het
soms op indirecte wijze.
De in Zuid-itaiië gefinancierde projecten betreffende de automobieiindustrie
(62,1 miijoen rekeneenheden) en de chemische industrie (6,6 miijoen rekeneen
heden) vormen bijvoorbeeid een onderdeei van herstructurerings-, moderniserings- of spreidingsprogramma's voor deze beiangrijke bedrijfstakken. Omvangrijke kredieten zijn ook ter beschikking gesteid voor infrastructuurprojecten voorai op het gebied van de watervoorziening en de waterzuivering - in de oude
Britse industriegebieden die dienen om te schakeien (225 miijoen rekeneen
heden). Hiermede werd beoogd het vestigingskiimaat voor industrieën te verbeteren en zo het scheppen van nieuwe activiteiten te vergemakkeiijken.
Het moderniserings- en herstructureringsdoei trad nog duideiijker aan het licht
bij aile kredieten die de Bank heeft verstrekt aan de staaiindustrie in het Verenigd
Koninkrijk, itaiië en Frankrijk - voor een bedrag van in totaai 197,5 miijoen
rekeneenheden (i) - zeifs wear deze projecten vanwege hun regionaie beiang
zijn gefinancierd.

Verdeling naar sector
Aanzienlljke stijging van de
industriëie kredietverlening.

De industriëie kredietverlening is in 1977 met ongeveer 43% gestagen tot
426,2 miijoen rekeneenheden, d.w.z. 30,4 % van de kredietverlening binnen de
Gemeenschap (zie tabel 3 op biz. 34). Verreweg het grootste deei hiervan was
bestemd voor de produktie en eerste bewerking van metaien en met name voor
de modernisering en herstructurering van grote staaibedrijven in het Verenigd

(1) Waarvan 33,9 miijoen rekeneenh eden voor investeringen van de British Steel Corporation in bedrijfsonderdeien
die in de bedrijfskolom vóór of nà de eigenlijk e staaiproduktie kome n.
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Tabel 3: Kredietverlening in de Gemeenschap in 1977
Onderverdeeld naar sec tor

Energie, verbindingen en overige
Infrastructuur )

Aantal

Bedrag (miljoen r.e.)

waarvan toewijzlngen ult
Totaal
globale kredieten

waarvan toewijzlngen uit
globale kredieten

46

Energie
Produktie
Kernenergie
Thermische centrales
Gas- e n oUewinning
Vervoer
Elektriciteitsleidingen
Olie- en gasleidingen
Verbindingen
Vervoer
Spoorwegen
Wegen en kunstwerken
Scheepvaart
Luchtvaart
Telecommunicatie
Waterprojecten
Verbetering van de landbouw
Watervoorziening en waterzuivering

16

Landbouw, industrie en Diensten

169

Industrie {^)
Mijnbouw*
Raffinage en eerste bewerking van
metalen*
Bouwmaterialen*
Houtindustrie
Glas- en aardewerkindustrie
Chemische industrie*
Metaal- en machine-industrie
Automobielindustrie en produktie van
transportmaterieel
Elektronische en elektrotechnische
industrie
Voedingsmiddelenindustrie
Textiel- en leerindustrie
Papierpulp- en Papierindustrie*
Rubber en kunststof verwerkende
industrie
Overige industrieën
Bouwnijverheid
Industrieterreinen en industriehallen
Globale kredieten (niet toegewezen
bedrag)
Landbouw. bosbouw, visserij
Diensten
Toerisme
Overige

157

Totaal generaal

215

Totaal

975,1

69,6

379,4
13
6
2
5
3
2
1

%

27.1
361.9
265,7
12.8
83.4
17,5
12.8
4.7

16

25.8
19.0
0.9
5.9
1.3
0.9
0.3

310.0
9
1
5
2
1
7

22.1
96.4
11.0
68.7
9.6
7.1
213.6

14

6.9
0.8
4.9
0.7
0.5
15.2

285.7
2
12

20.4
61.1
224.6

133

426,2

122

4.4
16.0
57,8

420,0

30,4

54.0

30.0

1

1

1.7

1.7

0.1

16
14
8
3
9
24

9
12
8
1
7
20

171.6
8.2
2.3
30.0
20.1
41.3

4.3
4.8
2.3
0.2
3.1
8.5

12.2
0.6
0.2
2.1
1.4
2.9

6

3

55.8

1.0

4.0

7
29
7
4

7
28
7
4

3.9
13.2
3.1
3,2

3.9
11.5
3.1
3.2

0.3
0.9
0.2
0.2

10
4
3
3

8
4
3

11,2
1,5
1,0
18,4

3.9
1.5
1.0

0.8
0.1
0.1
1.3

—
—

9
6
6

6
6
1
5

—

33.5 (3)
1.9
4.3

1
4
133

—
1.9
1.9

0,3
4.0
1 401,3

2.4
0.1
0.3

—

0,3
1.6
57,8

0.3
100,0

(*) In vroegere jaarversiagen ward deze rubriek betiteld als „infrastrüctuur"; de Inhoud van de rubrlek Is echter niet gewijzlgd.
(2) Waarvan basisindustrie (In de tabel met sterretje) : 204,8 miljoen r.e.
(3) Verschil tussen het bedrag der negen in 1977 toegekende globale kredieten (91.3 miljoen r.e.) en de gedurende dat jaar toegewezen bed ragen uit reeds toegeken de kredieten (57.8 miljoen r.e.).
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Koninkrijk, Italië en Frankrijk. Vervolgens komen de automobielindustrie en de
machine-industrie, de glasindustrie en de chemische industrie. Een groot aantal
financieringen had betrekking op verschillende andere bedrijfstakken, maar in deze
gevallen ging het om kleinere bedragen die vooral als toewijzingen uit globale
kredieten ter beschikking zijn gesteld. Zo ging bijna een vijfde van de toe
wijzingen uit globale kredieten naar de voedingsmiddelenindustrie. In lerland is
voor het eerst de bouw van fabriekshallen gefinancierd, die de vestiging van
nieuwe, vooral buitenlandse, bedrijven dienen te bevorderen.
met name van
projecten van
beperkte omvang.

Het bedrag der globale kredieten, verstrekt aan bemiddelende financiële instellingen in Italië, het Verenigd Koninkrijk en Denemarken, is opnieuw sterk ge
stagen (91,3 miljoen tegenover 61,2 miljoen rekeneenheden). Uit deze kredieten
kunnen bedragen worden toegewezen, die liggen tussen 50 000 en 4 miljoen
rekeneenheden, ten behoeve van een groot aantal projecten van kleinere om
vang.
Uit reeds verstrekte kredieten konden in 1977 133 projecten betreffende het
midden- en kleinbedrijf worden gesteund voor een bedrag van 57,8 miljoen re
keneenheden; in 1976 waren dit nog 86 projecten voor 47,5 miljoen rekeneen
heden. Twee derde van dit bedrag betrof Italië en de rest Denemarken en België
waar in 1976 een globaal krediet was toegekend. Het aantal gesteunde projecten
is sterker toegenomen dan het totale toegewezen bedrag, zodat het gemiddelde
per toewijzing gedaaid is (0,43 miljoen rekeneenheden tegenover 0,55 miljoen
rekeneenheden in 1976); de nadruk is derhalve nog meer komen te liggen op
projecten van kleine omvang. Bijna vier vijfde van deze steun is dan ook toege
kend aan onafhankelijke bedrijven met minder dan 500 man personeel.
Er zij nog eens op gewezen, dat het belang van deze projecten vooral schuilt in
hun bijdrage tot de regionale ontwikkeling, daar zij het ontstaan van een breed
spectrum van industriële bedrijven met grote arbeidsintensiteit in de hand werkt.
De in 1977 gefinancierde projecten zullen vermoedelijk direct 4 100 nieuwe arbeidsplaatsen scheppen; het bedrag per arbeidsplaats ligt dus bij de 35 000
rekeneenheden, terwiji dit voor grotere industriële projecten 94 000 rekeneenhe
den was.

Energiesector: handhaving
van het hoge niveau.

Verdubbeling van de krediet
verlening voor waterprojecten.

De kredietverlening ten behoeve van de energiesector is ongeveer op het
zelfde niveau gebleven als in 1976 (379,4 miljoen rekeneenheden tegenover 376,5
miljoen rekeneenheden). Dit vormde 27 % van de totale kredietverlening binnen
de Gemeenschap en was voornamelijk bestemd voor de financiering van elek
trische centrales en de ontginning van gas- en olievelden, welke overigens
reeds genoemd zijn uit hoofde van hun gemeenschappelijk Europese belang.
Infrastructuurprojecten legden beslag op 42,5 % van de kredietverlening gedurende het boekjaar, d.w.z. 595,7 miljoen rekeneenheden. Dit bedrag was grotendeels bestemd voor de watervoorziening en waterzuivering, aismede voor de
telecommunicatiesector. De kredietverlening voor waterprojecten, waarbij inbegrepen die voor landbouwverbetering (irrigatie), is ruim verdubbeld tot 285,7
miljoen rekeneenheden. De watersector vormt in vele delen van Italië en het
Verenigd Koninkrijk de achillespees van grootscheepse ontwikkelingsvoornemens.
De twee irrigatieprojecten in Zuidoost-Frankrijk, respectievelijk Calabrië vallen
in het kader van de opiossingen die worden nagestreefd voor de landbouwproblemen in het Middellandse-Zeegebied. De kredietverlening voor telecommunicatieprojecten - in bepaaide gebieden eveneens een voorwaarde voor
verdere groei - bereikte 213,6 miljoen rekeneenheden, terwiji die voor vervoersinfrastructuur op hoog niveau bleef (96,4 miljoen rekeneenheden).
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Ruim een kwart van de kredietver/ening
van de Bank, of 374,6 miljoen rekeneenheden, betraf projecten die de energievoorziening van de Gemeenschap zuiien verbeteren of diversifiëren door ontsiuiting van gas- en oiiereserves in de
Noordzee en de Adriatische Zee, of door
uitbreiding van de kernsector. De Bank
heeft vier eiektriciteitscentraies gefinancierd in bet Verenigd Koninkrijk, Duitsiand en Frankrijk en in dit iaatste iand
zijn ook twee internationaai geëntameerde projec ten van gemeenschappelijk
Europees belang gesteund, te weten de
snelle kweekreactor Super-Phénix en de
uraniumverrijkingsfabriek van Eurodif.

Onderverdeling naar land
Ook in 1977 waren de activitelten van de Bank in ruime mate geconcentreerd
op de landen die met de ernstigste regionale Problemen worstelden: van de
kredietverlening is 71 % naar Italië, het Verenigd Koninkrijk en lerland gegaan.
De kredietverlening in Frankrijk is echter aanzienlijk gestegen, vooral in verband
met de bedragen die ter beschikking zijn gesteld voor de kernsector.

Potentiële kredietnemers in Duitsiand en de Benelux-landen zagen hun weg naar
de Bank versperd door het renteniveau in deze landen, dat betrekkelijk laag was
in vergelijking met dat op de internationale kapitaaimarkten waar de Bank een
aanzienlijk deel van haar middelen opneemt. In landen met een zwakke valuta
aarzelden geidnemers - met name die in de private sector - om schulden in
buitenlandse geldsoorten aan te gaan; ook dit remde het beroep op de Bank af.
In Italië bestaat echter al sinds verschillende jaren een overheidsregeling voor de
dekking van dit wisseikoersrisico en sinds eind 1977 kent ook het Verenigd Ko
ninkrijk een dergelijke regeling.

Voor projecten in het
Verenigd Koninkrijk:
489,6 miljoen rekeneenheden.

Voor het tweede achtereenvolgende jaar is het Verenigd Koninkrijk het land
waar de omvang van de kredietverlening van de Bank het grootst is geweest:
489,6 miljoen rekeneenheden
320,8 miljoen) of 34,9 % van de totale krediet
verlening binnen de Gemeenschap (in 1976: 417,6 miljoen rekeneenheden). Tot
de geidnemers behoorden uitsiuitend overheidsdiensten en genationaliseerde
bedrijven, daar de Britse overheid voor deze categorie ook al vóór eind 1977
het wisseikoersrisico droeg. Zo zijn de National Water Council kredieten verstrekt tot een bedrag van bijna 180 miljoen rekeneenheden en de British Steel
Corporation tot een bedrag van 147,8 miljoen rekeneenheden.

in Italië: 425,7 miljoen
rekeneenheden, waarvan de
helft voor industriële
projecten.

De kredietverlening in Italië steeg van 382,6 miljoen rekeneenheden in 1976 tot
425,7 miljoen rekeneenheden in het versiagjaar (lire 426,7 miljard), d.w.z. 30,4 %
van de totale kredietverlening binnen de Gemeenschap. Van dit bedrag was 83 %
bestemd voor projecten in Zuid-ltalië. De rest is toegekend voor de wederopbouw
van Friaul en voor de verbetering van de energievoorziening.

Sterke stijging in
Frankrijk,

De kredieten in Frankrijk namen in omvang toe van 60,1 miljoen rekeneen
heden tot 296,5 miljoen rekeneenheden (Ffr. 1 659,1 miljoen), d.w.z. 21,2%
van de kredietverlening binnen de Gemeenschap. Deze stijging hield voornamelijk
verband met de toeneming van de steun aan verschillende projecten in de
kernsector van gemeenschappelijk Europees belang (157,4 miljoen rekeneen
heden), waarvan er twee (Eurodif en Super-Phénix) tot stand zullen komen
dankzij een internationale samenwerking op grote schaai.

lerland

De kredietverlening in lerland is verder gestegen: 37,7 miljoen rekeneenheden
in 1975, 57,4 miljoen rekeneenheden in 1976 en 79,7 miljoen rekeneenheden in
het versiagjaar (lers £ 52,1 miljoen). Het gehele bedrag was bestemd voor basisvoorzieningen die nodig zijn voor de verdere economische ontwikkeling van het
land.
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en Danemarken.

Zeer sterk was de stijging in Danemarken: van 9,1 miljoen rekeneenheden In
1976 tot 32,7 miljoen in het versiagjaar (Deense kr. 223,4 miljoen), waarvan ruim
een derde in de vorm van globale kredieten.
In Duitsiand is één enkel krediet van 28,4 miljoen rekeneenheden (DM 74,9
miljoen) toegekend voor een kerncentrale.
In de Benelux-landen zijn geen kredieten verstrekt. In België konden echter elf
bedragen van in totaal 7,2 miljoen rekeneenheden worden toegewezen voor
kleinere projecten, uit een globaal krediet dat in 1976 was verstrekt aan de
Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid.
Tenslotte zijn twee projecten buiten de Gemeenschap - in Oostenrijk, respectievelijk het Noorse deel van de Noordzee - gefinancierd vanwege hun belang voor
de energievoorziening van de Gemeenschap (48,8 miljoen rekeneenheden).

Tabe! 4: Kredietverlening in de Gemeenschap in 1977 en van 1958 tot 1977
Onderverdeeld naar lokalisatie van het project
1977

België
Denemarken
Duitsiand
Frankrijk
lerland
Italië
Luxemburg
Nederland
Verenigd Koninkrijk
Buiten de Gemeenschap
Totaal
(waarvan garanties) {^)

Aantal

Bedrag
(milj, r.e.)

%

8
1
9
6
32

32,7
28.4
296,5
79,7
425,7

2,3
2,0
21,2
5,7
30,4

—
—

—
—

—
—

23
3

489,5
48,8

82

(—)

1958-1977 (')
Aantal

Bedrag
(milj. r.e.)

%

34,9
3,5

9
24
73
109
21
320
3
9
77
6

112,0
85,9
793,5
1 449,3
243,8
3 039,3
9,0
105,2
1 458,3
110,5

1,5
1,2
10,7
19,6
3,3
41,0
0,1
1,4
19,7
1,5

1 401,3

100,0

651

7 406,8

100,0

(—)

(—)

(12)

(228,2)

(3,1)

(') Zie noot 4 van label 2 op biz. 25.
(2) Kredieten van direct belang voor de Gemee nschap, verstrekt krachtens artikel 18, lid 2, 2e alinea, van de Statuten
op grond waarvan de Raad v an Gouverneurs de Bank kan machtigen kredieten buiten de Geme enschap te verlenen.
(3) Waarvan Duitsiand 118,8 miljoen r.e., Italie 90.2 miljoen r.e., Nederland 16,5 miljoen r,e.. Frankrijk 2,7 miljoen r.e..
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Kredietverlening buiten de Gemeenschap
Voor
ontwikkelingssamenwerking :
170,2 miljoen rekeneenheden.

Buiten de Gemeenschap is voor een bedrag van 152 miljoen rekeneenheden aan
kredieten uit de eigen middelen van de Bank verstrekt, terwiji voor 18,2 miljoen
rekeneenheden aan bijzondere transacties is verriebt, die de toezegging van risicodragende middelen behelsden krachtens de overeenkomst van Lomé en het besluit
van de Raad van de Europese Gemeenschappen inzake de L.G.O. In Turkije zijn
verdere bedragen toegewezen uit globale kredieten de reeds eerder waren verstrekt.

waarvan 152 miljoen uit de
eigen middelen van de Bank.

De stijging van de kredietverlening uit de eigen middelen is een gevolg van
voortgezette activiteiten in de A.C.S.-landen en in Portugal, aismede van de
eerste operatie in Joegoslavië.

in 1977 in Portugal
gefinancierde projecten

Portugal

^Verbindingen

Door toezegging van vijf kredieten van in totaal 60 miljoen rekeneenheden is het
bedrag van 150 miljoen rekeneenheden uitgeput, dat eind 1975 als dringende
hulp aan Portugal is aangeboden in de vorm van kredieten uit de eigen middelen
van de Bank, waarbij uit communautaire begrotingsmiddelen een rentesubsidie is
verleend.

^Waterprojecten
^ Globale kredieten
^Toewijzingen uit globale kredieten

Kredieten van respectievelijk 8 en 16 miljoen rekeneenheden zijn toegezegd voor
de uitbreiding en modernisering van de havens van Lissabon - door middel van een
nieuwe stukgoederen- en passagierskade - en van Leixôes (Porto) waar een
tweede havenbekken en een Containerterminal worden aangelegd.
In de agrarische sector is 27 miljoen rekeneenheden verstrekt voor twee irrigatieen watervoorzieningsprojecten met daarbij behorende voorlichtingscampagnes. De
betrokken gebieden in Noord-Portugal en Zuid-Alentejo meten ongeveer 10 000
ha en worden bewoond door 45 ODO agrariërs, die dankzij deze projecten hun
werkgelegenheid en hun levensomstandigheden zullen zien verbeteren. Agrarische
Verbeteringen zijn tevens nodig om een hait toe te roepen aan de toenemende
invoer van voedingsmiddelen.
Tenslotte is een tweede globaal krediet van 9 miljoen rekeneenheden toegekend
aan de Banco de Fomento Nacional ter financiering van kleine industriële en
toeristische projecten. Het eerste krediet dat deze instelling in 1976 was verstrekt
(15 miljoen rekeneenheden) is in 1977 uitgeput door toewijzingen van in totaal
11 miljoen rekeneenheden ten behoeve van zeventien projecten. Deze projecten
hadden betrekking op o.a. de machine-industrie, de bouwnijverheid en de voedingsmiddelenindustrie en hebben direct ruim 1 860 arbeidsplaatsen geschapen en
vele andere veiliggesteld.

