Europese Investeringsbank
Voorwaarden voor kredietverlening

De Bank verstrekt kredieten utt eigen middelen of garanties aan ondernemingen of
overheidsbedrijven, welke hun rechtsvorm ook zij, of aan andere overheidsinstanties
ter financiering van projecten die voldoen aan de voorwaarden, genoemd in artikel 130
van het Verdrag van Rome, haar Statuten of de teksten betreffende de financiële
samenwerking tussen de Gemeenschap en bepaaide derde landen. Verstrekking is niet
afhankelijk van de nationaliteit van de geldnemer.
Met kredieten van de Bank mag siechts een deel van de kosten van een project worden
gefinancierd ter aanvulling op eigen middelen van de geldnemer of middelen ult andere
bron. De Bank financiert thans niet meer da n 50 % van d e betrokken investeringen in
vaste act iva.
Kredieten ter financiering van een bepaaid project kunnen direct aan een onderneming of overheidsinstelling worden verstrekt of kunnen worden verleend door bemiddeling van een gespecialiseerde financieringsinstelling. Behalve deze individuele
kredieten kent de Bank ook globale kredieten toe aan financieringsinstituten die
daaruit kleinere bedragen toewijzen ten behoeve van investeringen van beperkte
omvang. Voor elke toewijzing geeft de Bank afzonderlijk toestemming (toewijzing uit
globale kredieten).
Aan geidnemers worden de volgende mogelijkheden geboden:
- kredieten luidende in verscheidene geldsoorten met een bepaaide 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 - net name USdollar, Zwitserse frank, Japanse yen - of „back-to-back"-operaties in communau
taire of andere geldsoorten voor bepaaide omvangrijke financieringen.
De rentevoet van een krediet is het gewogen gemiddelde van de rentetarleven die
van toepassing zijn op de verschiliende valuta's en looptijden; de basistarieven
worden periodiek vastgesteld door de Baad van Bewlnd. Daar de Bank haar kredietbedrijf financiert door het plaatsen van leningen op de kapitaalmarkten, maar zij
daarbij geen winstoogmerk nastreeft. liggen haar rentevoeten dicht bij de gemiddelde
rentevoeten op de kapitaalmarkten. De voor een bepaaid krediet geldende rentevoet
is in het algemeen de voet die geldt bij het afsluiten van de financieringsovereenkomst of soms bij storting; deze wordt later niet meer gewijzigd. Aflossingen en
rentebetalingen vinden plaats in de zelfde valuta's als de stortingen.
De looptijd en de aflossingsvrije periodo worden aangepast aan de kenmerken van het
betrokken project.
Verstrekking van kredieten vindt alleen plaats ondar 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 leven geroepen bij het Verdrag van
Rome tot oprichting van de Europese E conomische Gemeenschap. Dit verdrag is op
1 januari 1958 van kracht geworden.
De leden van de Bank zijn de negen Lid-Staten van de Gemeenschap die alle deelnemen in het kapitaal dal op 31 december 1978 7 087.5 miljoen rekeneenheden
bedroeg, waarvan 911.25 miljoen rekeneenheden gestört of te störten.
De Bank neemt op de kapitaalmarkten van de Gemeenschap en van derde landen,
alsmede op de internationale markten de nodige middelen op ter vervulling van haar
opdracht.
De Bank is een onafhankelijke, publiekrechtelijke instelling in het kader van de Ge
meenschap; volgens artikel 130 van het Verdrag van Rome is haar taak om zonder
winstoogmerk een b ijdrage te leveren tot een evenwichtige ontwikkeling van de gemeenschappelijke markt. Haar Statuten zijn opgenomen in een aan dit verdrag gehecht
protocol, dat een integrerend bestanddeel van dit verdrag vormt.
Te dien einde financiert de Bank, door verstrekking van langlopende kredieten of
garanties aan on dernemingen, overheidsinstanties of financìeringsinstellingen. projecten die bijdragen tot de regionale ontwikkeling, projecten die bijdragen tot industriële
omschakeling of die nieuwe activiteiten scheppen, of projecten die van gemeenschappelijk belang zijn voor verschillende Lid-Staten of voor de Gemeenschap in
haar geheel (zie biz. 22).
Volgens artikel 18 van haar Statuten kan de Bank met speciale toestemming van
haar Raad van Gouverneurs ook kredieten buiten de Gemeenschap verlenen. Deze
toestemming wordt specifiek gegeven voor de financiering van bepaalde projecten
van bijzonder belang voor de Gemeenschap, b.v. op het gebied van de energievoorziening. In het kader van de overeenkomsten, protocollen en besluiten inzake de financiële samenwerking van de Gemeenschap met verschillende ontwikkeüngslanden, is
verschillende malen een algemene toestemming voor dergelijke kredietverlening ge
geven, telkens tot een b epaald bedrag per land of per groep landen. Zo is het werkterrein van de Bank geleidelijk uitgebreid tot Griekenland. Turkije, ruim 50 landen
in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan - ondertekenaars van de overeenkomst van Lomé -, Portugal, Joegoslavië, Malta, de Maghreb-Ianden (Algerije,
Marokko, Tunesië), de Machrak-Ianden (Egypte, Syrië, Jordanie, Libanon), Israël en
Cyprus. In de meeste van deze landen verstrekt de Bank niet alleen haar gewone kre
dieten waarbij in het algemeen rentesubsidies worden toegekend, maar ook bijzondere
financieringssteun uit begrotingsmiddelen, die door de Bank als lasthebster van de
Lid-Staten of van de Gemeenschap wordt beheerd. Laatstgenoemde middelen blijven
buiten de balans en worden geboekt in de „section spéciale".
Ondernemingen, overheidsinstanties of financier!ngsinstellingen die nader contact wensen met de Europese Investeringsbank kunnen zieh rechtstreeks wenden tot haar
hoofdkantoor, maar eveneens tot haar kantoor voor Italië te Rome of tot het verbindingsbureau voor het Verenigd Koninkrijk te Londen, althans wat betreft de in deze
landen gesitueerde projecten.
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Raad van Rewind
Voorzltter
Y. LE PORTZ
Vice-Voorzitters
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Bewlndvoerders
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Main
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Afdelingschef, finansministeriet, Kopenhagen
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Président du Crédit National, Parijs

S. GUIDOTTI

Presidente dell'istituto Italiano per lo Studio della Congiuntura (ISCO),
Rome

P. GUiLL

Président Directeur de la Caisse d'Épargne de l'État, Luxemburg

J. Y. HABERER

Directeur du Trésor, Ministère de l'Economie, Parijs

M. MORGAN

Second Secretary, Ministry for Pinance, Dublin

N. JORDAN-MOSS

Deputy Secretary (Overseas Pinance A), H. M, Treasury, Londen

L MEULEMANS

Inspecteur-generaal van de administratle der Thesaurie, Ministerie van Plnanciën, Brüssel

R. MORAWITZ

Ministerialdirigent. Bundesministerium für Wirtschaft, Bonn

U. MOSCA

Directeur-generaal Economische en Pinanciële Zaken, Commissie van de
Europese Gemeenschappen, Brüssel

Α. E. MUELLER

Deputy Secretary, Department for Industry, Londen
vanaf februari 1978

M. PEROUSE

Directeur Général de la Caisse des Dépôts et Consignations, Parijs

R. PROSSER

Deputy Secretary, Department for Industry, Londen
totjanuari 1978

R. RAW

Former Adviser to the Governor. Bank of England, Londen

P. RUGGIERO

Direttore Generale del Tesoro, Ministero del Tesoro, Rome

Β. P. baron van ITTERSUM

Directeur Bultenlandse Pinanciële Betrekkingen, Ministerie van Pinanciën,
's-Gravenhage