Ms

Turkije

3
1»

In 1975 en 1976 waren globale kredieten in dit land verstrekt, waaruit gedurende
het versiagjaar diverse bedragen zijn toegewezen. Zo konden zeven projecten
betreffende het midden- en kleinbedrijf worden gesteund voor in totaal 3,6 miljoen
rekeneenheden door bemiddeling van de SYKB (industriële investeringsbank).
De betrokken projecten hoorden thuis in de machine-industrie, de metaalbewerking, de produktie van bouwmaterialen, de chemische industrie en de voedingsmiddelenindustrie. Bovendien is uit een globaal krediet dat in 1976 aan de Turkse
overheid was verstrekt ter financiering van feasibility studies, een eerste bedrag
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label 5: Kredietverlening buiten de Gemeenschap in 1977 en van 1963
tot 1977
Onderverdeeid naar lokalisati e van het project

1977
Aantal

Bedrag
(milj. r.e.)

—
—
Griekenland
Portugal
5
60,0
Turkije
—
—
Joegoslavië
25.0
1
A.C.S.-landen L.G.O.
14
67.0
—
—
Boven-Volta
Gabon
—
—
Ghana
—
—
Ivoorkust
4
21.6
Kameroen
2
4.7
Kenya
4
25.9
Kongo
—
—
Malawi
2
9.5
Mauritanie
—
—
Mauritius
1
3.0
Senegal
—
—
Togo
1
2.3
Zaire
—
—
Nieuw-Caledonië
—
—
Totaal
20
152,0
BIjzondere
transacties (2)
Turkije
—
—
A.C.S.-landenL.G.O. (3)
18.2
Benin
—
—
Boven-Volta
—
—
Gabon
—
—
Ghana
—
—
Ivoorkust
1
0.3
Kameroen
—
—
Kenya
1
1,1
Kongo
—
—
Madagaskar
—
—
Malawi
1
1.0
Mauritanië
—
—
Rwanda
1
3.0
Senegal
—
—
Tanzania
2
7.4
Togo
2
3.3
Tsjaad
—
—
Zaire
2
1.2
—
—
Suriname
—
Nederlandse Antillen
—
Caribisch gebied
1
1;0
—
—
Nieuw-Caledonië
—
—
Réunion
Guadeloupe
—
—
Martinique
—
—
Totaal
11
18,2
(waarvan risicodragend kapitaal)
(11)
(18.2)
Totaal generaal
31
170,2

η

1963-1977 (')
Aantal

—

22
9
2
1

35.2

—
14.7
39.4

—
—
—

Bedrag
(milj. r.e.)

116.4
150.0
25.0
25.0

54

254.6
1
4
1
14
12
5
1
2
1
3
2
3
3
2

12.7
2.8
15.2

—
5.6

—

1.8

—
1.3

—
—

10.6
13.6
2.3
2.3
23.2
0.5
4.4
10.0
72.8
35.4
27.9
9.0
9.5
11,0
6.7
3.9
22.3
34.2
7.0

0.1
0.4
0.9
6.6
3.2
2.5
0.8
0.9
1,0
0.6
0.4
2.0
3.1
0.6

88,3

88

571,0

52,0

—

55

363.7

33.1

10.7

—
—
—
—

58

164.1
1
3
3
1
12
7
1
3
1
1
1
1
3
2
3
2
4
1
1
1
2
2
1
1

0.2

—
0.6

—
—
0.6

—

1.8

—

4.3
1.9

—
0.7

—
—

0.6

—
—
—
—

14.9
3.3
9.5
10.3
2.0
37.9
26.2
1.1
6.7
1.9
1.0
2.7
3.0
6.5
7.4
5.3
8.7
16.0
1.9
4.4
1.0
3.4
2.8
0.7
0.6

0.3
0.9
0.9
0.2
3.4
2.4
0.1
0.6
0.2
0.1
0.2
0.3
0.6
0.7
0.5
0.8
1,4
0.2
0.4
0.1
0.3
0.3
0.0
0.0

10,7

113

527,8

48,0

(10.7)
100,0

(21)
201

(40.9)
1 098,8

(3.7)
100,0

(') Zie noot 4 van label 2 o p biz. 25.
(2) Transacties tegen speciale voorwaarden pit de middelen van de Lid-Staten, hetzij direct (Turkije), hetzij indirect via
het Europese Ontwikkelingsfonds (A.C.S.-landen — L.G.O.) welke de Bank beheert in het kader van haar „section
spéciale".
(3) Zie tabel 13 voor een onderverdeling naar aard van de financiering en naar betrokken ontwikkelingsovereenkomst.
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toegewezen ter gedeeltelijke financiering van een Studie betreffende een eventuele tweede oeververbinding over de Bosporus.

Joegoslavië
Eerste kredietverlening in
Joegosiavlë.

Ingevolge de machtiging van de Raad van Gouverneurs van de Bank om kredieten in Joegoslavië te verlenen tot een bedrag van 50 miijoen rekeneenheden
is een eerste bedrag ter beschikking gesteld (25 miijoen rekeneenheden) voor
de onderlinge koppeiing van de hoogspanningsnetten van de verschiiiende Joegosiavische repubiieken en hun aansiuiting aan de Itaiiaanse en Griekse netten,
hetgeen dit project niet aiieen een Joegosiavisch, maar ook een communautair
belang verschaft.

Landen in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan
(A.C.S.-landen) (••) en Landen en Gebieden Overzee (L.G.O.)
In de A.C.S.-landen
en de L.G.O. :
85,2 miijoen rekeneenheden.

Ten behoeve van negentien projecten in negen landen in Afrika en het Caribische
gebied heeft de Bank in 1977 25 toezeggingen gedaan tot een bedrag van in
totaal 85,2 miijoen rekeneenheden. Hiervan hadden er veertien, voor in totaal
67 miijoen rekeneenheden, betrekking op kredieten uit de eigen middeien van de
Bank, waarbij rentesubsidies van 3 % zijn verstrekt uit de middeien van het Eu
ropees Ontwikkeiings fonds (E.O.F.), en elf voor in totaal 18,2 miijoen rekeneen
heden op risicodragende middeien, eveneens afkomstig uit het E.O.F. Sinds de
overeenkomst van Lomé op 1 aprii 1976 van kracht is geworden heeft de Bank
nu in totaal 37 toezeggingen gedaan voor een bedrag van 146,8 miijoen reken
eenheden, waarvan negentien kredieten uit haar eigen middeien voor een be
drag van 108,4 miijoen rekeneenheden en achttien toezeggingen van risicodra
gende middeien voor een bedrag van 38,4 miijoen rekeneenheden.
Dankzij de risicodragende middeien die de Bank namens de Gemeenschap heeft
verstrekt, kon het eigen vermögen van sommige ondernemingen worden versterkt door middei van directe of indirecte - via de betrokken staat of een
nationale financieringsinsteiiing - deeineming in hun kapitaai, of kon via de
zeifde bemiddeiende instanties zgn. quasi-kapitaai ter beschikking worden ge
steld in de vorm van achtergesteide of voorwaardeiijke ieningen. Verscheidene
malen zijn dergeiijke middeien verstrekt voor projecten waarvoor eveneens gewone
kredieten van de Bank zijn toegekend. De souplesse van dergeiijke financieringen
en van de voorwaarden waaronder ze kunnen piaatsvinden, iaten een zo goed
mogeiijke afsteiiing op de projecten toe, zodat kan worden voorzien in de meest
uiteeniopende financieringsbehoeften, met name in de ärmste A.C.S.-landen.

In Kenya : 27 miijoen
rekeneenheden
voor industriële projecten.

in Kenya is een bedrag van in totaal 27 miijoen rekeneenheden toegezegd
(25,9 miijoen uit de eigen middeien van de Bank en 1,1 miijoen aan risocodragende middeien), waarvan
- 12 miijoen rekeneenheden aan de South Nyanza Sugar Company Ltd voor de
bouw van een suikerfabriek met een produktiecapaciteit van 60 000 ton per jaar.
Het project zai een gunstig invoereffect hebben en ongeveer 8 000 arbeidspiaatsen
scheppen. Deeigenomen in de financiering is eveneens door de Wereidbank, de
African Development Bank en de East African Development Bank.

Ç) Bahamas. Barbados. Benin, Boeroendi, Botswana, Boven-Volta, Centraalafrikaans Keizerrijk, Comoren, Djibouti,
Equatoriaal-Guinee, Ethiopie, Fiji, Gabon. Gambia, Ghana, Grenada, Guinee, Guinee-Bissau, Guyana, Ivoorkust, Jamaica,
Kaapverdië, Kameroen, Kenya, Kongo, Lesotho, Liberia, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauritanie, Mauritius, Niger,
Nigeria, Oeganda, Papoea, Nieuw-Guinea, Rwanda, Sao Tomé en Principe, Senegal, Seychellen, Sierra Leone,
Soedan, Somalie, Suriname, Swaziland, Tanzania, Tonga, Togo, Trinidad en Tobago, Tsjaad, West-Samoa, Zaire,
Zambia.
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Caribisch gebied
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In 1977 in de A.C.S.-landen en de L.G.O.
gefinancierde projecten

^ Energie

m
•

^ Agrarische en voedingsmiddelenindustrie

I

^ Basisindustrie

•
^ Diversen
^ Globale kredieten
^ Toewijzingen uit globale kredieten

- 7 miljoen rekeneenheden aan de Kenya Furfural Company Ltd (een krediet uit
de eigen middelen van 5,9 miljoen en risicodragende middelen voor 1,1 miljoen
rekeneenheden in de vorm van een deelname in het kapitaal van de onderneming,
waarbij de Bank als lasthebster van de E.E.G. optreedt). De geheel voor de
export bestemde furfuralproduktie zal plaatsvinden op basis van uitgeperste
maiskolven die tot nu toe een waardeloze afvalstof vormden. Het eindprodukt
vindt toepassing bij de fabricage van sommige smeeroliën en een derivaat in de
precisiegieterij. Het project schept werk voor ongeveer 300 man.
- 3 miljoen rekeneenheden aan de East African Portland Cement Company Ltd
voor de uitbreiding van de cementfabriek bij Nairobi waarvan de produktiecapaciteit zal worden verhoogd van 250 000 tot 375 000 ton per jaar.
- 5 miljoen rekeneenheden aan de Industrial Development Bank (IDB) ter
financiering van kleine industriële projecten. Het gaat hierbij om het tweede
globale krediet in Kenya, daar in 1976 reeds een dergelijk krediet van 2 miljoen
rekeneenheden was verstrekt aan de Development Finance Company of Kenya
Ltd.
In Ivoorkust: 21,9 miljoen
rekeneenheden voor de
energievoorzienlng. het
toerisme en de Industrie.

In Ivoorkust is voor vier projecten 21,9 miljoen rekeneenheden ter beschikking
gesteld (21,6 miljoen uit de eigen middelen van de Bank en 0,3 miljoen reken
eenheden aan risicodragende middelen), waarvan:
- 11 miljoen rekeneenheden aan de Société Energie Electrique de Côte-d'Ivoire
voor de bouw van een controlestation en de aanieg van hoogspanningslijnen
voor het transport van door waterkracht opgewekte stroom naar het gebied om
Abidjan.
- 7,5 miljoen rekeneenheden aan de Société d'Etat Palmindustrie voor de bouw
van een palmolie- en coprafabriek die lokale agrarische grondstoffen verder zal
verwerken en aan ongeveer 200 man werk zal bieden.
- 1,7 miljoen rekeneenheden aan de Société Immobilière de la Lagune voor de
bouw van een hotel met 288 kamers in het centrum van Abidjan, dat door de
Novotel-groep zal worden geëxploiteerd. Het hotel zal werk bieden aan ruim 300
personen.
- 1,7 miljoen rekeneenheden aan de Société Ivoirienne de Coco Râpé (waarvan
0,3 miljoen rekeneenheden aan risicodragende middelen voor een deelneming die
de Bank namens de Gemeenschap in het kapitaal van de onderneming heeft
genomen). De fabriek, met een personeel van 260 man, zal 7 500 ton kokossnippers naar Europa kunnen exporteren.
In Malawi zijn drie toezeggingen gedaan voor in totaal 10,5 miljoen rekeneen
heden, waarvan:

In Malawi: 10,5 miljoen
rekeneenheden.

- een krediet van 6,5 miljoen rekeneenheden uit de eigen middelen van de
Bank aan de Dwanga Sugar Corporation, aismede een bedrag van 1 miljoen aan
risicodragende middelen, waarmee de Bank een deelneming in het kapitaal van
deze onderneming financiert, die zij namens de E.E.G. heeft genomen. Beoogd
wordt de aanieg van een suikerrietplantage en een suikerfabriek die in dit deel
van CentraaI-Malawi werk zullen bieden aan ongeveer 3 000 werknemers. Het
project wordt mede ondersteund door de International Finance Corporation en de
Deutsche Gesellschaft für Wirtschaftliche Zusammenarbeit.
- een globaal krediet van 3 miljoen rekeneenheden uit de eigen middelen van
de Bank, toegekend aan de Investment and Development Bank of Malawi
(Indebank) ter financiering van projecten betreffende het midden- en kleinbedrijf.
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De kredietverlening uit de eigen middelen van de Bank buiten de Gemeenschap
is gestagen tot 152 miijoen rekeneenheden; de bijzo ndere transacties bedroegen18,2 miijoen rekeneenheden. In Afrika
en het Caribische gebied zijn 25 bedragen ter beschikking gesteid ten behoeve
van 19 projecten. Sommige van deze projecten beogen de expioitatie van eigen
natuuriilke huipbronnen te verbeteren:
ertsen, agrarische grondstoffen, waterkrachtreserves of potentieei toerisme. An
dere waren gericht op de bevordering van
het midden- en kieinbedrijf. in Portugal
is een bedrag van in totaai 60 miijoen
rekeneenheden toegekend, terwijiin Joegoslavië een eerste krediet van 25 miijoen
rekeneenheden kon worden verstrekt.

In Tanzania: 7,4 miijoen
rekeneenheden en

In Tanzania zijn twee bedragen aan risicodragende middelen van in totaai 7,4
miijoen rekeneenheden toegekend voor:
- een voorwaardeiijke iening van 4,9 miijoen rekeneenheden aan de National
Development Corporation, ter financiering van 40 % van het kapitaai van een
canvasweverij die te Morogoro zai worden gebouwd. De nieuwe fabriek zai na
1983 ongeveer 8,8 miijoen m^ canvas per jaar afieveren, waarvan ruim de helft
bestemd is voor de fabricage van diverse producten voor binneniandse afzet.
Ook het Europese Ontwikkeiingsfonds heeft bijgedragen aan de financiering van
dit project dat direct 700 arbeidsplaatsen zai s cheppen.
- de aankoop door de Bank van convertibeie obiigaties tot een bedrag van
2,5 miijoen rekeneenheden, die zuiien worden uitgegeven door de Tanganyika
Development Finance Company Ltd (TDFL). DeTDFLzai deze middeien in overieg met de Bank gebruiken voor de financiering van uiteeniopende industriëie
projecten van bescheiden omvang.

in Togo 5,6 miijoen
rekeneenheden.

in Togo zijn drie bedragen van in totaai 5,6 miijoen rekeneenheden toegezegd
aan de Société Nationale pour le Développement de la Palmeraie et des
Huileries, waarvan
- een krediet van 2,3 miijoen rekeneenheden uit de eigen middeien van de Bank
- en twee voorwaardeiijke ieningen — toegekend uit de risicodragende midde
ien — waarvan de eerste van 3,1 miijoen rekeneenheden dient ter financiering van
een kapitaaiverhoging van deze onderneming en de tweede van 0,1 miijoen
rekeneenheden ter financiering van de nodige technische bijstand.
Het project betreft de bouw van een paimoiiefabriek te Agou in de bovenianden
en een opsiaginstaiiatie in de haven van Lomé. Het vormt het industriëie comple
ment van een plantprogramma voor oiiepaimen, dat tussen 1970 en 1976 met
communautaire steun is uitgevoerd, mede dankzij financiëie bijdragen van de
Togolese overheid. De fabriek zai werk bieden aan ongeveer 125 man.

Een cementfabriek en
een hotel in
Kameroen en

Uit de eigen middeien van de Bank zijn in Kameroen twee kredieten van in totaai
4,7 miijoen rekeneenheden verstrekt, te weten:
- één van 2,7 miijoen rekeneenheden aan de Société Hôtelière du Littoral voor
de bouw van een hotel van 297 kamers te Douaia, dat zai worden geëxpioiteerd
door de Novotei-groep. Het nieuwe hotel zai werk bieden aan ongeveer 285
personen.
- een tweede krediet van 2 miijoen rekeneenheden aan de Société Cimenteries
du Cameroun voor de uitbreiding van de produktiecapaciteit van de cement
fabriek te Figuii (Noord-Kameroen) en die van de kiinkermalerij te Bonabéri
(bij Douaia) met het oog op de groeiende cementbehoefte in Kameroen en
Tsjaad.
Aan de financiering van deze twee projecten is eveneens deeigenomen door de
Caisse Centrale de Coopération Economique (Frankrijk).

basisindustrieën
in Rwanda

in Rwanda is een achtergesteide iening van 3 miijoen rekeneenheden uit de voor
risicodragend kapitaai beschikbare middeien toegekend aan de Société des Mines
du Rwanda ter gedeeiteiijke financiering van een tinsmeiterij die het erts zai verwerken, dat thans nog als concentraat wordt uitgevoerd.
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en Zaire.

In Zaire zijn twee bedragen aan risicodragende middelen ter beschikking gesteld
van de Société Financière de Développement (Sofide), waarvan 1,1 miljoen
rekeneenheden als achtergestelde lening die Sofide in staat moet stellen tot
deelneming in de financiering van de uitbreiding van een cementfabriek in Shaba
en een deelneming van de Bank als lasthebster van de E.E.G. tot een bedrag
van ongeveer 0,1 miljoen rekeneenheden in de laatste kapitaaiverhoging van
Sofide.

Globale kredieten
in Mauritius en

Dit de eigen middelen van de Bank is op Mauritius een krediet van 3 miljoen
rekeneenheden toegekend aan de Development Bank of Mauritius (DBM) ter
financiering van kleinere industriële en toeristische projecten.

het Caribische gebied.