H. H. WEBER

Ministerialdirektor. Bundesministerium der Finanzen, Bonn

M. CAMDESSUS

Chef du Service des Affaires Internationales, Direction du Trésor, Ministère
de l'Économie, Parijs

L PRONZONI

Ex-Direttore presso la Banca d'Italia, Parijs

E. A. J.GEORGE

Deputy Chief Cashier, Bank of England, Londen

M. E. HEDLEY-MILLER

Under-Secretary, Finance (Internationale Monetary), H. M. Treasury, Lon
den

P. C. MAAS

President-Directeur van de Nationale Investeringsbank Ν. V., 's-Gravenhage

P. MATHIJSEN

Directeur-generaal Regionaal Beleid, Commissie van de Europese Ge
meenschappen, Brüssel

H. MOLTRECHT

Ministerialdirektor, Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenar
beit, Bonn

W. MÜLLER-ENDERS

Ministerialdirigent, Bundesministerium der Finanzen, Bonn

Y, R OLAND-BILLECART

Directeur Général adjoint de la Caisse Centrale de Coopération Economi
que, Parijs

S. SPINOSI

Ispettore Generale, Ispettorato per i Rapporti Finanziari con l'Estero
(IRFE), Ministero del Tesoro, Rome
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Rekeneenheid

De waarde van de rekeneenheid is gelijk aan de som der volgende be·
dragen luidend in nationale valuta's van de Lid-Staten:
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Deze valutasamenstelling Is gelijk aan die van de Europese reken
eenheid (zie noten bij de jaarrekeningen, bijiage E, noot A, biz. 63).
Voor de statistieken betreffende de kredietverlening en de opgenomen
middelen gebruikt de Bank gedurende elk kwartaal de koersen die gol
den op de laatste werkdag van het voorafgaande kwartaal. In 1978 wa
ren deze als volgi;
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De koersen gebruikt voor op stelling van de balans en de jaarrekenin
gen zijn die welke golden op 31 decomber van het betrokken boekjaar
(zie biz. 63).
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In 1978 heeft de Europese Investeringsbank nieuwe Krediten
verstrekt tot een bedrag van in totaal 2 188,3 miljoen ('), tegenover
1 571,5 miljoen in 1977.Hetgrootste dee! hiervan was bestemd
voor de financiering van investeringsproiecten in de Lid-Staten
van de Gemeenschap, die voldeden aan de doelstellingen van artikel 130 van het Verdrag van
Rome. Voorts zijn o ntwikkelingsprojecten gesteund in landen in
het
Middellandse-Zeegebied,
Afrika, het Caribische gebied en
de Stille Oceaan, waarmee de
Gemeenschap financiële samenwerkingsovereenkomsten is aangegaan.

Verbetering van de werkgelegenheid door middel van bevordering van de economische groei is
aldus één van de voornaamste
doelen van de Gemeenschap ge
worden; dientengevolge moesl
de Bank uitbreiding geven aan
haar steun voor investeringsprojecten die aan haar kredietcriteria
beantwoorden. Deze kredietverle
ning is vooral geconcentreerd in
de minst welvarende landen van
de Gemeenschap en draagt
overigens tevens b ij tot een verruiming van de grenzen die aan
deeconomischebeleidsmogelijkheden van deze landen zijn gesteld, waarbij met name kan wor
den gedacht aan betalingsbalansproblemen.