Tenslotte zijn in het Caribische gebied risicodragende middelen toegezegd in de
vorm van een voorwaardelijke lening van 1 miljoen rekeneenheden aan de
Caribbean Investment Corporation (CIC) die hieruit haar deelneming zal financieren in industriële, agro-industriële en toeristische bedrijven in de minstontwikkelde lidstaten van de Caribbean Community (Caricom).
In het kader van de overeenkomst van Lomé houdt de Bank zieh voorîs bezig
met de inning van bedragen op grand van speciale leningen die uit de middelen
van het E.O.F. zijn toegekend ander verantwoordelijkheid en na desbetreffend
besluit van de Comm/ssie. In 1976 en vooral in 1977 is een bedrag van 148,8
miljoen rekeneenheden toegezegd (146,9 miljoen in de A.C.S.-landen en 1,9
miljoen rekeneenheden in de L.G.O.) van de 469,9 miljoen rekeneenheden die
voor dit doei bestemd waren. Deze operaties zijn overigens niet begrepen in de
statistische gegevens betreffende de Bank.
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Kredietverlening van 1958 tot 1977

Sinds haar oprichting in 1958 heeft de Europese Investeringsbank 852 financieringsovereenkomsten afgesloten voor een bedrag van in totaal 8 505,6 miljoen
rekeneenheden, berekend in lopende prijzen. Uitgedrukt in prijzen van 1977 (i)
kan dit bedrag worden gesteld op ongeveer 12 miljard rekeneenheden. Gemiddeld
is zo voor ongeveer 21,6 % bijgedragen aan de kosten van investeringen in
vaste activa tot een bedrag van ongeveer 57 miljard rekeneenheden in prijzen van
1977 (2). De kredietverlening voor projecten binnen de Gemeenschap bereikte
ongeveer 10 miljard rekeneenheden (in lopende prijzen: 7 406,8 miljoen reken
eenheden); d.w.z. 87,1 % van het totale bedrag. Hierdoor is bijgedragen tot in
vesteringen van in totaal ongeveer 47 miljard rekeneenheden, uitgedrukt in
prijzen van 1977, die direct vermoedelijk ongeveer 170 000 nieuwe arbeidsplaatsen hebben geschapen en circa 65 000 andere hebben veiliggesteld. Het verloop van de verschillende bedragen per jaar blijkt uit de grafieken op biz. 18 en
hieronder. De onderverdeling van het bedrag tot en met 1977 naar doelstelling
van economisch beleid, naar lokalisatie van het project en naar economische
sector is weergegeven in de tabellen 2, 4 en 9.
Op de activiteiten van de Bank sinds haar oprichting wordt dieper ingegaan in
een boekwerkje dat is gepubliceerd naar aanleiding van het twintigjarig bestaan
van de Bank (3). Hier zai nu verder nog slechts een schets worden gegeven
van de ontwikkeling in de verschillende Lid-Staten sinds de Gemeenschap in
1973 is uitgebreid, en van de activiteiten krachtens de verschillende financiële
samenwerkingsovereenkomsten met derde landen.
(') De bedragen in constante prijzen zijn bepaald op basis van nationale prijsindexcijfers voor investerin gen in vaste
activa, gecorrigeerd voor koersscho mmelingen tussen nationale valuta's en rekeneentieden.
(z) Dit is het bedrag va n investeringen in vaste activa op grond van projecten waaraan de Bank steun he eft verleend.
Het is bereke nd aan de hand van de gegevens, die ten gronds lag lagen aan de financieringsplannen van de promotors
ten tijde van de goedkeuring van de kredieten door de Baad van Bewind.
(3) Deze publikatie wordt gratis verspreid.

Kredietverlening uit eigen middelen 1959-1977, uitgedrukt in prijzen
van 1977
(in miljoenen r. e.)
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Kredietverlening binnen de Gemeenschap
(1973-1977)
In de période 1973-1977 heeft de Bank voor een totaal van 4 951,3 miljoen
rekeneenheden aan kredieten en garanties binnen de Gemeenschap verstrekt, uit
gedrukt in lopende prijzen, d,w.z. twee derde van de totale middelen die zij
sinds haar oprichting twintig jaar geleden voor projecten in de Gemeenschap ter
beschikking heeft gesteld.
Onderverdeling naar doelstelling
van economisch beleid
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Gedurende de laatste vljf jaar is de steun
aan projecten van regionaal belang in omvang ruim verdubbeld: uitgedrukt in prijzen
van 1977 is deze gemiddeld met ongeveer
1 2 % per jaar gestegen, zodat nu ruim twee
derde van de kredietverlening van de Bank

binnen de Gemeenschap voor dit doel is bestemd. De kredietverlening voor projecten van
gemeenschappelijk belang betraft grotendeels
investeringen die de energievoorziening van
de Gemeenschap beogen te verbeteren en
is na de sterke stijging in 1974 op hoog
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niveau gebleven. Het bedrag, bestemd voor
de kernsector, bereikte 769,3 miljoen reken
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De economische toestand en de investeringsneiging laten zieh sinds 1974 eerder
ongunstig aanzien: desondanks bereikte de
industriële kredietverlening gedurende de
betrokken période 1 444 miljoen rekeneenheden, d.w.z. bijna 30 % van het totale
ter beschikking gestelde bedrag. Dit betraft
154 individuale kredieten voor projecten
van doorgaans vrij grote omvang, vooral in

de basisindustrie, en 572 toewijzingen uit
globale kredieten ten behoeve van indus
triële investeringen van kleinere omvang in
diverse bedrijfstakken, waar de arbeidsintensiteit gemiddeld op vier maal zo hoog
peil lag als bij de grotere projecten (27 000
rekeneenheden per nieuwe arbeidsplaats in
plaats van 98 000 rekeneenheden).

Onderverdeling naar land
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Het blijkt dat de kredietverlening in sterke
mate geconcentreerd was in de landen met
de ernstigste regionale Problemen, te weten
Italie, het Verenigd Koninkrijk en lerland. De
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Een aanzienlijk deel van de kredietverlening
binnen de Gemeenschap was bestemd voor
investeringen in de energievoorziening, het
transportwezen, de telecommunicatiesector
en - in toenemende mate - de watersector:
het relatief grote beslag dat deze investe
ringen op de middelen van de Bank legden
hield vooral verband met de grote omvang
van dergelijke projecten.
miljoen r.e.
• 500

-200

• 100

1

kredietverlening in het Verenigd Koninkrijk
is bijzonder snel toegenomen, mede in ver
band met de financiering van projecten die
betrekking hadden op de ontginning van
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olie-en gas vocrkomens in de Noordzee en
de steun aan de modernisering van de staalindustrie.

Kredietverlening buiten de Gemeenschap
In het kader van de economische en financiële samenwerking van de Gemeen
schap met diverse ontwikkelingslanden heeft de Bank a! sinds 1963 bijgedragen
tot de financiering van projecten in een toenemend aantal landen buiten de
Gemeenschap. Dit is gebeurd op grond van de associatie-overeenkomsten die de
Gemeenschap met Griekenland en Turkije heeft afgesloten, van de twee overeenkomsten van Jaoende, de overeenkomst van Lomé, de besluiten van de Baad
van de Europese Gemeenschappen met betrekking tot de landen en gebieden
overzee, de dringende hulp aan Portugal en de kredietverlening in Joegoslavië.
In al deze landen en gebieden is van 1963 tot 1977 een bedrag van in totaal
1 098,8 miljoen rekeneenheden toegezegd, waarvan 571 miljoen uit de eigen
middelen van de Bank en 527,8 miljoen rekeneenheden uit begrotingsmiddelen
die hiertoe door de Lid-Staten, hetzij direct, hetzij indirect via het Europese
Ontwikkelingsfonds C), ter beschikking zijn gesteld (zie tabel 5 op biz. 40).
In onderstaande grafiek is weergegeven welk percentage de kredietverlening
buiten de Gemeenschap uitmaakt van de totale activiteiten van de Bank. Hieruit
blijkt, dat deze kredietverlening zieh zeer onregelmatig ontwikkeld heeft, vooral
als gevolg van de overgangsperiodes tussen het afiopen van de doorgaans
voor vijf jaar afgesloten overeenkomsten en het vankrachtworden van nieuwe
overeenkomsten.
(^) Kredieten tegen bijzondere voorwaarden en vertrekking van risicodragend kapitaal, toegekend voor rekening en in
opdracht van de Lid-Statén of van de Europese Economische Gemeenschap (Europees Ontwikkelingsfonds) en
beheerd in de „section spéciale" (zie overzicht op biz. 61).

Aandeel van de kredietverlening buiten de Gemeenschap in totale activiteit 1963-1977
I Kredietv erlening uit
eigen middelen

Kredietverlening uit
eigen middelen plus
bijzondere transacties
(uit de middelen van de
Lid-Staten of van het
E.O.F.)
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Kredietverlening buiten de Gemeenschap

Onderverdeeld naar ge bied en naar aard van de
financiering (miljoen r.e.)

Onderverdeeld naar sect or

363,7

Gewone transacties

ϋ Infrastructuur

Industrie

Bijzondere transacties

IB Energie

Mijnbouw
Agrar. en voedingsmiddelenindustrie

Verbindingen
^B Waterprojekten

Textiel- en leerind .

254.6

Overige
Gabon

Raffinage en eerste
bewerking v. metalen
Produktie van bouwmaterialen
Elektrotechnische en
elektronische industrie

316.4

Mauritius

6.7

Nieuw-Caledonië

7,0

Joegoslavië

9,0

Chemische industrie

8,1
Papierindustrie

TurkijeI25,0
10.0

Overige

100 %-

11,0

41
Togo

6.1
2.0
2.4

22.3

6.2
164,1

Kenya

Zaire

27,9

34.2

33.7

Overige

^ , ,
Grieken-

8.2

Turkije

Rwanda
Benin
Nieuw-Caledonië
Nederl. Antillen
Togo
Senegal

5.2

G

6.4

H

8.1

Β

16.0

C

17.5

A

32.8

13.3

62.8

Kongo
Tanzania

3.9

Β
C
F
E
D

1.8
1.9
2.9
3.5

Tsjaad
24.6

Boven-Volta
Kameroen

35.4

Τ

2.9
66,3

Portugal
13.1

Kameroen

37.2

Ivoorkust

21,2

Ivoorkust

50

1964/77

1963/77

1964/77

1963/77

A.C.S. - landen L.G.O.

Middellandse-Zeegebled

A.C.S. - landen •
L.G.O.

Middellandse-Zeegebied

Middellandse-Zeegebied en Portugal
Van 1965 tot 1976 zijn in Turkije krachtens de twee eerste financiële protocollen met dat land 57 kredieten verstrekt voor een totaal bedrag van 388,7
miljoen rekeneenheden, waarvan 25 miljoen aan gewone kredieten (zie tabe! 6
hieronder).
Onderverdeeld naar sector (zie tabe! 14 op biz. 79) blijkt de kredietverlening aan
de Industrie (38 % van bet totaal) en de energiesector (35 %) sterk te overwegen. Afgezien van twee globale kredieten uit begrotingsmiddelen aan de Turkse
Staat ter financiering van feasibility studies zijn zeven globale kredieten voor in
totaal 33,8 miljoen rekeneenheden toegekend aan de Türkiye Sinai Kalkinma
Bankasi (TSKB) en aan de Sinai Yatirim ve Kredi Bankasi (SYKB), waarvan
25 miljoen rekeneenheden uit de eigen middelen van de Bank en 8,8 miljoen
rekeneenheden aan begrotingsmiddelen. Deze kredieten zijn intussen geheel
toegewezen ten behoeve van 55 industriële projecten van kleinere omvang. Naar
raming heeft de Bank door haar kredietverlening sinds 1965 direct kunnen bijdragen
tot het scheppen van ongeveer 25 000 nieuwe arbeidsplaatsen, alsmede tot de
vermindering van de seizoenswerkloosheid in sommige landbouwgebieden.
In Griekenland zijn van 1963 tot 1975 22 kredieten voor een totaal bedrag
van 116,4 miljoen rekeneenheden, d.w.z. S 125 miljoen, toegekend; dit komt
overeen met het maximumbedrag waarin het financiële protocol voorzag. Twee
derde hiervan was bestemd voor de energievoorziening en infrastructuurprojecten. De industriële kredietverlening bereikte 37,1 miljoen rekeneenheden, waar
van 8,9 miljoen in de vorm van een globaal krediet dat is gebruikt voor de
financiering van 18 kleinere projecten. Zo is bijgedragen tot het scheppen van
ongeveer 7 000 nieuwe arbeidsplaatsen en tot een belangrijke verbetering van de
werkgelegenheid in die gebieden waar irrigatieprojecten zijn uitgevoerd.
In Portugal heeft de Bank in 1976 en 1977 negen kredieten voor een bedrag
van in totaal 150 miljoen rekeneenheden verleend. Deze kredieten zijn gegaan
naar elektrische centrales (55 miljoen rekeneenheden), havenaanleg (24 miljoen
rekeneenheden), irrigatieprojecten (27 miljoen rekeneenheden), een metallurgisch
bedrijf (20,4 miljoen rekeneenheden) en 22 kleinere industriële projecten via twee
globale kredieten (24 miljoen rekeneenheden).
De Bank heeft in 1977 voor de eerste maal een krediet in Joegoslavië ver
strekt tot een bedrag van 25 miljoen rekeneenheden.
label 6: Kredietverlening in het Middellandse-Zeegebied van 1963 tot
1977 (met inbegrip van toewijzingen uit globale kredieten)
Onderverdeeld naar land
Aantal
waarvan
toewijzingen
uit globale
Totaal
kredieten

Griekenland
Turkije
- uit begrotingsmiddelen
- uit de eigen middelen van de Bank
Portugal
Joegoslavië
Totaal

Bedrag (miljoenen r.e.)
waarvan
toewijzingen
uit globale
Totaal
kredieten

%

40

18

116,4 (1)

8,9

17,1

94
26
31
1
192

39
24
22

363,7
25,0
150,0(2)
25,0
680,1 (2)

17,5
25,0
15,0

53,5
3,6
22,1
3,7
100,0

—
103

—
66,4

(1) Gedeeltelijk met rentesubsidies voor rekening van de Lid-Staten.
(2) Geheel met rentesubsidies voor rekening van de E.E.G.
(3) Waarvan 363,7 miijoen rekeneenheden aan kredieten tegen bijzondere voorwaarden voor rekening en uit begro
tingsmiddelen van de Lid-Staten.
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In deze vier Zuideuropese landen heeft de Bank derhalve tot 31 december 1977
uit eigen middelen of uit begrotingsmiddelen een bedrag van in totaal 680,1
miljoen rekeneenheden ter beschikking gesteld, d.w.z. bijna twee derde van het
bedrag van de kredietverlening buiten de Gemeenschap.

Afrika — Caribisch gebied — Stille Oceaan
Bij de twee overeenkomsten van Jaoende, afgesloten met de geassocieerde
landen in Afrika, Madagaskar an Mauritius (G.A.S.M.) en de twee besluiten
betreffende de landen en gebieden overzee (L.G.O.) was het maximumbedrag
voor de kredietverlening uit de eigen middelen van de Bank vastgesteld op 170
miljoen rekeneenheden en het totale bedrag van de kredieten tegen bijzondere
voorwaarden of bijdragen aan de vorming van risicodragend kapitaal, uit de
middelen van het Europese Ontwikkelingsfonds, op 140,5 miljoen rekeneenheden.
Van 1964 tot 1976 heeft de Bank middelen toegezegd tot een bedrag van in
totaal 271,9 miljoen rekeneenheden ten behoeve van de G.A.S.M. en de L.G.O.,
waarvan 146,1 miljoen rekeneenheden aan gewone kredieten uit de eigen middelen
van de Bank, 123,3 miljoen rekeneenheden aan kredieten tegen bijzondere voor
waarden en 2,5 miljoen rekeneenheden aan bijdragen aan de vorming van risico
dragend kapitaal, deze beide laatste posten uit de middelen van het Europese
Ontwikkelingsfonds.
De financiële samenwerking met de landen in Afrika, het Caribische gebied
en de Stille Oceaan en met de landen en gebieden overzee (A.C.S.-landen
en L.G.O.), zoals deze voor de jaren 1976 tot 1980 is vastgelegd in de overeenkomst van Lomé en het besluit van de Baad van de Europese Gemeenschappen
van 29 juni 1976, heeft wat de Bank betraft gedurende de eerste twee jaren
geresulteerd in de toezegging van middelen tot een bedrag van in totaal 146,8
miljoen rekeneenheden. Er z ijn gewone kredieten uit de eigen middelen verstrekt
tot een bedrag van 108,4 miljoen rekeneenheden en risicodragende middelen
uit het Europese Ontwikkelingsfonds tot een bedrag van 38,4 miljoen rekeneen
heden, d.w.z. bijna 40 % van het hiervoor bestemde maximale bedrag. Deze mid
delen zijn ten goede gekomen van industriële projecten en de energievoorziening
(142,5 miljoen rekeneenheden) of van toeristische activiteiten (4,3 miljoen reken
eenheden).
Voor agro-industriële complexen is 48,5 miljoen rekeneenheden verstrekt, voor
andere bedrijfstakken 31 miljoen rekeneenheden, waarvan 10 miljoen rekeneen
heden voor projecten in de chemische en metallurgische industrie, en 36,5 miljoen
rekeneenheden in de energiesector. Voorts zijn zeven globale kredieten aan
nationale of regionale ontwikkelingsbanken toegekend tot een bedrag van in to
taal 16,5 miljoen rekeneenheden (13 miljoen rekeneenheden uit de eigen middelen
van de Bank en 3,5 miljoen rekeneenheden aan risicodragende middelen). Zo
wordt ook in de A.C.S.-landen en de L.G.O. deze soepele financieringsmethode
voor kleinere projecten toegepast, die in Griekenland en Turkije haar sporen reeds
verdiend heeft, evenals trouwens bij de regionale ontwikkeling in de Gemeen
schap.
Bijna drie kwart van de middelen die krachtens de overeenkomst van Lomé in
de A.C.8.-landen en de L.G.O. zijn toegekend bestonden uit kredieten uit de
eigen middelen van de Bank; hierbij zijn rentesubsidies verstrekt uit de middelen
van het Europese Ontwikkelingsfonds.
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Mìddeien

De middeien zijn volgens de
balans gestagen tot 6,4 miljard
rekeneenheden.

Op 31 december 1977 bedroeg het totaal der middeien van de Bank (gestört
kapitaal, reserves, opgenomen leningen) 6 430,9 miljoen rekeneenheden tegenover 5 610,3 miljoen rekeneenheden op 31 december 1976.
Deze toeneming was voor 689,2 miljoen rekeneenheden een gevolg van de
netto-toeneming van de post leningen o/g (met inbegrip van aanpassingen in
verband met koersschommelingen), Voorts is 93,4 miljoen rekeneenheden afkomstig van het naar de reserves over te boeken netto exploitatiesaldo. De
resterende 38 miljoen rekeneenheden betreft het bedrag dat de Lid-Staten hebben
gestört uit hoofde van de kapitaalverhoging waartoe in 1975 was besloten.

Op de kapitaalmarkten
is 1 161,5 miljoen
rekeneenheden opgenomen.

In 1977 heeft de Bank 1 161,5 miljoen rekeneenheden op de kapitaalmarkten
opgenomen tegenover 748,9 miljoen rekeneenheden in 1976 en 830,7 miljoen
rekeneenheden in 1975. Dit beroep omvatte hoofdzakelijk publieke emissies en
onderhandse plaatsingen op de kapitaalmarkten, maar eveneens interbankaffaires
op middellange termijn tot een bedrag van 87 miljoen rekeneenheden en een
bedrag van 132 miljoen rekeneenheden in de vorm van participatiecertificatên,
door middel waarvan derden hebben deelgenomen aan de financiering van kredieten van de Bank.
Daar de meeste markten sterk liquide waren kon de Bank op de nationale en
internationale kapitaalmarkten ruimschoots activiteiten ontplooien. Dankzij de in
het algemeen omiaag tenderende rentestand konden zestien leningen, iuidende
in vijf geldsoorten van de Gemeenschap (Duitse mark, gulden, pond sterling.
Belgische frank, Luxemburgse frank), worden geplaatst voor een bedrag van
370,4 miljoen rekeneenheden tegenover voor 150,1 miljoen rekeneenheden in
het voorafgaande jaar. Voor het eerst is een pondenlening op de internationale
kapitaalmarkt uitgegeven.
De US-dollar leverde in 1977 het grootste aandeel van de aldus beschikbaar
gekomen middeien. De dollarleningen bereikten dan ook een aanzienlijke omvang
(521,6 miljoen rekeneenheden tegenover 489,3 miljoen rekeneenheden in 1976)
en zijn ondergebracht op de nationale en internationale markten in diverse
financiële centra, o.a. in de Verenigde Staten, in het Verre-Oosten en in het
Midden-Oosten.
De internationale markt voor dollarobligaties heeft de Bank 221,5 miljoen reken
eenheden opgeleverd door middel van vijf leningen. In de Verenigde Staten zijn
twee leningen tot een bedrag van 221,2 miljoen rekeneenheden geëmitteerd.
Binds enkele jaren vormt het Verre-Oosten een additionele financieringsmogelijkheid voor de Bank; daar zijn in 1977 twee leningen geplaatst voor een be
drag van in totaal 35,1 miljoen rekeneenheden (een publieke emissie en een
onderhandse plaatsing). In het Midden-Oosten is een lening van 43,8 miljoen
rekeneenheden uitgegeven; dit was de derde maal dat een dergelijke lening door
een uitsluitend Arabisch banksyndicaat is overgenomen.
De grote attractie die voor beleggers uitging van de Japanse yen heeft de Bank
ertoe gebracht voor het eerst een dergelijke lening uit te geven op de inter
nationale markt tot een bedrag van yen 10 miljard. Op de Japanse binnenlandse
markt is bovendien nog een lening van yen 15 miljard geplaatst.
In Zwitserland zijn in 1977 siechts enkele consolideringsaffaires afgesloten tot
een bedrag van 55,5 miljoen rekeneenheden.
In de tabel op biz. 74 worden bijzonderheden vermeld ten aanzien van de in
het boekjaar afgesloten leningen. Het saldo der opgenomen leningen onder aftrek
van aflossingen en na aanpassing in verband met wisselkoersveranderingen,
bedroeg op 31 december 1977 5 412,3 miljoen rekeneenheden. Op 31 december
1976 was dit 4 723 miljoen rekeneenheden, zodat sprake was van een stijging

met 689,2 miljoen rekeneenheden C), waarvan 60,6 miljoen rekeneenheden nog
te vorderen is.
Daling van de rentetarieven
van de Bank.

Gedurende het afgelopen boekjaar vertoonden de rentetarieven van de Bank een
zekere dalende tendentie, daar ook de kosten van de opgenomen middelen op
lange en middellange termijn daalden. Gezien echter de uiteenlopende ontwikkeling van de rentevoeten en wisselkoersrisico's, verband houdende met de geldsoorten waarin de kredieten zijn uitgedrukt, beert de Bank haar kredietformules
verfijnd en haar rentetarieven af laten hangen van de geldsoorten waarin kre
dieten worden uitbetaald en van hun looptijden.
Tabe! 7; Geplaatste leningen tot en met 1977

Aantal

1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1961-1977

3
2
3
5
4
6
8
13
9
7
20
19
22
16
26
17
31
211

Onderhands

7.6

—
8.0
13,5

—
24,0
40.0
112,5
63.7
66,6
208.0
133.4
207,0
704.2
318.6
221.0
321.9 (')
2 450,0

Leningen
Deelneming
Bedrag (miijoen r.e.) van derden aan
financieringen
door de EIB
Openbaar
(miljoen r.e.)
Totaal

_
—
—
—
—
—
—

Opgenomen
middelen
(miljoen r.e.)

13,8
32.3
27,2
53.3
65,0
114,5
154,5
100,0
82.3
102.3
204.9
328.6
401,0
121,3
495,1
510,9
707.6

21,4
32.3
35.2
66,8
65,0
138,5
194,5
212,5
146.0
168.9
412.9
462.0
608,0
825.5
813,7
731,9
1 029,5

17,0
17.0
132,0

21,4
32,3
35.2
66,8
65,0
138,5
194,5
212,5
146,0
168.9
412.9
479.5
612,3
825,5
830,7
748,9
1 161,5

3 514,6

5 964,6

187,8

6152,4

17.6
4,3

(^) Waarvan 87 miljoen r.e. interbankoperaties op middellange termijn.

De rente, te vergoeden over kredieten die in verscheidene geldsoorten worden
uitbetaald, is het gewogen gemiddelde van de rentevoeten die op de verschillende
valuta's en looptijden van toepassing zijn, waarbij de basistarieven periodiek
door de Baad van Bewind van de Bank worden vastgesteld
Al naar omstandigheden kan de Bank thans de volgende kredietformules öftreren :
- kredieten luidende in verscheidene geldsoorten met een bepaalde standaardsamenstelling, waarbij looptijd, samenstelling en rentevoet bij voorbaat zijn vastgelegd;
- kredieten luidende in verscheidene geldsoorten met variabele samenstelling al
naar gelang de wensen van de kredietnemer en de beschikbare middelen van
de Bank;
- kredieten luidende in één enkele, niet-communautaire geldsoort: US-dollar,
Zwitserse frank, Japanse yen;
- „face to face"-affaires voor bepaalde omvangrijke financieringen, waarbij de
aan kredietnemers in rekenrng gebrachte rentetarieven de kosten van de voor deze
affaires opgenomen middelen dekken plus een geringe opslagmarge ten behoeve
van de Bank.
(') Zie bijiage C b ij de jaarrekeningen op biz. 63.
(2) De rentetarieven en verdere voorwaarden worden op aanvraag gratis toegezonden met de brochure ..Leningen en
garanties in de Lid-Staten van de Europese Economische Gemeenschap".
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Hergroepering van de reserves.

De Raad van Rewind heeft de Baad van Gouverneurs aanbevolen de structuur
van de reserves te vereenvoudigen door in de toekomst nog slechts twee reser
ves:
- de „statutaire reserve" en
- een „aanvullende reserve",
alsmede twee voorzieningsfondsen:
- de „voorziening voor koersschommelingen van de rekeneenheid" en
- de „bouwvoorziening", eerder genoemd bouwreserve,
op de balans op te nemen.
Met bet oog hierop wordt tevens aanbevoien de bestaande reservefondsen
opnieuw te verdelen door overbooking van de volgendo bedragen naar de
nieuwe rekeningen:
- naar de statutaire reserve
- bet bedrag op de bestaande rekening per 31 decomber 1977 150 000 000
- naar de aanvuilende reserve
- bet bedrag op de bestaande rekening „reserve voor verliezen
op verstrekte kredieten en garanties" per 31 decomber 1977 174 675 736
- bet bedrag van de vrije reserve „tegenwaarde van gereactiveerde, eerder afgescbreven emissiekosten", welke rekening kan
worden opgebeven

23 127 079

- bet bedrag op de bestaande rekening „reserve voor renteverscbillen", die sinds aanvaarding van de nieuwe wijze van vaststelling van de rentetarieven geen bestaansreden meer beeft . .

13 000 000

- een deel van bet bedrag op de bestaande rekening „reserve
voor koersverscbillen"

19 000 000

Totaal 229 802 815
- naar de voorziening voor koersscbommelingen van de rekeneenbeid
- bet bedrag van de „reserve voor koersverscbillen" per 31 december 1977

38 433 352

- minus bet deel daarvan dat overgeboekt wordt naar de „aan
vullende reserve"
-19 000 000
Totaal

19 433 352

- bet bedrag op de bestaande rekening „bouwreserve" per
31 december 1977

45 000 000

- naar de bouwvoorziening
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Resultaten van het boekjaar

Het exploitatieresultaat
bedroeg 94,4 miljoen
rekeneenheden.

De resultaten van het boekjaar 1977 zijn sterk beinvioed door de toeneming
van het eigen vermögen als gevolg van de stortingen van LId-Staten op de kapitaalrekening aismede van het winstsaldo van het voorafgaande jaar.
De rente-ontvangsten over verstrekte kredieten Stegen met 58,4 miljoen rekeneen
heden, terwijl de post rente en kosten van leningen o/g siechts met 42,3 miljoen
rekeneenheden toenam. Ook de opbrengsten van beleggingen op körte termijn
zijn aanzienlijk gestegen van 37,3 miljoen rekeneenheden in 1976 tot 43,4 mil
joen rekeneenheden, daar kon worden geprofiteerd van betrekkelijk hoge renteniveau's op de geldmarkten voor bepaalde valuta's. De andere baten zijn ruim
verdubbeld (9,9 miljoen rekeneenheden tegenover 4,5 miljoen rekeneenheden in
1976), hoofdzakelijk als gevolg van de gestegen opbrengsten van het beheer
van de effectenportefeuille.
De administratiekosten beliepen in het verslagjaar 22,6 miljoen rekeneenheden
tegenover 18,6 miljoen rekeneenheden in 1976; deze stijging was met name een
gevolg van de verhoging van de nominale salarisschalen van het personeel
in verband met de stijging van de kosten van levensonderhoud en een hervorming
van de belastingtarieven. Na een afschrijving op emissiekosten en aflossingspremie's ad 13,2 miljoen rekeneenheden (tegenover 11,7 miljoen rekeneen
heden in 1976) resteert een exploitatie-overschot van 94,4 miljoen rekeneen
heden tegenover 70,8 miljoen rekeneenheden in 1976.
Toepassing van de omrekeningskoersen van de rekeneenheid per 31 december
1977 doet dit overschot verminderen met een bedrag van ongeveer 1 miljoen
rekeneenheden, dat ontstaat door de herwaardering van het eigen vermögen van
de Bank op basis van genoemde wisselkoersen, voor zover de waarde daarvan
niet is aangepast krachtens artikel 7 van de Statuten. Op 31 december 1976 was
uit dezen hoofde sprake van een positief herwaarderingsverschil van 4,9 miljoen
rekeneenheden.

Het winstsaldo
over te boeken naar
de reserves.

De Baad van Bewind heeft de Baad van Gouverneurs aanbevolen het in vorenstaande alinea bedoelde negatieve herwaarderingsverschil ad 1 miljoen rekeneen
heden af te boeken van de voorziening voor koersverschillen van de rekeneenheid
en het gehele exploitatie-overschot ad 94,4 miljoen rekeneenheden over te boeken
naar de reserves, te weten 50 miljoen rekeneenheden naar de statutaire reserve
en de rest naar de aanvullende reserve.

Balanstotaal op 31 december
1977: bijna 7,7 miljard
rekeneenheden.

Het balanstotaal beliepop 31 december 1977 7 697 miljoen rekeneenheden tegen
over 6 565 miljoen rekeneenheden per 31 december 1976, hetgeen een stijging
met 17,2 % impliceert.
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Personalia

In de Raad van Rewind hebben zieh verscheidene wijzigingen voorgedaan. De
bewindvoerders E. HOFFMEYER, A. MÜLLER-ARMACK, F. VENTRIGLIA en
R. PROSSER en de plaatsvervangers R. BARNES en J. G. LITTLER zijn afgetreden.
De Raad is deze heren dank verschuidigd voor hun waardevalle bijdrage tot de
werkzaamheden van de Bank.
In het bijzonder zij hier de naam gememoreerd van Prof. A. MÜLLER-ARMACK
die in 1978 na zijn ontslagneming is overleden. De beer Müller-Armack heeft
niet alleen meegewerkt aan de voorbereidingen voor de oprichting van de Bank,
maar heeft vervolgens zijn grote gaven als lid van haar Raad van Rewind gedurende twintig jaar ter beschikking van de Bank gesteld.
In de plaats van de afgetreden leden heeft de Raad van Gouverneurs voor
de nog resterende tijd van hun mandaten benoemd: de heren K. Β REDAHL,
R. MORAWITZ - voordien plaatsvervangend lid -, F. RUGGIERO en mejuffrouw A. E. MUELLER als bewindvoerders en de heren H. MOLTRECHT en
E.A.J. GEORGE en mevrouw M. HEDLEY-MILLER als plaatsvervangende be
windvoerders.
Het mandaat van alle leden en plaatsvervangende leden loopt af na de jaarvergadering tijdens welke het verslag betreffende het boekjaar 1977 wordt
goedgekeurd. Bij die gelegenheid zai de Raad van Gouverneurs moeten voorzien
in hernieuwing van de Raad van Rewind voor de statutaire période van vijf jaar.
De heren P. L. McDONNEL en C. BRÜCK hebben in het Comité ter contrôle
van de boekhouding de plaats ingenomen van de heren M. JACOB en E. RAUS,
die zijn afgetreden. De Raad is de afgetreden leden dankbaar voor de grote
deskundigheid waarmee zij hun werkzaamheden in het comité hebben verriebt.
In verhouding tot de toeneming van de werkzaamheden van de Bank is de
stijging van de personeelsomvang slechts bescheiden geweest: op 31 december
1977 omvatte het personeel 382 personen tegenover 371 op 31 december 1976.
In januari 1978 is de beer E. GREPPI tot adjunct secretaris-generaal benoemd.
Ter vervanging van de beer Greppi in zijn vroegere functie van hoofd van de
afdeling Middellandse-Zeegebied in de directie Kredietverlening buiten de Gemeenschap, is de beer C. LETHBRIDGE benoemd, die voordien adviseur was in
deze zelfde directie.
De Raad van Bewind zegt het personeel gaarne dank voor de omvang en
kwaliteit van het gedurende 1977 met zo veel toewijding verrichte werk.

Luxemburg, 21 aprii 1978
Y. LE PORTZ
Voorzitter van de Raad van Bewind
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Balans per 31 december1977
(in rekeneenheden - zie voor de noten bij de jaarrekeningen bijiage E)

Activa
Door de Lid-Staten te störten kapitaal
Kas en banken
Direct of binnen hoogstens één jaar opeisbaa r
Opeisbaar na minstens één jaar

31.12.1977

31. 12, 1976

75 937 500

113 906 250

336 583 794
181 311

335 148 512
2 156 311
336 765105

Schatkistpapier, Wissels en schuldbrieven (zie noot B)
Met looptijden tot hoogstens één jaar
Met looptijden langer dan één jaar

35 537 930
206164 883

Vorderingen wegens leningen o/g

337 304 823
33 756 259
168 863 004

241 702 813

202 619 263

60 620 634

16 593 067

60 306 080

57 195 293

Vorderingen op Lid-Staten wegens kapitaalverrekeningen

(zie bijiage D)
Verstrekte kredieten (zie bijiage B)
Uitbetaald
Nog te betalen

5 840 661 081
685 612 085

5 072 121 277
413 301 543
6 526 273166

5 485 422 820

Garanties
Wegens in opdracht van derden verstrekte kredieten
Wegens do or derden verstrekte kredieten

(156 365 528)

(151 151 780)

Wegens door de Bank gegarandeerde deelnemingen van derden aan
krediettransacties van de Bank

(164 085 364)

( 48571 901)

119 515 768

Terreinen en gebouwen (zie noot F)
Te ontvangen rente en provisie
Nog niet afgeschreven emissiekosten
Nog niet afgeschreven aflossingspremies

123 468 746

11 252 812

3 073 574

112 711 405

100 242 294

75 240 417

71 631 130

2 805 377

3 678 376
78 045 794

75 309 506

Deposito's voor de dienst der leningen o/g (zie noot D) . . .

52126184

40 519 219

Diverse rekeningen (zie noot E)

21 722 539

9 323 087

7 696 979 800

6 564 977 942
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Passiva
Kapitaal (zie bijlage A)
Geplaatst
Niet gestört Obligo

31. 12. 1976

31.12.t977

•

556 875 000
1 30 000 000

556 875000
150QOOOOO

Statutaire reserve (zie noot J)
Reserves (zie noot J)
Voor verliezen op verstrekte kredieten en garanties
Voor renteverschillen
Voor koersverschillen
Bouwreserve

3 543 750 000
2 986 875 000

3 543 750 000
2 986 875 000

143 901 812
1 3 000 000
33 475 915
25 000 000

174 675 736
13000 000
38 433 352
45 000 000
271109 088

215 377 727

Tegenwaarde van gereactlveerde, eerder afgeschreven emlssiekosten

23127 079

23 127 079

Pensioenfonds van het personeel

14193572

11 308 122

Verschuldlgd aan LId-Staten wegens kapitaalverrekeningen
(zie bijlage D)

41 597 932

38 873 682

Lenlngen (zie bijlage C)
Obligaties
Onderhandse leningen

Aflossingspremies

8 723 432

8 238 931

Nog te betalen op verstrekte kredieten
Garanties
\Wegens in opdracht van derden verstrekte kredieten
Wegens door derden verstrekte kredieten
Wegens door de Bank gegarandeerde deelnemingen van derden
aan krediettransacties van de Bank

3 978 780 751
744 303 408
4 723 084 159

4 442 923 326
969 357 470
5 412 280 796
5 420 519 727

4 731 807 591

685 612 085

413 301 543

123 468 746

119 515 768
(156 365 528)

(151 151 780)

(164 085 364)

( 48571 901)
47 094962

22 913 204

175 498 059

157 688 652

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

52126184

40 519 219

Diverse rekeningen (zie noot E)

46 301 134

23 986 016

Saldo verlies- en winstrekening

93 409 210

75 731 361

7 696 979 800

6 564 977 942

31 647 924
122 442 982

31 218 860
132 744 538

Vooruitontvangen rentesubsidies (zie noot C)
Te betalen en vooruitontvangen rente en provisie

Pro memorie rekeningen
Effecten in onderpand wegens in opdracht van derden verstrekte
kredieten
Effecten in bewaarneming

59

Verlies- en winstrekening
over het boekjaar 1977
(in rekeneenheden — zie voor de noten bij de jaarrekeningen bijlage E)

Inkomsten

1977

1976

465096 852

406 675 705

43 386 562

37 31 5 098

Beheersprovisie (zie noot I)

3 307434

2 793 960

Andere baten

9934 511

4 470 328

850417

616 291

Rente en provisie over verstrekte kredieten
Rente en provisie over beleggingen

. .

Koersverschillen (zie noot G)

622 575 776

451 871 382

Uitgaven
Administratlekosten en voorzieningen
Rente en kosten van leningen o/g

22 561 383

18 594 111

391 292190

349 007 535

13 240 679

11 653 898

442 953

1 643 613

581 056

198 301

Afschrijving op emissiekosten en aflossingspremles
Bankkosten
Afschrijving op netto aangeschafte inventaris

. .

428118 261

381 097 458

94 457 515

70 773 924

1 048 305

+ 4 957 437

93 409 210

75 731 361

Exploitatiesaido
liifèï
Koersverschil ontstaan door herwaardering van het eigen
vermögen van de Bank, voorzover de waarde daarvan niet is
aangepast uit hoofde van artikel 7 van de Statuten (zie
noot H)
Batig saldo (zie noot J)
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Rekeningen van de „section spéciale(')
per 31 december 1977
(in rekeneenheden - zie voor de noten bij de jaarekeningen bijlage E)

Debet

1976

1977

Credit

1977

1976

Landen van de Gemeenschap
Uit middelen van de Europese
Gemeenschap voor Atoomenergie

Totaal

96127 081

Totaal

96127 081

In beheer o ntvangen middelen .

96127 081

Uitbetaalde kredieten

96127 081

Turklje
Uit middelen van de Lid-S taten

289 904 485

In beheer o ntvangen middelen

38 794 509

76 632 273

Nog te störten middelen . .

359 841 261

366 536 758

321 046 752

Ultstaande kredieten
Nog te betalen op kredieten . . .

Totaal (2)

321 046 752

289 904 485

38 794 509

76 632 273

359 841 261

366 536 758

Afrika, Caribisch gebied, Stille Oceaan en landen en gebieden overzee
Uit middelen van de Europese Economische Gemeenschap
Overeenkomsten van Jaoende 1 en il

Uitstaande kredieten (2) . . .
Nog te betalen op kredieten {^)

99 863 890

90 125 877

In beheer on tvangen middelen

23 700 083

35 413 557

Nog te störten middelen

1 579 521

1 620 093

101 443 411p

92 418 455

23 700 083

35 413 557

- op kredieten

Risicodragend kapitaal;
- Deelnemingen

w

- Quasi-kapitaal

—

- op risicodragend kapitaal .

182 070

854 555

Overeenkomst van Lomé
Risicodragend kapitaal
Uitbetaalde bedragen . .