De kredietverlening in de Ge
meenschap is dit jaar b ijzonder
sterk toegenomen; deze stijging
hield verband met de beleidslijnen die de Europese Raad —
staatshoofden en regeringsleiders van de landen van de Ge
meenschap — op 26 en 27 maart
1977 heeft vastgelegd en tij dens
de conferentie te Bremen op 6
en 7 juli 1978 nader heeft gepreciseerd. De Raad heeft toen bes loten tot een gezamenlijk optreden
om de economische groei te
versnellen en de werkloosheid terug te dringen, met als nevenoogmerken: inflatiebestrijding, grotere valutaslabiliteit, uitbreiding
van het internationale handelsverkeer, vooruilgang op energiegebied en vermindering van regio
nale onevenwichtigheden. Met
name zai er naar worden gestreefd de interne en externe
Spanningen waaraan het econo
mische beleid in de verschillende Lid-Staten is onden^/orpen
te verminderen en het vertrouwen in de groeimogelijkheden
op lange termijn te herstellen.
Deze actie heeft een duidelijk
communautair
karakter
en
beoogt niet alleen de landen met
Sterke valuta's de aanstoot tot
economisch herstel te doen geven.

Met het o og op deze ui tbreiding
van de kredietverlening heeft de
Raad van Gouverneurs van de
Bank op 19 juni 1978 besloten
het kapitaal te verdubbelen tot
7 087,5 miljoen. Daar de Statuten
van de Bank het uitstaande be
drag aan kredielen en garanties
beperken tot 250 % van het geplaatste kapitaal, is het maximumbedrag van de uitstaande kredieten hiermede gestegen tot
17 718.75 miljoen,
Verruiming van het aanbod van
financieringsmiddelenterstimulering van de groei en de werkgelegenheid, vormde overigens ook
het doel van verschillende an
dere maatregelen.
Zo heeft de Raad van de Euro
pese Gemeenschappen op 16
Oktober 1978 een nieuw co mmu
nautair leningsinstrument gecreeerd. De Raad heeft toen namelijk
de Commissie gemaohtigd om
namens de Europese Economi
sche Gemeenschap leningen
aan te gaan tot een be drag van 1
miljard. Hieruit kunnen kredieten
worden verstrekt ten behoeve
van projecten in de sectoren
energie, industrie en infrastructuur, voor zover deze voldoen
aan de prioritaire doelstellingen
van de Gemeenschap, waarbij

met nam e rekening dient te wor
den gehouden met hun regionale
effecten en de ernst van de werk
loosheid. Het is de Commissie
die vastslelt of een project voor
een krediet in aanmerking komt,
waarna de Bank namens de Ge
meenschap
de
krediet-aan. vragen in behandeling neemt
overeenkomstig haar statutaire
procedures en volgens haar gebruikelijke criteria; de Bank besluit ook tot eventuale toekenning van kredieten en zaI hen verder beheren, De wijze waarop
deze taak door de Bank zaI wor
den uitgevoerd is op 27 november 1978 vastgelegd in een overeenkomst tussen de Commissie
en de Bank. De voor deze kredie
ten in rekening te brengen in
terest hangt uitsluitend af van de
te maken kosten.
De Raad van de Gemeenschap
pen heeft, na raadpleging van het
Europese Parlement, bij besluit
van 14 mei 1979 toestemming gegeven voor de eerste leningstranche van 500 miljoen; tevens
zijn daarbij richtlijnen gegeven
voor de beoordeling of projecten
in aanmerking komen voor finan
ciering.
Naar aanlei ding van de besluiten
van de Europese Raad le Bre
men zijn de voorbereidende werkzaamheden van start gegaan
voor het E uropese Monétaire Systeem. Deze werkzaamheden
vonden hun weerslag in de resolutie van de Europese Raad te
Brüssel op 4 en 5 december
1978 inzake de inwerkingstelling
van de eerste fase van dit stelsel,
alsmede inzake de maatregelen
ter stimutering van de economieën van de minder welvarende
deelnemers aan het stelsel.
In dit kader heeft de Europese
Raad de instellingen van de Ge(') Tenzi) het tegendeel is vermeid, zijn alle bedragen m dit verslag uitgedrukt m de op biz. 6
gedefinieerde rekeneenheid. in verband met alrondingsverschilien komen optellingen van af·
zonderlijke bedragen met aliijd overeen met
hun totalen