16 031 405

Nog te betalen bedragen

22155 332

20 228 000

Totaal

163 330 231

148 242 082

Totaal generaal

619 298 573

514 778 840

(') De „section spéciale" is op 27 mei 1963 ingesteld door de Read van Gouverneurs
met het oog op het beheer van de transacties die de Europese Investeringsb ank
voor rekening en in opdracht van de Lid-Staten, de Europese Economis che Ge
meenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie verricht.
(2) Oorspronkeiijk bedrag der voor rekening en in opdracht van de Lid-Staten verstrekte kredieten ter financiering van projecten in Turkije:
363 915 000
Bij:
- koersaanpassingen over de
12 152 090
uitbetaalde bedragen

376 067 090
At:
- annuleringen
- aflossingen

215 000
16 010 829

—

16 225 829
359 841 261

In beheer o ntvangen middelen .

16 031 405

Nog te störten middelen . . .

22155 332

20 228 000

Totaal

163 330 231

148 242 082

Totaal generaal

619 298 573

514 778 840

G) Oorspronkeiijk bedrag der voor rekening en in opdracht van de Europese Econo
mische Geme enschap verstrekte kredieten ter financiering van projecten in de geassocieerde Afrikaanse staten, Madagaskar en Mauritius en landen en gebieden
overzee (G.A.S.M. - LG.O.) :
123 243 158
Bij:
- gekapitaliseere rente
1 178 272
- koersaanpassingen over de uitbetaalde bedragen
6 393 904
+ 7 672 176
af:
- annuleringen
- aflossingen

1 283 756
5 967 606
-7 251 361

+ 320 815
123 563 973
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Bijiage A — Overzicht van de kapitaalrekening
per 31 december 1 977
In duizenden rekeneenheden - zie de noten bij de jaarrekeningen in bijiage E
Geslort kapitaal
Lid-Staten

Geplaatst
kapitaal (')

Duitsland
Frankrijk

787 500
787 500

663 750
663 750

106 875,0
106 875,0

16 875,0
16 875,0

123 750
123 750

Verenigd Koninkrijk
Italië
België

787 500
630 000
207 375

663 750
531 000
174 787,5

106 875,0
85 500,0
28 143,75

16 875,0
13 500,0
4 443,75

123 750
99 000
32 587,5

Nederland
Denemarken
lerland
Luxemburg

207 375
105 000
26 250
5 250

174 787,5
88 500
22 125
4 425

28 143,75
14 250,0
3 562,5
712,5

4 443,75
2 250,0
562,5
112,5

32 587,5
16 500
4 125
825

Totaal

Niet gestört
obiigo (^)

3 543 750

2 986 875

Voldaan op
31. 1 2. 1 977

Nog te
voldoen

480 937,5

Tota a I

75 937,5

556 875

(') Bij besluit van de Baad van Gouverneurs van 10 juli 1 975 is het geplaatste kapitaal van de Bank verhcogd van 2 025 000 000 tot 3 5 43 750 000 r.e.
De Lid-Staten störten 10 % v an deze verhoging in hun eigen valuta — d.w.z. de tegenwaarde van 1 51 875 000 r.e. — en wel in acht gelijke termijnen van 18 984 375 r.e., op
30 aprii en 31 Oktober van de jaren 1976/1 979. Nog te voldoen is 75 937 500 r.e.. d.w.z. de vier termijnen van de jaren 1978/1 979,
(2) Storting kan door de Baad van Bewind worden verlangd, indien dit noodzakelijk is o m aan de verplichtingen van de Bank ten opzichte van haar geldgevers te voldoen.

Bijiage Β — Onderverdeling van de verstrekte kredieten
per 31 december 1 977
In rekeneenheden - zie de noten bij de jaarrekeningen in bijiage E
Land of gebied waar de kredieten
zijn verstrekt (') (')

Bedrag

Uitbetaald

Nog te betalen

Totaal (3)

554 352 713
239 186 043
336 512 894
312 155 255
102 030 955
80 551 222
77 129 762
228 982 250
4 708 086
96 108 508

1, Kredieten voor projecten binnen
de Gemeenschap en daarmee gelljkgestelde projecten:
Duitsland

Frankrijk
Verenigd Koninkrijk
Italië
België
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554 352 713

—

98
78
243
8

1 131 657 108
1 202 0 16 313
2 130 567 622
99 360 802

107 528 935
134 496 581
181 587 633
2 670 153

8

80 551 222

—

Denemarken

Nederland

23

65 250 795

11 878 967

lerland
Luxemburg

20
3

228 982 250
4 708 086

—
—

5
546

96 108 508
5 593 555 419

Griekenland
Portugal
Joegoslavië
Turkije
Kamercen

19
9
1
2
9

70 685 398
55 483 490
—
28 020 973
11 253 735

10 777 232
91 929 14 5
25 000 000
—
15 294 060

Kongo
Ivoorkust
Gabon
Ghana
Boven-Volta
Mauritius
Kenya

1
12
3
1
1
3
5

6 466 167
48 840140
3 437 506
—
295 168
3 240 151
1 801 893

—
20 142 900
—
10 000 000
—
3 461 887
26 104 890

2
3

1 706 991
—

—
22 255 000

3

10 112085

12 984 702

2
2

5 761 965

—
9 500 000

78
624

247 105 662
5 840 661 081

247 449 816
685 612 085

Elders (artikel 1 8, lid 1 )"
totaal

^
438 162 269

6 031 717 688

8.50
18,99
20,48
35,43
1,56
1,23
1,18
3.51
0,07
1,47
92,42

2, Kredieten voor projecten buiten
de Gemeenschap:

. . . .

Senegal
Togo
Zaïre

.· · •

Nieuw-Caiedonië
Malawi
totaal
Totaal generaal

0) Geidsoorten waarin vorderingen uit hoofde van verstrekte kredieten
luiden:
GeMsoorr:
Bedrag:

Kredieten aan overheidsinstellingen
in Lid-Staten of door tien gegarandeerd .........

Geidsoorten van de Lid-Staten
Geidsoorten van de „oude" Lid-Staten naar keuze van de Bank
Andere geidsoorten

2 9 13 61 9 607
7 850 000
2 919 191 474

Uitbetaald bedrag der verstrekte kredieten
Bij: nog te betalen

5 840 661 081
685 612 085

7nstemglT"(b^nken.
instellingen voor kredietverlening
OP
termijn, verzekeringsmaatschappljen)
Kredieten onder garantie van overfieids- of semi-overheidsbedrijven
in Lid-Staten (met uitzondermg
van financlële instellingen) . . .
Kredieten onder hypothecair ver
band
Kredieten onder garantie van particuliere ondernemingen {met uitzondering van financiële instellin9on)

6 526 273 166
===
voor-naamste, erop
gegeven garanties per 31, 12, 1977
A. Kredieten voor projecten binnen de Gemeenschap (en daarmee gelijkgestelde
projecten"·)
Kredieten aan Lid-Staten of door
hen gegarandeerd
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Overige
4 219 668 868

81 462 630
147 412 635
25 000 000
28 020 973
26 547 795
6 466 167
68 983 040
3 437 506
10 000 000
295168
6 702 038
27 906 783
1 706 991
22 255 000
23 096 787
5 761 965
9 500 000
494 555 478
6 526 273166

1.25
2.26
0,38
0,43
0,41
0,10
1,06
0,05
0,15
0,10
0,43
0,03
0,34
0,35
0,09
0,15
7,58
100,00

883 575 941

331 848 336

295 495 166
124 095 078

123 520 209
53 524 100
6 031 717(

Β. Kredieten voor projecten buiten de Gemeenschap
1. Kredieten toegekend krachtens
deovereenkomst van Jaoende II
Kredieten aan de deelnemende
landen of door hen gegarandeerd
77 962 481

Overige

··· De door de Lid-Staten afgegeven borgtochten ter dekking van alle risico's in
verband met deze verbintenissen belogen
24 430 695 voor kredieten krachtens de overeenkomst van Jaoende U en
32 541 000 voor kredieten krachtens de overeenkomst van Lomé.
De borgen zijn gehouden hun eventuale verpHchtingen te voidoen op basis van de
koersen voor de omrekening van de rekeneenheid in de geldsoorten waarin de
kredieten aan geldnemers zijn uitbetaald. geldende op de dagen der uitbetalingen.

4 672 432
82 634 913·

2. Kredieten toegekend krachtens
de overeenkomst van Lomé
Kredieten aan ACS-landen of
door hen gegarandeerd . . .
3·. Overige kredieten buiten de Ge
meenschap
Kredieten onder garantie van
de Lid-Staten
Kredieten onder E.E.G.-garantie
Kredieten aan staten die overeenkomsten met de EEG zijn
aangegaan of door hen ge
garandeerd
Kredieten onder garantie van
overheidsinsiellingen, ondernemingen of banken in Lid-Staten

108 006 110·"

109 483 603
172 412635

(3) Oorspronkelijk bedrag van de verstrekte kredieten, berekend tegen de
koersen die golden op de data van ondertekening van de betreffende overeenkomsten:
7 904 582 811
Af;
koersverschillen
opzeggingen en annuleringen . . .
aflossing op de hoofdsom
aandeel van derden in kredieten . .

14 183 608
83 068 038
1 116 972 635
164 085 364

1 378 309 645
Verstrekte kredieten

14462 518

7 5 55 699

303 914 455
6 526 273 166

6 526 273 1 66

De som van de uitstaande kredieten en garanties, door de Bank verstrekt. die
volgens artikei 18. lid 5. van de Statuten 250% van het geplaatste kapitaal niet te
boven mag gaan. bedroeg op 31. 1 2. 1 977 :
verstrekte kredieten
6 526 273 166
verstrekte garanties:
wegens in opdracht van derden verstrekte kredieten . . .
119 515 768
wegens door derden verstrekte kredieten
156 365 528
wegens deelnemingen van derden aan krediettransacties van
de Bank
164 085 364

439 966 660
6 966 239 826

• Sommige kredieten zijn voorzien van verscheidene soorten garanties tegeHjkertijd.
·· Transacties krachtens artikei 18. Hd 2, 2e alinea, van de Statuten betreffende
projecten in de Noorse territoriale wateren en in Oostenrijk.

Bljlage C — Overzlcht van de gevestigde schuld
Per 31 december 1 977
(in rekeneenheden - zie de noten bij de jaarrekeningen bijlage E)
Per 31 december 1977 uitstaande schuld

Transacties gedurende het boekjaar

Geldsoort

Per
31 december 1976
uitstaande
schuld

Leningen

DM
Ffr

1 004 165 761
181 811 585

202 439 064
—

lire
Bfr
f
Luxfr
£
eurco (2)
$
Zwfr

198 567 057
238 101 328
308 020 370
149 827 841
—
89 122 837
2 060 397 880
430 753 638

—
36 721 864
80 760 805
12 238 883
38 219 813
—
521 595 903
55 506 262

V)

Gewogen
gemiddelde
rentevoet

Vervaltermijnen

45 687 568 + 38 115 518
11 516 359 - 4 207 1 27
22 381 575 - 13 017 332
2 145 966
8 206 845
1 315 372
8 761 575
2 683 570
1 247 275
742 117
206 318
52 970 776 - 195 042 631
73 605 155 + 51 329 496
931 502 - 1 300 104
+ 7 229 378
+
361 543

1 199 032 775
166 088 099
163 168 150
268 762 313
378 704 228
160 630 429
38 961 930
89 329155
2 333 980 376
463 984 241
11 359 988
119 431 914
18 847198

7,29
7,89
6,72
7.75
7,81
7,67
9,75
8,13
8,57
6,92
7,13
7,53
8,00

1978/93
1978/87
1978/88
1978/93
1978/2002
1978/88
1978/92
1978/89
1978/97
1978/91
1978/85
1978/88
1981/86

Aflossingen

Koers
verschillen

Libanees £

13 591 594

—

yen
0. sch

30 238 613
18 485 655

81 963 923
—

4 723 084159

1 029 446 517

8 723 432

—

226 744 925 - 113 504 955
84 873 399 628

5 412 280 796
8 238 931

4 731 807 591

1 029 446 517

226 829 798 - 113 904 583

5 420 519 727

Totaal
Aflossingspremies
Totaal generaal

. .

(0 Uit onderstaande tabel blijkt, welke bedragen gedurende elk der vljf eerstvolgende jaren nodig zijn voor de aflossingen op leningen o/g
Jaar
1978
1979
1980
1981
Bedrag
283 158 337
377 876 193
556 989 206
535 460 810

1982
756 172 023

(2) Een eurco is de som van bepaalde onveranderlijke bedragen die luiden in alle geldsoorten van de Lid-Staten van de Europese Economische Gemeenschap, te weten:
1 eurco = DM 0,9 -t Ffr, 1,2 + ί 0,075 + lire 80 + 7 0,35 + Bfr. 4,5 + Deense k r, 0,2 -t lers £ 0,005 -r- L uxfr. 0,5.

Bijiag D.— Vorderingen op
Lid-Staten en bedragen,
verschuldigd aan Lid-Staten
wegens kapitaalverrekeningen
Toepassing van de in noot A (bijlage E) bedoelde wisselkoersen
leidt tot aanpassing overeenkomstig artikei 7, leden 1 en 2, van de
Statuten, van de bedragen die de Lid-Staten in hun eigen geld
soorten hebben gestört ult hoofde van hun deelneming in het
kapitaal van de Bank,
De door de Bank te vorderen of verschuldigde bedragen zijn de
volgende:

Vorderingen op:
Frankrijk
. . .
3 371 633
Verenigd Koninkrijk 31 304 461
Italië
24 586 356
leriand .... 1 043 630
60 306 080

Verschuldigd aan
Duitsland . .
België ....
Nederland . .
Denemarken
Luxemburg . .

30 574 378
4491 815
5 808 612
606 573
11 6 554
41 597 932

De betaling van deze bedragen zai overeenkomstig het besluit van de
Read van Gouverneurs van 30 december 1977 geschieden in vier
termljnen op de data w aarop tevens de termljnen van de kapltaalverhoging van 1975 zullen worden voldaan, voor zover het verschll
tussen de wisselkoers die voor de boekhouding gebruikt wordt en de
koers die geldt voor de aanpassing overeenkomstig artikei 7, leden
1 en 2, meer dan 1,5 % bedraagt. Is dit verschil geringer dan 1,5%in positieve of negatieve zin - dan blijven de aanpassingsbedragen
geboekt op de niet-rentedragende aanpasslngsrekeningen.
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Bijiage E — Noten bij de jaarrekeningen
Per 31 december 1 977

Noot A - De voor de jaarrekeningen gebruikte rekeneenheid

Noot Β - Schatkistpapier, Wissels en schuldbrieven

De oude definitie van de rekeneenheid van de Europese Investeringsbank volgens artikel 4, lid 1, van de Statuten, en de wijze van
omrekening hiervan in nationale geldsoorten volgens artikel 7, lid 3,
konden bij een algemeen stelsel van zwevende wisselkoersen niet
meer worden toegepast, zoals zij oorspronkelijk waren bedoeld.

Onder dit hoofd vallen :

Dientengevolge hebben de Lid-Staten op 10 juli 1 975 een verdrag
gesloten tot wijziging van de Statuten, op grond waarvan de Raad
van Gouverneurs op voorstel van de Raad van Rewind met eenparigheid van stemmen zou kunnen beslulten een nieuwe definitie van de
rekeneenheid te aanvaarden en de wijze van omrekening van de
rekeneenheid in nationale geldsoorten te veranderen.
Op 18 maart 1975 heeft de Raad van Gouverneurs besloten, dat
met ingang van 31 december 1 974 tot het vankrachtworden van een
nieuwe regeling van de definitie en wijze van omrekening van de
rekeneenheid van de Bank, bij wijze van voorlopige maatregel de
koersen gebezigd voor het omrekenen van de valuta's van de LidStaten in de Europese rekenee nheid, door de Bank zouden worden
gebruikt voor het omrekenen van deze valuta's In rekeneenheden van
de Bank en omgekeerd. De waarde van deze e enheld Is gelijk aan
de som van de volgende bedragen in nationale valuta's van de
negen L id-Staten :
DM
lSterling
Ffr.

lire

0,828
0,0885
1,15
109,—

f
Bfr.
Luxfr.
Deense kr.

Iers;£

0,286
3,66
0,14
0,217
0,00759

1977
_
1976
(in rekeneenheden)

a) schatkistpapier, kasobligaties
en obligaties, gewaardeerd tegen aankoopkoers, doch niet
hoger dan de nominale waarde,
dan wel beurswaarde
(beurswaarde 1 977 :
217 299 004
beurswaarde 1 976 :
184 756 700)

203 436 284

177 231 853

b) ingekochte eigen obligaties,
gewaardeerd tegen inkoopkoers

30 727 824

24 944 928

7 538 705
241 702 813

442 482
202 619 263

23 275 418

22 684 354

3 103 444

3 794 963

c) Wissels en bankaccepten, opgenomen voor de nominale
waarde

De s plitsing naar lo optijd is als v olgt:
- hoogstens drie maanden

. .

- tussen drie en zes maand en

.

- tussen zes en twaalf maanden

.

- langer dan twaalf maanden

9 159 068

7 276 942

206 164 883

168 863 004

241 702 813

202 619 263

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.
Bovenbedoeld verdrag tot wijziging van de Statuten is op 1 Oktober
1 977 van kracht geworden. Op 30 december 1 977 heeft de Raad van
Gouverneurs beslo ten de voorlopige maatregel te beëindigen en in
de Statuten van de Bank een nieuwe definitie van de rekeneen
heid op te nemen, die wat de samenstelling van het pakket betraft
dezelfde is als die krachtens de voorlopige maatregel.
De koersen voor de omrekening van de nationale valuta's in de
Europese rekeneenheid worden berekend aan de hand van de marktkoersen en door de Commissie van de Europese Gemeenschappen
niet alleen aan de Bank meegedeeld, maar ook gepubliceerd in het
Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen. De Bank past deze
koersen bovendien ook toe bij de omrekening van alle andere
valuta's welke zij bij haar werkzaamheden gebruikt.
De Bank heeft haar ba lans sinds 31 december 1974 opgemaakt en
zai deze gedurende de gehele période dat de nieuwe definitie van
kracht blijft, opmaken en publiceren onder gebruikmaking van aldus
berekende omrekeningskoersen.
Voor het opmaken van de balans per 31 december 1977 en 1976
zijn dientengevolge de volgende wisselkoersen toegepast:
1 Europese rekeneenheid =
Duitse mark
Franse frank
Pond Sterling
Italiaanse lire
Belgische frank
Nederlandse gulden
Deense kroon
lers pond
Luxemburgse frank
US-dollar
Zwitserse frank
Libanees pond
Japanse yen
Oostenrijkse schilling
CFA-frank
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1977

1976

2,58058
5,76124
0,641652
1 067,50
40,3535
2,78938
7,07974
0,641652
40,3535
1,22506
2,45698
3,67518
293,054
18,5704
288,062

2,66938
5,61696
0,662646
989,293
40,66
2,77855
6,53960
0,662646
40,66
1,12999
2,76260
3,31087
330,703
18,9336
280,848

Noot C - Vooruitontvangen rentesubsidies
Bij bepaalde kredieten voor projecten buiten de Gemeenschap
worden rentesubsidies toegekend, die de Commissie van de Europese
Gemeenschappen de Bank bij vooruitbetaling voldoet op het mo
ment van de ondertekening van de financieringsovereenkomsten
tussen de Bank en de betrokken geldnemers. Deze subsidies worden
overgeboekt op de verlies- en winstrekening naargelang de rentebedragen worden ontvangen, waarop zij betrekking hebben.

Noot D - Deposito's voor leningen o/g
Onder dit hoofd zijn opgenommen - met als tegenpost aan de
creditzijde ,,vervallen en nog niet uitbetaalde coupons en obligaties"
- de vervallen coupons en obligaties die nog niet ter incasso waren
aangeboden.

Noot E - Diverse rekeningen

1976
(in rekeneenheden)

1977
Onder dit hoofd vallen:
a) als debetpost
- deviezenvorderingen
uit
hoofde van op 31 december
lopende swap-operaties

9 687 745

- de post diverse debiteuren

12 034 794

9 323 087

21 722 539

9 323 087

1976

1977

(in rekeneenheden)

b) als creditpost
- deviezenschulden ult hoofde
van op 31 december Icpende swap-operaties ....

9 706 604

- leningen op zeer korte termijn

6 624 101

573 867

- speciale rekening van de
Europese Economische Gemeenschap uit hoofde van
kredleten tegen bijzondere
voorwaarden en daarop betrekklng hebbende bedragen

4 333 476

2 114 305

- bij afslulting van het boekjaar nog te betalen kos
ten en andere adminlstratieve uitgaven, alsmede de post
diverse crediteuren ....

25 636 953

21 297 844

46 301 134

23 986 016

Noot H - Koersverschll ontstaan door herwaardering van het
eigen vermögen van de Bank, voorzover de waarde daarvan niet is aangepast uit hoofde van artikel 7 van de Statuten
Toepassing van de in noot A bedoeide wisseikoersen bij de opsteiiing van de baians per 31 december 1977 ieidt tot een netto
herwaarderingsverschii van 1 0 48 305 r.e. debet (in 1 976: 4 957 437
r.e. credit). Bij deze herwaardering biijft buiten beschouwing het
netto-vermogen, voorzover iuidende in de geidsoorten van de LidStaten en overeenkomende met hun in nationale valuta's gestorte
aandeien in het kapitaai van de Bank, waarop de periodieke aanpassing krachtens artikei 7 van de Statuten van toepassing is (zie
bijiage D).

Noot I - Beheersprovisie
Onder dit hoofd zijn provisiebaten opgenomen uit hoofde van het
beheer van voor rekening en in opdracht van de Lid-Staten en de
Europese Economische Gemeenschap verstrekte kredieten.

Noot F -Terreinen en gebouwen
Het onder dit hoofd vermeide bedrag ad 11 252 81 2 r.e. heeft betrekking op de aanschaffingswaarde van het stuk grond voor het
nieuwe kantoor van de Bank te Luxemburg en op de sinds 1976
verrichte uitgaven voor de nieuwbouw.
De totale bouwkosten worden thans geraamd op 43,2 miljoen r.e,
Het nieuwe kantoor moet in 1979 voitooid zijn.
inventaris wordt afgeschreven in het jaar van aa nschaffing.

Noot G - Koersverschillen
Onder dit hoofd zijn de netto boekwinsten gedurende het boekjaar
1977 ad 850417 r.e. opgenomen (1976: 616 291 r.e.), die voortvioeien uit de boeking van kasverrichtingen tegen de omrekeningskoersen die geiden g edurende het kwartaai waarin deze verr ichtingen
hebben piaatsgevonden.

Noot J - Verdeling van het batig saldo
Het expioitatiesaldo over het boekjaar 1977 ad 94 457 515 r.e. dient
te worden verminderd met het koersverschii ad 1 048 305 r.e. o nt
staan door herwaardering van het eigen vermögen van de Bank, voor
zover de waarde daarvan niet is aangepast uit hoofde van artikei 7
van de Statuten. Het saldo van de verlies- en winstrekening bedraagt
dientengevoige 93 409 210 r.e.
De Baad van Bewind heeft besloten aan de Baad van Gouverneurs
voor te steilen het koersverschii ad 1 048 305 r.e., ontstaan door her
waardering van het eigen vermögen van de Bank, voor zover de
waarde daarvan niet is aangepast uit hoofde van artikel 7 van de
Statuten, af te boeken van de reserve v oor koersverschiiien en het
expioitatiesaldo over het boekjaar 1977 ad 94 457 515 r.e. geheei
toe te v oegen aan de statutaire reserve en de andere reserves, afgezien van die voor koersverschiiien.

Accountantsverkiaring van Price Waterhouse & Co.
De President van de Europese Investeringsbank
Luxemburg
Wij hebben de financiële overzichten betreffende de jaren 1 977 en
1976 van de Europese Investeringsbank gecontroleerd.

Onze verkiaring heeft betrekking op de voigende financiële over
zichten:

Onze contrôles zijn verriebt voigens aigemeen aanvaarde controlebeginseien en omvatten derhaive een onde rzoek van de adm inistratie
tot een zodanige omvang en zodanige andere controiemaatregelen als
wij in de gegeven omstandigheden nodig oordeeiden. Naar ons
oordeei geven de financiële overzichten een getrouw beeid van de
grootte en de samensteiling van het vermögen op 31 december 1 977
en 1976 van de Europese inv esteringsbank aismede van de resultaten
over de op die data geëindigde boekjaren, op basis van aigemeen
aanvaarde administratieve beginseien die op beständige wijze zijn
toegepast.

Balans
Verlies- en Winstrekening
Bekeningen van de „section spéciale"
Overzicht van de kapitaairekening
Onderverdeiing van de verstrekte kredieten
Overzicht van de gevestigde schuld
Vorderingen op Lid-Staten en bedragen, verschuidigd
aan Lid-Staten wegens kapitaaiverrekeningen
Noten bij de jaarrekeningen

Brüssel, 24 februari 1978

Bijiage A
Bijiage Β
Bijiage G
Bijiage D
Bijiage E

PBiCE WATEBHOUSE & CO.
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Balans van de Bank per 31 december
miljoen r.e.

Activa

Passiva

Verstrekte kredieten

I

^ Opgenomen leningen

Groei der verstrekte kredieten

7500-

Beschikbare middelen |
Kapitaal en reserves
Groei der cpgenomen leningen
Overige passiva

IOverige activa

1000

500-

1958

59

60

61

62

m
63

64

65

66

67

68

69

7000-

Verkiarìng van het Comité ter contrôle
van de boekhouding

Het Comité dat krachtens artikel 14 van de Statuten en artikel 25 van het règle
ment van orde van de Europese Investeringsbank de regelmatigheid 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.
24 februari 1978,
gezien het jaarverslag over 1977, alsmede de balans per 31 december 1977 en de
verlies- en winstrekening over het op die datum afgesloten boekjaar, zoals die door
de Raad van Bewind in zijn vergadering van 21 aprii 1978 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 1977 hebben plaatsgevonden 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 betreft, een juist
beeld geven van de financiële toestand van de Bank.

Luxemburg, 10 mei 1978

Het Comité ter contrôle van de boekhouding

P. MCDONNELL J. BREDSDORFF C. BRÜCK
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Projecten, gefinancierd in 1977

miljoenen r.e. (')

Gewone
transacties
binnen de
Gemeenschap

1 553,3

1401,3

DEIMEMARKEN

Deense kr. 223,4 miljoen
1. Aanleg van een luchthaven te
Godthaab (Groenland)
Deense staat (Ministerie van
Financiën)
Deense kr. 50 miijoen

2. Elektrische centrale te Asnaes
(Seeland): omschakeling op kolenbedrijf
IFV - Elektricitetsselskabet Isefjordvaerket Interessentskab
Deense kr, 55 miljoen

3. Milieubeschermingsinstallaties
voor de centrales te Asnaes en
Kyndby ten behoeve van de om
schakeling op kolenbedrijf (Seeland)
IFV - Elektricitetsselskabet Isefjordvaerket Interessentskab
Deense kr. 31,2 miljoen

4. Uitbreiding en modernisering
van een koekfabriek te Hjerring
(Noord-Jutland)
Oxford Biscuit Fabrik A/S via
het Finansieringsinstituttet for
Industri og Hândvaerk A/S
Deense kr. 1 2 miljoen

32,7

miljoenen r.e.
5.-6. Globale kredieten aan het
Finansieringsinstituttet for In
dustri og Hândvaerk A/S ter
financiering van industriële projecten
van beperkte omvang in de Deense
ontwikkelingsgebieden
- Deense kr. 14,1 miljoen
- Deense kr. 6,0 miljoen
7.-8. Globale kredieten aan de
Deense staat (Direktoratet for
Egnsudvlkling) ter financiering van
industriële projecten van beperkte
omvang in de Deense ontwikke
lingsgebieden
- Deense kr. 20 miljoen
- Deense kr. 35 miljoen

7,1

8,4

2,2
0,9

3.0
5,0

DUITSLAIMD
DM 74,9 miljoen

28,4

9. Kerncentrale te Mülheim-Kär
lich bij Koblenz (Rijniand-Palts)
Société Luxembourgeoise de
Centrales Nucléaires S.A.
DM 74,9 miljoen

28,4

FRANKRIJK
Ffr. 1 659.1 miljoen

4,4

1.7

(^) De geopende kredieten luiden in het algemeen in
de tegenwaarde van de nationale valuta's wat trans
acties in de Lid-Staten betreft en in rekeneenheden wat
transacties betreft in het kader van de financiëie
samenwerking met landen buiten de Gemeenschap.
De bij deze laatste posten aangegeven waarde in
nationale valuta's hebben slechts indicatieve betekenis:
deze waarde is gelijk aan de tegenwaarde van de
bedragen in rekeneenheden op de datum van de
ondertekening van de betrokken overeenkomsten (zie
voor de rekeneenheid biz. 6).

296,5

10. Irrigatie- en watervoorzieningsinstallaties in de departementen Boüches-du-Rhöne en Var (Pro vence-Alpes-Côtes d'Azur), derde
sectie
Société du Canal de Provence
et d'Aménagement de la Région
Provençale
Ffr. 1 50 miljoen

26,9

11. Installaties voor het zuiveren
van ballastwater en het spoelen van
tanks van olietankers te Fos-surMer (Provence-Alpes-Côte d'Azur)
Port Autonome de Marseille
Ffr. 1 5 miljoen

2,7

12. Uitbreiding en modernisering
van de telefoon- en telexdienst
in het gebied Midi-Pyrénées
Administration des Postes et
Télécommunications via de Cais
se Nationale des Télécommuni
cations
Ffr. 1 68,5 miljoen

30,2

miljoenen r.e.

miljoenen r.e.
13. Uitbreiding van de Franse
Internationale telefoon- en telex
dienst
Administration des Postes et
Télécommunications via de Cais
se Nationale des Télécommu
nications
Ffr, 334,5 miljoen
14. Kerncentrale van Bugey te
Saint-Vulbas (Rhône-Alpes), vierde
eenheid
Electricité de France (EDF),
Service National
Ffr. 153,8 miljoen
15. Kerncentrale van Dampierreen-Burly (CentraaI-Frankrijk)
Electricité de France (EDF),
Service National
Ffr. 1 68,5 miljoen
16. Kerncentrale Super-Phénix te
Creys-Malville (Rhône-Alpes)
Centrale Nucléaire Européenne
à Neutrons Rapides S.A, (NERSA)
Ffr. 278,8 miljoen
17. Fabriek voor uraniumverrijking
teTricastin (Rhône-Alpes)
EURODIF S.A.
Ffr, 280 miljoen
18. Modernisering van een staalbedrijf te Serémange (Lotharingen)
Société Lorraine de Laminage
Continu (SOLLAC)
Ffr, 110 miljoen

lERLAND
lers £ 52,1 miljoen
19. Uitbreiding van de wa tervoorziening in het havengebied van Cork
(Zuidwest-lerland)
Cork County Council via het
Ministerie van Financiën en het
Local Loans Fund
£ 10 miljoen
20. Verbetering van wegen van industrieel en toe ristisch belang
Ministerie van Financiën
£ 1 3,1 m iljoen
21. Uitbreiding en modernisering
van de telefoondienst
Department of Posts and Tele
graphs via het Ministerie van
Financiën
£ 17 miljoen

- Gaeltarra Eireann via het Ministerie van Financiën
£ 2,3 miljoen

59,7

27,4

425,7

25. Irrigarleen
afwaterlngssysteem in Calabrië
Cassa per il Mezzogiorno
lire 34,26 miljard

34,2

26. Regulering van-de Sinni: aanleg van een stuwmeer en twee
leidingen (Apulië en Basilicata)
Cassa per il Mezzogiorno
lire 30 miljard

29,8

30,0

50,0

27.-28. Aanleg van de autoweg
Udine-Carnia in Friaul en herstel van
de aardbevlngsschade van 1 976
- AUTOSTRADE - Concessioni
e Costruzioni Autostrade S.ρ,A.
lire 9 miljard
- AUTOSTRADE - Concessioni
e Costruzioni Autostrade S.p.A.
via de IR I - Istituto per la Rico
struzione Industriale
lire 1 8 miljard

17,9

29. Verdubbeling van de toevoerwegen te Napels van de autoweg
Rome-Napels
AUTOSTRADE - Concessioni e
Costruzioni Autostrade S.p.A.
via de IRI - Istituto per la Rico
struzione Industriale
lire 14 miljard

14,0

30. Aanleg van de rondweg om
Palermo (SIcilië)
Cassa per il Mezzogiorno
lire 7,8 miljard

7,7

31. Aanleg van containerfaciliteiten in de haven van Napels (Campanié)
Cassa p er il Mezzogiorno
lire 7 miljard

6,9

32. Uitbreiding van de telefoonen telexdienst in het gebied FriaulVenezia Giu lia
SIP - Società Italiana per l'Eser
cizio Telefonico p.A.
lire 20 miljard

20,2

33. Uitbreiding van de telefoon en telexdienst In Calabrië en Basi
licata
SIP - Società Italiana per l'Eser
cizio Telefonico p.A. via de IMI
- Istituto Mobiliare Italiano
lire 25 miljard

24,8

34. Uitbreiding van de telefoonen telexdienst op Sicillë
SIP - Società Italiana per l'Eser
cizio Telefonico p.A. via de IMI
- Istituto Mobiliare Italiano
lire 25 miljard

24,8

9,1

50,0

1 9,6

79,7

1 5,3

20,0

26,0

22.-23,-24. Geprefabriceerde bedrljfshallen
- Industrial Development Autho
rity via het Ministerie van Finan

ciën
£ 7,7 miljoen
- Shannon Free Airport Deve
lopment Company Limited via
het M inisterie van Financiën
£ 2 miljoen

ITALI Ë
lire 426,7 miljard

3,5

11,8

3,1

~69

miljoenen r.e.
35. Ontginning van de aardgasvelden Anemone, Azalea en AntonellaAntonio voor de kust van Emilia
Romagna in de Adriat ische Zee
AGIP S.p.A.
lire 18 miljard

36. Ontginning van het aardgasveld Davide voor de kust van de
Marken in de Adriatis che Zee
AGIP S.p.A.
lire 6,5 miljard

37. Ontginning van het aardgasveld Barbara voor de kust van de
Marken in de Adriatisc he Zee
AGIP S.p.A.
lire 1 5 miljard

38. Herstructurering van een plaatwalserij en milieubeschermingsinstallaties in het staalcentrum in
Taranto (Apulië)
Italsider S.p.A. via de IM! istituto Mobiliare Italiano
lire 30 miljard

39.-40. Koperdraadfabriek
Avellino (Campanië)

17,9

6,4

14,9

- ITALRAME S.p.A. via de IS
VEIMER - Istituto per lo Svi
luppo Economico dell'Italia Me
ridionale
lire 2 miljard

30,1

1,6

2,0

41.-42. Fabrieken van geprefabriceerde bouwmodules in gewapend
beton
PREFIM - Prefabbricazione Impresit S.p.A. via de IMI - Isti
tuto Mobiliare Italiano
- Fabriek te Termoli (Molise)
lire 1,4 miljard

1,4

- Fabriek te Ceprano (Latium)
lire 2 miljard

2,0

43. Platglasfabriek te San Salvo
(Abruzzen)
FLOVETRO S.p.A. via de EFIM
- Ente Partecipazioni e Finan
ziamento Industria Manufatturiera en de ENI - Ente Nazionale
Idrocarburi
lire 24 miljard
44. Uitbreiding en modernisering
van de produktie-instailaties voor
polypropyleen, polyethyleen en ethyleenoxide in het petrochemisch
complex te Brindisi (Apulië)
Montedison S.p.A. via de IS
VEIMER - Istituto per lo Svi
luppo Economico dell'Italia Me- •
ridionale
lire 6,5 miljard

45. Uitbreiding van fabrieken van
apparatuur voor de energievoorziening te Florence. Massa Carrara
(Toscane) en Talamona (Lombardije)
Nuovo Pignone S.p.A. via de E NI
- Ente Nazionale Idrocarburi
lire 8 miljard

7,9

46. Uitbreiding van een heftruckfabriek te Bari (Apulië)
FIAT Carrelli Elevatori via de
IMI - Istituto Mobiliare Italiano
lire 7,5 miljard

7,4

47.-48. Fabriek van snellopende
dieseimotoren te Foggia (Apulië)
tweede krediet
Società Franco-Italiana di Mo
tori - SOFIM S.p.A. via de IMI
Istituto Mobiliare Italiano
- lire 10 miljard
- lire 20 miljard

10,1
19,8

49. Fabriek van autobuscarosserieén in Valle dell'Ufìta (Campa

te

- ITALRAME S.p.A. via de Cas
sa per il Mezzogiorno en de
ISVEIMER - Istituto per lo Svi
luppo Economico dell'Italia Me
ridionale
lire 1,69 miljard

miljoenen r.e.

23,8

6,6

nië)
FIAT Veicoli Industriali S.p.A.
via de IMI - Istituto Mobiliare
Italiano
lire 25 miljard

24,8

50. Fabriek van plastic verpakkingsmateriaal te Brind isi (Apulië)
S.p.A. PANSAC-SUD via de IMI
-Istituto Mobiliare Italiano
lire 3,85 miljard

3,9

51. Fabriek van polyethyleenbuis
te Caltagirone (Sicilie)
ITRES S.p.A. via de Cassa per il
Mezzogiorno en de I RFIS - Isti
tuto Regionale per il Finanzia
mento alle Industrie in Sicilia
lire 3,5 miljard

3,5

52. Globaal krediet aan de I MI Istituto Mobiliare Italiano, ter
financiering van industriële projecten van beperkte omvang in
Zuid-ltalië
lire 20 miljard

20,2

53. Globaal krediet aan de Sezio
ne Speciale per il Credito Indu
striale, van de Banca Nazio
nale del Lavoro ter financiering
van industriële projecten van be
perkte omvang in Zuid-ltalië
lire 20 miljard

20,2

54. Globaal krediet aan de IC IPU
- Istituto di Credito per le Im
prese di Pubblica Utilità ter fi
nanciering van industriële projecten
van beperkte omvang in Zuid-ltalië
lire 2,25 miljard

2,2

55. Globaal krediet aan de CIS Credito Industriale Sardo via de
Cassa per il Mezzogiorno ter
financiering van industriële pro
jecten van beperkte omvang op
Sardinië
lire 7 miljard

6,9

miljoenen r.e,
56. Vakopleidingscentrum
voor
personeel van de teleconnmunicatiesector te Aquila (Abruzzen)
SIP - Società Italiana per l'Eser
cizio Telefonico p.Α. via de IMI
- Istituto Mobiliare Italiano
lire 2,5 miljard

VERENIGD KOIMINKRIJK
i 320,8 miljoen
57.-58. Uitbreiding en verbetering van de watervoorziening In
Lancashire (Noordwest-Engeland)
North West Water Authority
via de Na tional Water Council
- l8,3 miljoen
- 1 9,8 miljoen

59.-60. Watervoorziening en afvalwaterzuivering
in
Teesside
(Noord-Engeland)
Northumbrian Water Authority
via de National Water Council
- £ 7,5 miljoen
- £ 7,5 miljoen

61.-62. Watervoorziening en afvalwaterzuivering in Zuidoost-Wa les
Welsh National Water Develop
ment Authority via de National
Water Council
- £ 6,2 miljoen
- £ 6,2 miljoen
63. Watervoorziening en afvalwaterzuivering in Cornwall (Zuidwest-Engeland)
South West Water Authority via
de National Water Council
£ 2,5 miljoen

2,5

489,6

1 2,5
30,3

11,5
11,5

9,5
9,5

3,8

64. Watervoorziening in Yorkshire
Yorkshire Water Authority via de
National Water Council
14,6 miljoen

22,4

65. Watervoorziening en afvalwaterzuivering in de Lothian Re
gion (Schotland)
Lothian Regional Council
£ 25 m iljoen

38,2

66. Verbetering van de watervoor
ziening door de bouw van een dam
te Kielder in de North Tyne en leidingen naar de Wear en de Tees
(Noord-Engeland)
Northumbrian Water Authority
via de National Water Council
1 9,8 miljoen

30,3

67. Vier werkplaatsen (te Aber
deen, Edinburgh, Newcastle en
Leeds) voor de zeer snelle treinstellen op de hoofdiijn längs de
Britse oostkust
British Railways Board
£ 7,2 miljoen

11,0

miijoenen r,e.
68. Uitbreiding en modernisering
van de telefoon- en telexdienst
in Noord-lerland
Post Office
£ 1 8,5 miljoen

27,9

69. Kerncentrale te Heysham bij
Lancaster (Noordwest-Engeland)
Central Electricity Generating
Board via Th e Electricity Coun
cil
£ 52,3 miljoen

80,0

70. Uitbreiding van de hoogspanningslijnen naar en op Skye en de
Orkaden (Hoy, Flotta en Greamsay)
North of Scotland Hydro-Elec
tric Board
£ 4,1 miljoen

6,2

71. Uitbreiding van de hoogspanningslijnen in Midden- en Zuidwest-Schotland
South of Scotland Electricity
Board
£ 4,3 miljoen

6,6

72. Uitbreiding en modernisering
van het staalcomplex van Ravenscraig bij Motherwell (Schotland)
British Steel Corporation
£ 52,7 miljoen

80,6

73. Bouw van een c ontinue gietinstallatie in het staalcomplex van
Ravenscraig bij Motherwell (Schotland)
British Steel Corporation
£ 14 miljoen

21,1

74. Derde ertslosser te Redcar
(Noord-Engeland)
British Steel Corporation
£ 8 miljoen

12,2

75. Modernisering van de fabriek
van vuurvaste steen voor cokesovens
te Templetown (Noord-Engeland)
British Steel Corporation
£ 3,9 miljoen

6,0

76. Raffinaderij van bijprodukten
van de cokesfabriek te Port Cla
rence (Noord-Engeland)
British Steel Corporation (Che
micals) via de British Steel
Corporation
£ 6,9 miljoen

10,5

77.-78. Rationalisering en mo der
nisering van gieterijen in NoordEngeland en Schotland
British Steel Corporation
- £ 7,7 miljoen
- £ 3,8 m iljoen

11,7
5,7

79. Lastgevings- en garantie-overeenkomst met de Secretaries of
State for Industry, Scotland and
Wales en het Department of
Commerce of Northern Ireland
ter financiering van industriële projecten van beperkte omvang in ontwikkelingsgebieden in het Verenigd
Koninkrijk
£ 20 miljoen

30,6

~T\

•· ·

miijoenen r,e.

80. Vergroting van de compressorstations van de Trans-Austria Gasline (Oostenrijk) ten behoeve van
de toevoer van Russisch aardgas
naar de Gemeenschap
ENI - Ente Nazionale Idrocar
buri
Zwfr. 1 3 miljoen

4,7

81.—82. Ontginning van het Friggaardgasveld (Noorse deel van de
Noordzee)
- Elf Oil Exploration and Pro
duction (UK) Ltd en Aquitaine
Oil (UK) Ltd
? 4 0 miljoen
- Elf Aquitaine Norge A/S
$ 10 miljoen

buiten cJe
Gemeenschap
PORTUGAL
escudo 2 602 miljoen
83. Irrigatie van 4 700 ha rond
Odivelas en Vigia en Studie van
de irrigatie rond Mira (Alentejo)
Portugese Republiek
esc. 425,2 miljoen
84. Dam in de Azibo en irrigatie
van 5 300 ha in de provincia Trasos-Montes
Portugese Republiek
esc. 696,3 miljoen
85. Containerterminal en havendok
in de haven van Leixöes (Oporto)
Administraçao dos Portos do
Douro e Leixöes
esc. 691,4 miljoen
86. Reconstructie en uitbreiding
van de kade van Alcantara (haven
van Lissabon)
Administraçao Gera! do Porto de
Lisboa
esc. 371,3 miljoen
87. Globaal krediet aan de Banco
de Fomento Nacional ter financie
ring van industriële en toeristische
projecten van beperkte omvang
esc. 41 7,8 miljoen

35,3

miijoenen r.e.

A.C,S.-LANDEN

β'-ο

KAMEROEN
CFA-frank 1 304,7 miljoen

4,7

89. Uitbreiding van twee cementfabrieken te Bonaberi (Douala) en
Figuil (Noord-Kameroen)
Cimenteries du Cameroun —
CIMENCAM
CFA-frank 560,4 miljoen

2,0

90. Hotel te Douala
Société Hôtelière du Littoral
CFA-frank 744,3 miljoen

2,7

IVOORKUST
CFA-frank 6 055,3 miljoen

21,6

91. Uitbreiding van het elektriciteitstransportnet
Société Énergie Électrique de
Côte-d'Ivoire
CFA-frank 3 082 miljoen

11,0

92. Kopra- en palmoliefabriek te
Abidjan
PALMINDUSTRIE
CFA-frank 2 106,4 miljoen

7,5

93. Fabriek van kokossnippers te
Jacqueville
Société Ivoirienne de Coco Râpé
CFA-frank 403,5 miljoen

1,4

94. Hotel te Abidjan
Sociétéimmobilièredela Lagune
CFA-frank 463,4 miijoen

1,7

8,8

152,0

60,0

12,0

KENYA
Kenyaanse shillin g 241,1 miljoen
15,0

16,0

8,0

9,0

25,9

95. Uitbreiding van een cementfabriek te Athi River bij Nairobi
East African Portland Cement
Company Ltd.
Kenyaanse shilling 28,1 miljoen

3,0

96. Bouw van een furfural-, azijnzuur- en miere zuurfabriek
Kenya Furfural Company Ltd
Kenyaanse shilling 54,5 miljoen

5,9

97. Aanleg van rietsuikerplantages
en bouw van een suikerfabriek te
Owendo
South Nyanza Sugar Company
Ltd
Kenyaanse shilling 111,1 miljoen

12,0

98. Globaal krediet aan de In
dustrial Development Bank Ltd
(IDB) ter financiering van indus
triële projecten van middelgrote
omvang
Kenyaanse shilli ng 47,4 miljoen

5,0

JOEGOSLAVIË
88. Aanleg van een koppelnet.
Krediet toegeken d aan zes elektriciteitsbedrijven, in resp. BosniëHerzogewina, Kroatië, Macedonië, Montenegro, Servië en
Slowenië
dinar 523,1 miljoen

MAURITIUS

25,0

99. Globaal krediet aan de Deve
lopment Bank of Mauritius
(DBM) ter financiering van indus
triële en toeristische projecten van
beperkte omvang
roepia 22,7 miljoen

3,0

miljoenen r.e.

miljoenen r.e.
MALAWI
kwacha 9,7 miljoen
100. Aanleg van een rietsuikerplantage van 6 000 ha en bouw van
een suik erfabriek b' ij Dwangwa
Dwangwa Sugar Corporation
Limited
kwacha 6,6 miljoen

9,5

toeristische projecten van beperkte
omvang
kwacha 3,1 miljoen

3,0

TOGO

6,5

101. Globaal krediet aan de In
vestment
and
Development
Bank of Malawi (INDEBANK)
ter financiering van industriële en

102. Bouw van een palmoliefabriek te Agou en aanleg van
opsiagfaciliteiten in de haven van
Lomé
Société Nationale pour le Déve
loppement de la Palmeraie et
des Huileries
CFA-frank 650,2

2,3

108. Overname van convertibele
obligaties, uitgegeven door de
Tanganyika Development Finan
ce Corporation Limited, ter fi
nanciering van industriële projec
ten van middelgrote omvang
Tanzaniaanse shilling 23,5 miljoen

2,5

TOGO
CFA-frank 887,9 miljoen

3,2

Bijzondere transacties
A.C.S.-LANDEN EN
L.G.O. (risicodragende
middelen)

18,2

. idvemmmsà'i
mt^^ß
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IVOORKUST
103. Fabriek van kokossnippers te
Jacqueville
Deelneming in het kapitaal van de
Société Ivoirienne de Coco Râpé
7 OOOaandelen van CFA-frankI 0000
CFA-frank 70 miljoen

0,3

KENYA
104. Bouw van een furfural", azijnzuur- en mierez uurfabriek
Deelneming in het kapitaal van de
Kenya Furfural Company Ltd
1 miljoen gewone aandelen van
Kenyaanse shilling 10
Kenyaanse shilling 10 miljoen

1.1

MALAWI
105. Aanleg van een rietsuikerplantage van 6 000 ha en bouw van
een suik erfabriek bij Dwangwa
Deelneming in het kapitaal van de
Dwangwa Sugar Corporation
Limited
kwacha 1 miljoen

1,0

RWANDA
106. Uitbreiding van de tinerts-en
wolframproduktie en bouw van een
tinsmelterij
Aehtergestelde lening aan de Socié
té des Mines du Rwanda
Rwandese frank 31 8,3 miljoen

3,0

TANZANIA
Tanzaniaanse shilling 70,0 miljoen

7,4

107. Canvasfabriek bij Morogoro
Voorwaardelijke lening ter financie
ring van de deelneming van de
National Development Corpora
tion in het kapitaal van de betrokken onderneming
Tanzaniaanse shilling 46,5 miljoen

109.-110. Bouw van een palmoliefabriek te Agou en aanleg van
opsiagfaciliteiten in de haven van
Lomé
- Voorwaardelijke lening aan de
Republiek Togo ter gedeeltelijke
financiering van de verhoging van
het kapitaal van de
Société Nationale pour le Déve
loppement de la Palmeraie et
des Huileries
CFA-frank 860 miljoen
- Voorwaardelijke lening ter finan
ciering van de technische bijstand
ten behoeve van de uitvoering van
het project
Société Nationale pour le Déve
loppement de la Palmeraie et
des Huileries
CFA-frank 27,9 miljoen

3,1

0,1

ZAÏRE
Zaïre 1,2 miljoen

1,2

111. Uitbreiding van een cementfabriek te Shaba
Aehtergestelde lening aan de So
ciété des Ciments et Matériaux
du Shaba via de Société Finan
cière de Développement (SOFIDE)
Zaïre 1,1 miljoen

1.1

112. Deelneming in het kapitaal
van de Société Financière de
Développement (SOFIDE) door
overname van 2000 nieuwe aan
delen van 50 zaïre
Zaïre 0,1 miljoen

0.1

L.G.O. IN DE CARIBISCHE ZEE

4,9

113. Deelnemingen in het kapitaa l
van industriële en toeristische ondernemingen van bepe rkte omvang
Caribbean Investment Corpora
tion (CIC)
East Caribbean % 3,1 miljoen

1,0
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Tabel 8: In 1977 opgenomen leningen

Afsluitdatum

25.
1.
11.
11.
10.
14.

1.1977
2.1977
2.1977
2.1977
3.1977
3.1977

20.
5.
10.
20.
20.
26.
27.
27.

4.1977
5.1977
5.1977
7.1977
7.1977
7.1977
7.1977
9.1977

4, 10. 1977
11. 10. 1977
11.10. 1977
2. 12. 1977
2. 12. 1977
2. 12. 1977
6. 12. 1977
9. 12. 1977
9. 12. 1977
20. 12. 1977
20. 12. 1977
22. 12. 1977

Uitgifte
in da
maand

Land van
uitgifte

januari
Nederland
februari
Zwitserland
februarl
Duitsland
februari
Duitsland
maart
Nederland
maart
Luxemburg
maart
Luxemburg
maart
Luxemburg
aprii
Luxemburg
mei
Verenigde Staten
mei
Nederland
juli
Luxemburg
jull
Ltjxemburg
juli
Luxemburg
augustus
Duitsland
September
Verenigde Staten
September
Verenigde Staten
Oktober
Japan
otkober
Hong Kong
otkober
Duitsland
november
België
december
Duitsland
december
Duitsland
december Verenigd Koninkrijk
december
Zwitserland
december
Zwitserland
december
Duitsland
december
Duitsland
december
Luxemburg

Geldsoort
waarin
lening
luidt

Bedrag in
nationale
valuta
(in milj.)

f
Zwfr.
DM
DM

75
50
25
25,2
50
75
50
50
10 000
75
100
500
20
10
150
75
100
15 000
30
60
1 500
50
50
25
50
50
50
25
50

£

$
%
%

yen

$
f
Luxfr.

$
1
DM

$
%
yen

$
DM
Bfr.
DM
DM

£

Zwfr.
Zwfr.
DM
DM

%

Bedrag
in milj.
r.e.

27,0
18,1
9,4
9,4
18,0
66,4
44,2
44,2
32,2
66,8
35,8
12,2
17,6
8,8
56,6
66,2
88,2
49,8
26,2
22,8
36,7
19,0
19,0
38,2
18,7
18,7
19,0
9,5
43,8
942,5

Looptijd
van de
lening
(in jaren)

Nominale
rente-vcet

7
7
15
12
25
7
10
15
7
20
15
10
5
5 >4
12
7
15
10
10
15
8
10
10
15
4
8
15
15
7

5/2
7/4

7,3
SVs
8
8%
8y4

7%
9
7'/2

8
variabel
8
6

7%
83/B

6,8
8%

ave
8%
6%

6,15
9%
4Va

4%
6%
6'Λ
8'/4

Aard van de
uitgifte

Onderhands
Onderhands
Onderhands
Onderhands
Onderhands
Openbaar 0)
Openbaar (')
Openbaar (i)
Openbaar (=)
Openbaar (3)
Openbaar (")
Openbaar (=)
Onderhands
Onderhands
Openbaar (®)
Openbaar C)
Openbaar (')
Openbaar (s)
Openbaar (S)
Onderhands
Openbaar C°)
Onderhands
Onderhands
Openbaar ('i)
Onderhands
Onderhands
Onderhands
Onderhands
Openbaar 0^)

Interbankoperaties op middellange termijn

Afsluitdatum

1. 3.1977
8. 12. 1977
8. 12. 1977
16. 12. 1977
16. 12. 1977

Uitbetaling

Land

maart
december
december
december
december

Luxemburg
Luxemburg
Duitsland
Frankrijk
Frankrijk

Geldsoort

$
DM
DM

$
$

Totaal leningen:

Bedrag in
nationale Bedrag in
valuta
milj.
(in milj.)
r.e.

6,0
25,0
75,0
25,0
25,0

5,3
9,5
28,4
21,9
21,9
87,0

Vervaldag

Rentevoet

Aard van de
operarle

1979-1981
1979
1979
1979
1979

7,46 (gemiddeld)
4'V,6
4Va
7'V,6
7Ve

Onderhands
Onderhands
Onderhands
Onderhands
Onderhands

1 029,5

isSilsiîieiSssi^^
L'k°rarg~en'?eTo"e"
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Lynch, P.erce , Fenner 8. Smith

Inc. en Lazard Frères

he Crédit Industriel d Alsace et de Lorrain e, Luxembourg, en de Soc iété Générale Alsacienne de Banque , Luxembourg; aangeboden tel openbare insch rUv"?g^tegen 99 %
LUeror?e7o%'nrrlinschÄ^^I'n 99%'"'^

^ommerzbanL AG en de Westdeutsche Landesbank Girozentrale;
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Eu?ibïfcrLt'J.;tanU'bodenTeÂ^^^
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- hazard Frères

^ο. Ltd., Yamaichi Securities Company Limited en The Nikko

^-V··

K'^^'^'^ank N.V. en de Bank van

Tabel 9: Kredîetverlening in de Gemeenschap van 1958 tot 1977 (i)
Onderverdeeld naar sector

Totaal

Energie, verbindlngen en overlge In
frastructuur (=)

Bedrag (miljoen r.e.)

waarvan toewijzingen
uit globale kredieten

waarvan toewijzingen
uit globale kredieten

125

Landbouw, industrie en diensten

1 055

Industrie (^)
Mijnbouw*
Raffinage en eerste bewerking va
metalen*
Bouwmaterialen*
Houtindustrie
Glas- en aardewerkindustrie . .
Chemische industrie*
Metaal- en machine-industrie .
Automobielindustrie en produktie va
transportmaterieel
Elektronische en elektrotechnische
dustrie
Voedingsmiddelenindustrie
. . .
Textiel- en leerindustrie
Papierpulp- en Papierindustrie* . .
Rubber en kunststof verwerkende
dustrie
Overige industrieën
Bouwnijverheid
Industrieterreinen en industriehallen
Globale kredieten
Landbouw, bosbouw, visserij . . .
Diensten
Toerisme
Speurwerk en ontwikkeling . . .
Overige

1 031

Totaal

66,9

4 955,3

282

Energie
Produktle
Kernenergie
Thermische centrales
Waterkrachtcentrales en pompcentrale
Gas- en o/iewinning
Vaste brandstoffen
Transport
Eiektriciteitsleidingen
Olie- en gasleidingen
Verbindingen
Vervoer
Spoorwegen
Wegen en kunstwerken
Scheepvaart
Luchtvaart
Ο verige
Telecommunicatie
Waterprojecten
Verbetering van de landbouw . .
Watervoorziening en waterzuivering
Bouwprojecten

Totaal generaal

Aantal

29,0

2 143,6

21,7
12.0
2.0
3.4
4.1
0.2
7,3
1.1
6.2

1 605 ,6
885.9
151.0
245.5
306.5
16.7
538,0
78.6
459.4

90
35
15
17
21
2
35
8
27

29,2

2 164,9

114

14,8
3.1
8.9
2.1
0.6
0.1
14,4

1 097,6
232.8
656.6
154.5
48.8
4.9
1 067,3

69
15
39
10
4
1
45

8,5

630,4

41

2,5
6,0

185,0
445,4

10
31

0,2

16,3

19

16

14,5

8,1

0,2

93
77
47
28
106
177

40
51
45
14
32
139

729,9
115,4
21,6
63,2
477,3
208,2

26,8
24,9
15,5
7,1
15,2
61,4

9,8
1,5
0,3
0,8
6,4
2,8

38

22

195,3

9,3

2,6

54
161
72
32

39
123
60
27

78,3
172,5
40,4
32,8

22,3
57,7
26,4
13,5

1,0
2,3
0,5
0,4

51
18
7
3
48

38
15
7

70,0
8,5
2,7
18,3
175,1 C)

16,6
5,5
2,7

0,9
0,1

—
—

0,2
2,4

4
686

7 406,8

0,1
0,1
0,1

1,8

9,7
4,4
4,0

4

6
2
5

—
0,1
0,3

3,9
3,3

9,4
18,1

10
8

11
13

1 337

32,7

313,0

2 424,0

668

33,1

320,2

2 451,5

686

—
1,5
320,2

100,0

G) fn^vroe°g^re7aarv\^rslagen weicfdéze rub riek betiteld als „infrastructuur"; de inhoud van de r ubriek is echter niet gewijzigd.
(2) Waarvan basisindustrie (in de tabel met sterretje ) : 1 369,9 miljoen r.e.
(") Dit is het nog niet toegewezen deal van globale kredieten.
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label 10: Globale kredleten in de Gemeenschap van 1968 tot 1977
Onderverdeeld near bemiddelende instelling

Bemiddelende instelling

Jaar

Globale kredieten
Bedrag
Aantal (miij. r.e.)

Toewijzingen
Bedrag
(milj. r.e.)

Aantal

Italië
Istituto Mobiliare Italiano (IMI) ....
Banca Nazionale del Lavoro „Sezione
Speciale per il Credito Industriale" (BNL)
Credito Industriale Sardo (CIS) ....
Istituto di Credito per le Imprese di
Pubblica Utilità (ICIPU) .

1977
1972-1974

1
2

20,2
52,8

7
82

3,1
44,3

1977
1974
1977
1969-1976

1
1
1
4

20,2
19,6
6,9
27,4

26
39

8,1
18,5

41

18,2

1977
1976

1
1

2,2
3,7

5
5

2,2
3,7

4

61,0

79

46,7

3

25,3

36

19,4

1
20

5,2
244,5

1977

1

30,6

1973-1974

2
3

25,8
56,4

26
26

7,6
7,6

1977
1975-1976

2
3

8,0
8,3

18
23

6,8
8 4 (2)

1977
1975

2
1
8

3,0
1,4
20,8

3
3,0
3
1.4
47 19,7

2

51,2

77

39,8

1
1

18,0
9,0

56

18 1 (2)

2

6,3

8

3,7

1

6,3

24

6,3

2

5,6

2

0,8

1
10

3,6
100,0

1970-1973
1974

2
1

30,6
9,9

79

1972

1
4

5,7
46,3

6,0 (2)
9
88 36,0

1976

1

17,9

21

1974
1974

1
1
2

4,7
4,7
9,4

_

1977
1968-1976

9
39

91,3
404,0

133 57,8
553 262,4

48

495,3(1)

686 320,2

Istituto per lo Sviluppo Economico
dell'Italia Meridionale (ISVEIMER) . . . 1968-1976
Istituto Regionale per il Finanziamento
alle Industrie in Sicilia (IRFIS) .... 1970-1976
Mediocredito per le Piccole e Medie
Imprese del Friuli Venezia-Giulia . . .
1976
Totaal Italie
Verenigd Koninkrijk
Britse Staat (lastgevingsovereenkomst) .
Industriai and Commercial Finance Cor
poration Ltd. (ICFC) .
Totaal Verenigd Koninkrijk
Denemarken
Deense Staat
Finansieringsinstituttet for Industri og
Hândvaerk A/S (FIH) . .
Totaal Denemarken . .

.

Frankrijk
Crédit National
1973-1974
Caisse Centrale de Crédit Hôtelier, Com
mercial et Industriel (CCCHCI) ....
1973
Crédit Naval - CMAF .
1974
Société Lorraine de Développement et
d'Expansion (LORDEX)
1972-1975
Société Alsacienne de Développement et
d'Expansion (SADE)
1970
Société de Développement Régional de
l'Ouest (SODERO)
1971-1974
Société de Développement Régional de
la Bretagne (SDR Bretagne)
1974
Totaal Frankrijk

11
5,0
331 169,2

1

1

y

!

3
1,7
170 70,4

Duitsiand
Industriekreditbank AG (1KB)
Bayerische Vereinsbank
Landesbank und Girozentrale Schles
wig-Holstein
Totaal Duitsiand

30,0

België
Nationale Maatschappij voor Krediet aan
de Nijverheid (NMKN)
lerland
Industrial Credit Company Ltd. (ICC) . .
Agricultural Credit Corporation Ltd. (ACC)
Totaal lerland
Totaal
Totaal
Totaal generaal

3
3

15,5

1,7
1,7

toegewezen en geannuleerd: 85,4 miljoen rekeneenheden en nog toe te wiizen per 31 decemb er
1977: 89,7 miljoen rekeneenh eden.
(2) Eventuele verschlllen tussen de oorspronkelljke kredietbedragen en de totalen der daaruit toegewez en bedrage n
spruiten voort uit de omstandigheid. dat omre kening in rekeneenheden Is gebeurd tegen de koer sen die golden op de
data van ondertek ening der betrokken kredleten. respectievelijk de data waa rop de toewijzings beslissingen werden genomen. In de tussentijd kunnen de om rekeningskoersen zijn vera nderd.
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Tabel 11 : Toewijzingen uit globale kredieten in de Gemeenschap in 1977
en van 1969 tot 1977
Onderveldeeld near gebied en na ar sector
1977
Toegewezen bedrag
Aantal Milj. r.e.
%

GEBIEDEN
België
Antwerpen
Henegouwen
Limburg
Luik
Namen
Oost-Vlaanderen
West-Vlaanderen
Denemarken
Ten oosten van de Grote Belt (zonder
Kopenhagen)
Ten Westen van de Grote Belt ....
Duitsland
Baden-Württemberg
Beieren
Hessen
Neder-Saksen
Noord-Rljnland-Westfalen
Rijniand-Palts
Sleeswijk-Holstein
Frankrijk
Elzas
Aquitanië
Auvergne
Neder-Normandië
Bourgogne
Bretagne
Centraal-Frankrijk
Champagne-Ardennen
Franche-Comté
Languedoc-Roussillon
Limousin
Lotharingen
Midi-Pyrénées
Nord
Loire-regio
Picardië
Poitou-Charentes
Rhône-Alpen
lerland
Italie
Abruzzen
Basilicata
Calabrië
Campanië
Friuli-Venezia Giulia
Lati um
Marken
Molise
Apulië
Sardinië

Sicilië
Verenigd Koninkrijk
Schotland
Noord-Engeland
Noordwest-Engeland
Wales
Noord-lerland
Totaal
SECTOREN
Landbouw
Visserij
Mijnbouw
Raffinage en eerste bewerking van metalen
Bouwmaterialen
Houtindustrie
Glas- en aardewerkindustrie
Chemische industrie
Metaal- en machine-industrie ....
Automobielindustrie - produktie van
transportmaterieel
Elektronische en elektrotechnische In
dustrie
Voedingsmiddelenindustrie
Textiel- en leerindustrie .
Papierpulp- en Papierindustrie ....
Rubberenkunststof verwerkende industrie
Overige industrieën
Bouwnijverheid
Toerisme
Overige
Totaal

11

7,2

12,4

2
1
3

1,2
0,4
1,3

2,0
0,7
2,2

2
3
31

3,4
0,9
12,9

5,9
1,6
22,4

3
28

2,6
10,3

4,6
17,8

___
.

,
.

—

--

__

91
14
1
7
10
11
7
6
1
11
9
14

37,7
5,5
0,4
4.0
3,3
5.0
2,5
2,8
0,3
4,6
3,8
5,5

65,2
9,6
0,7
6,8
5,7
8,7
4,4
4,9
0,5
7,9
6,5
9,5

1969-1977
Toegewezen bedraç
Aantal
Miij. r.e.
%

21
1
5
1
5
1
2
6
47

15,5
0,9
3,2
0,4
3,1
0,8
3,4
3,7
19,7

4,9
0,3
1,0
0.1
1,0
0,2
1,1
1,2
6,1

4
43
88
2
16
15
19
18
8
10
170
27
9
4
2
3
28
2
2
2
2
7
24
18
6
20
2
5
7
3
331
38
5
14
59
11
63
11
6
44
42
38
26
14
5
1
5
1
686

3.3
16.4
36,0
0,5
4.3
6,0
6.8
8,7
2,9
6.8
70,4
8,3
3.8
3,2
0,6
2.3
11,5
0.7
0.5
0,4
0,6
2,2
13,3
7,9
2.5
7,4
1,1
1,6
2,5
1,7
169,2
18,8
3,2
5,6
38,8
5.0
31,8
6,8
4,5
16,3
18,5
19,9
7,6
4,2
1,5
0,4
1,3
0.3
320,2

1,1
5,1
11,2
0,2
1,3
1,9
2,1
2.7
0,9
2,1
22,0
2.6
1,2
1,0
0,2
0,7
3,6
0,2
0,2
0,1
0,2
0,7
4.1
2,5
0.8
2,3
0.3
0,5
0,8
0,5
52,8
5,9
1,0
1,8
12,1
1,6
9,9
2,1
1,4
5,1
5,8
6.2
2,4
1,3
0,5
0,1
0.4
0,1
100,0

2,8
1,1
8,1
26,8
24,9
15,5
7,1
15,2
61.4

0,9
0,4
2,5
8,4
7,8
4,8
2,2
4,7
19.2

—

—

—

133

57,8

100,0

6

1,9

3,3

7
9
12
8
1
7
20

1,7
4.3
4,8
2,3
0,2
3,1
8.5

2,9
7,5
8,3
4,0
0,4
5,4
14,6

8
2
16
40
51
45
14
32
139

3

1,1

1,8

22

9,3

2,9

7
28
7
4
8
4
3
1
4

3,9
11,5
3,1
3.2
3,9
1,5
1,0
0.3
1,5

6,7
19,8
5,4
5,6
6,7
2,6
1,7
0,6
2.6

39
123
60
27
38
15
7
4
4

22.3
57,7
26,4
13,5
16.6
5.5
2,7
1,8
1,5

7,0
18,0
8,2
4,2
5.2
1,7
0,8
0.5
0.5

133

57,8

100,0

686

320,2

100,0

—

—
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Kredietverlening in de landen in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan (G.A.S.M. en A C S -lan
den) en de landen en gebieden overzee (L.G.O.) (i) van 1964 tot 1977 (2)
Tabel12: Onderverdeeld naar sector
Bedrag
(miljoen r.e.)

Aantal

Energie, verbindingen en overige infrastructuur (3) . .
Energie
Praduktie
Thermische centrales
Waterkrachtcentraìes
Transport
E/ektriciteitsleidingen
Verbindingen
Vervoer
Spoorwegen
Wegen en kunstwerken
Scheepvaart
Luchtvaart
Telecommunioatie
Waterprojecten
Verbetering van de landbouw
Watervoorziening en waterzuivering

36

155,6

8

37 2

54 8

13 1

6
2
4
2
2
24
23
7
7
g ' -jg
;
1

;

•
4

2
2

Landbouw, industrie en diensten
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Industrie
Mljnbouw
Raffinage en eerste bewerking van metalen
Bouwmaterialen
Chemiscfie industrie
Automobielindustrie en produktie van transportmaterieel
Voedingsmiddelenindustrie
Textiel- en leerindustrie
Globale kredieten (nog niet toegewezen)
Ontwikkelingsbanken
Landbouw
Diensten
Toerisme
Speurwerk en ontwikkeling

69

34,8
38
Q
200
20 0
'
88,0
^2 7
247
2

88 7
'

g'y
'
53
Θ'Β

12i
'

29

62 8

245,7

2
6

53 7
gg_g
82
343
g'g
1^4
94 0
25 9
16^3
o'l

13.3
2,0
8,2
2,4
0,3
22.4
6,2
3,9

93
8'l

22
l'9

4
2

70
l'l

113

21,0
10.4
6.9
3.6
1.1
0,2
1,3
1.6

263,1
5
3
10
4
1
26
13
6
1

Totaal generaal

212

8.3
0.3
7.4
4.8
4.8

418,7

1,7
0,2
TQOQ

rekeneerrheden) en kredieten tegen bijzondere voorwaarden uit de middelen van het Europese

0ntÄngsfordf064J^
0) Zie noot 4 van tabel 2 op biz. 25.
(^) Zie noot 1 van tabel 3 op bIz. 34.

Tabel 13: Onderverdeeld naar lokaiisatie van het project
Gewone kredieten uit de eigen middelen van de E.I.B,
Overeenkomsten
van Jaoende

Benin
Boven-Volta , , .
Gabon
Ghana
Ivoorkust
Kameroen
Kenya
Kongo
Madagaskar
Malawi
Mauritanië
Mauritius
Rwanda
Senegal
Tanzania
Togo
Tsjaad
Zaïre
Suriname
Nederlandse Antillen
Caribische gebied ,
Nieuw-Caledonië
Réunion
Guadeloupe
. . .
Martinique
Totaal generaal

.

,
.

,

Overeenkomst
van Lomé
Aantal

Bedrag

Totale
bedrag

io,0
21,6
18,2
27,9
—

0,5
4,4
10,0
72,8
35,5
27,9
9,0

Aantal

Bedrag

—
1
4
—
10
9
—
1
—
—
1
1

—
0,5
4,4
—
51,2
17,3
_
9,0
—
—
11,0
1,7

2
—
2

9,5

2
—
1
—
3
—
—

3,9
—
5,9
—
34,2
—
—

—
—
2
—
—
—
—

2
—
—
—

7,0
—
—
—

—
—
—

—
—
—

7,0

35

146,1

19

108,5

254,6

—
—
1
4
3
5
—

Kredieten tegen bijzondere voorwaarden (')
Overeenkomsten
van Jaoende Q)
Aantal

Bedrag

1
1
3

3,3
5,0
10,3

4,4

10
6

35,6
23,9

2.0
2.2
2.3
1.1

Aantal

Bedrag

6,7
1,9
2,8

—

5,0

9,5
11,0
6,7

—

3,9

6,5

—

16,3
—
—

22,2

1,0

3,0

1,2
14,8
1,9
4.4

34,2

—

—
7.4
5,2
7.5
1,2

1,0

40

3,4
2,8
0,7
0^
125,8

Kredietverlening totaal

Overeenkomst
van Lomé (')

18

38,3

Totale
bedrag

3.3
9.4
10,3
2.0
37,8
26,2
1.1
6.7
1,9
1,0
2.8

3,0
6.5
7,4
5.2
8.7
16,0
1.9
4,4
1,0
3,4
2.8
0,7
0,6
164,1

Aantal

Bedrag

1
4
7
2
26
19
6
4
1
3
2
3
1

3.3
9,9

5
2
6
2
7
1
1
1
4
2
1
1
112

14,7
12,0
110,6
61,7
29,0
15.7
1,9
10,5
13.8
6,7
3,0
10,4
7.4
27,4

8.7
50,2
1,9
4,4
1,0
10,4
2.8
0,7
0,6
418,7

waarvan
Jaoende

3,3
5,5
14,7
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4,4

12,0
23,8
41,2
20,5
29,0
15.7
—
1,9
—
—
10,5
13.8
—
1,7
5,0
—
3,0
10,4
—
7.4
5,9
21,5
1,2
7.5
49,0
1,2
1,9
—
4,4
—
—
1,0
10,4
—
2,8
—
0,7
—
0,6
—
271,9 146,8

(0 Transacties tegen speciale voorwaarden uit de middelen van de Lid-Staten via het Europese Ontwikkelingsfonds, welke de Bank beheert in het kader van haar ,
spéciale".
0) Kredieten tegen bijzondere voorwaarden en risicodragend kapitaal.
(^) Risicodragend kapitaal.

waaran
Lomé

Tabe! 14: Kredietverlening in het Middellandse-Zeegebied van 1963 tot
1977 V)
Onderverdeeld naar sector

Totaal

Energie
Produktie
Thermische centrales
Waterkrachtcentrales

waarvan
toewijzingen
uit globale
kredieten

waarvan
toewijzingen
uit globale
kredieten

8
3
5
3
3

38,6
38.6

27,1
16.5
10.6
5.7
5,7
16,0

108.5

16,0
5.7
5,5
1.3
3.5

108,5
38.9
37.0
8.6
24.0

11
3
5
1
2

17,5

119,3

9

161

103

Industrie
Mijnbcuw
Raffinage en eerste bewerking van metalen
Produktie van bouwmaterialen
Houtindustrie
Glas- en aardewerkindustrle
Chemiscfie industrie
Metaal- en machine-industrie
Automobielindustrie
Elektronische en elektrotechnische indu
strie
Voedingsmiddelenindustrie
Textiel- en leerindustrie
Papierpulp- en Papierindustrie ....
Rubber en kunststof verwerkende Industrie
Bouwnijverheid
Globale kredieten

153

97

Totaal

32,8
184,3
112.0
72.3

Industrie en diensten

Diensten (globale kredieten: feasibility stu
dies en technische bijstand)

Totaal

222.9

11

Luchtvaart
Scheepvaart
Verbetering van de landbouw

Bedrag {milj. r.e.)

11

Transport
Eiectriciteitsieidingen
Verbindingen
Vervoer
Sßoorwegen
Wegen en kunstwerken

Aantal

33,7

66.4

229,4

33.3

64,0

226,4

1
11
13
7
7
22
22
1

1
3
6
5
5
11
22
1

0,8
35,3
23,6
4,0
7.8
43,7
10,4
1,6

0,8
0.9
9.7
2.2
4,5
4,8
10,4
1,6

0,1
5,2
3,5
0,6
1,2
6,4
1,5
0,2

9
20
17
9
3
1
10

7
20
10

8,2
12.2
13.2

3.0
12.2
8,0
3.9
0.8
1,2

1,2
1,8
1.9
8,1
0,2
0,2
1,2

55.3
1,3
1,2
7,8 (3)

3
2
1

—

—

8

6

3,0

2,4

0,4

192

103

680.1

66.4

100,0

(M Zie root 4 van tabe! 2 op biz. 25.
(2) Zie root 1 van tabel 3 op biz. 34.
(3) Het nog niet toegewezen deel van globale kredieten.
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Voor nadere inlichtingen wende men zieh tot de
EUROPESE INVESTERINGSBANK
2, place de Metz - Boîte Postale 2005 - Luxemburg
Tel. 435011 — Telex 3530 bankeu lu
of tot haar kantoren elders
Afdeling Kredietverlening Italie
Via Sardegna 38 - 1-00187 Rome
Tel. 48 36 51 - Telex 62 130 bankeuro
Contactbureau te Brüssel
Wetstraat 227 - B-1040 Brüssel
Tel. 735 21 38 - Telex 2 17 21 bankeu b
Aldaar kunnen ook de volgende publikaties worden verkregen:
Statuten en andere bepalingen betreffende de E.I.B.
1977, 32 biz.; (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Jaarverslag
vanaf 1958
(DE, EN, FR, IT, NL, vanaf 1972 ook in het Deens)
E.I.B.-Mededelingen
driemaandelijks
8 biz.; (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Europese Investeringsbank 1958-1978
1978; 84 bIz.; (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Leningen en garanties in de Lid-Staten van de Europese Economische
Gemeenschap
1977; 20 bIz.; (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
De rol van de Europese investeringsbank bij de overeenkomst van Lomé
1976; 20 bIz.; (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
De investeringen in de Gemeenschap en hun financiering
Studiedienst
in 1972: 28 bIz.; (DA, DE, IT, NL - nier meer beschikbaar: EN, FR)
in 1973: 40 bIz.; (EN, FR - niet meer beschikbaar: DA, DE, IT, NL)
in 1974: 48 bIz.; (EN, IT - niet meer beschikbaar; DE, FR)
in 1975; 52 bIz.; (DE, EN, FR, IT)
in 1976: 56 bIz.; (DE, EN, FR, IT)
De werkzaamheden van de Europese Investeringsbank in Turkije
(1965-1974)
Studiedienst
1975; 50 bIz.; (DA, EN, FR, TR - niet meer beschikbaar; DE, IT, NL)

De Europese investeringsbank betulgt haar dank aan de promotors van de projecten voor het
ter besohikking stellen van het in dit verslag gebruikte fotomateriaal

Druk: Saarbrücker Zeitung Verlag und Druckerei GmbH, Saarbrücken
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Den europaeiske Investerìngsbank
Europäische Investitionsbank
European Investment Bank
Banque Européenne d'Investissement
Banca Europea per gii Investimenti
Europese Investerìngsbank