Bruto nationaal produkt In de Gemeenschap
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meenschap en de Europese Investeringsbank verzocht gedurende een periodo van vijf jaar leningen tegen speciale voorwaarden toi een bedrag van 1 miljard
per jaar ter beschikking van de
beirokken landen te stellen. Met
het oog hierop heefi de Commissie de Raad van de Gemeensctiap voorgesteld na raadpleging van het Europese Parlement
een rentesubsidie van 3 % toe te
kennen bij bepaaide kredieten uit
de eigen middelen van de Bank
en bij kredieten uit het nieuwe
communautaire
leningsinslrument, De kosten hiervan zullen
200 miljoen per jaar bedragen
voor een période van vijf jaar. De
subsidies zullen in de eerste
plaats bestemd zijn voor kredie
ten ter financiering van bepaaide
infrastructuurinvesteringen, waarbij elke directe of indirecte verstoring van de concurrentieverhoudingen in verschillende bedrijfstakken dient te worden vermeden.
Gestreefd is ook naar een verbetering van de bestaande commu
nautaire flnancieringsinstrumenlen. In decomber 1977 Is het
Europese Sociale Fonds herzien.
Het Europese Fonds voor Regio
nale Ontwikkeling heeft een
nieuw règlement verkregen, terwijl de middelen van dit fonds
zijn vergroot en mogelijkheden
zijn geschapen voor inten/enties
boven de nationale quota's. Wat
het Europese Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw
betreft, heeft de Raad in het kader van de sectie Oriëntatie maatregelen goedgekeurd betref
fende de landbouw in het Middellandse-Zeegebied en in lerland.
Tenslotte heeft het Sociale
Fonds de mogelijkheid gekregen
speciale steun te bieden aan
jonge werkzoekenden.
Vooruitgang is trouwens eveneens geboekt bij het communau
taire b eleid op verschillende an
dere gebieden, heîgeen zal resul-

teren in een grotere samenwerking bij het aanvatten van de
moeilijkheden in bepaaide sectoren. De Europese Raad te Bre
men heeft de energiedoelstellingen voor 1985 bevestigd: de Gemeenschap dient haar afhankelijkheid van energie-import tot
50 % te beperken door een vermindering van de nettoaardolieinvoer, besparingen van het energieverbruik en een betere benutting van de eigen reserves.
De onderhandelingen over de
toelreding van Griekenland tot
de Gemeenschap zijn verder
voortgezet en zijn in het eerste
half jaar van 1979 afgesloten. Dergelijke onderhandelingen met
Portugal zijn sinds Oktober 1978
aan de gang en sinds februari
1979 met Spanje. De uitbreiding
van de Gemeenschap zou op
lange termijn kunnen leiden tot
een verdere toeneming van het
op de Bank gedane beroep.
Bülten de Gemeenschap was op
28 februari 1975 de overeenkomst van Lomé tussen de Europese Economische Gemeen
schap en 46 landen in Afrika, het
Caribische gebied en de Stille
Oceaan (A.C.S.-landen) afgeslo
ten. Van 1976 tot januari 1978 wa
ren verder nog zeven onafhankelijk geworden landen tot deze
overeenkomst toegetreden; in
1978 hebben drie landen van
deze mogelijkheid gebruik gemaakt: de Salomoneilanden, Tu
valu en Dominica. Wanneer de
desbetreffende ratificatieprocedures zijn afgesloten, zal het aantal
A.C.S.-landen derhalve 56 bedra
gen.
In 1976 en 1977 waren financiële
protocollen afgesloten tussen de
Gemeenschap en dertien landen
in het Middellandse-Zeegebied
(met inbegrip van Portugal). Deze
protocollen zijn op de volgende
data in werking getreden: op
1 augustus 1978 voor Grieken
land, 1 november 1978 voor Por
tugal, de drie Maghreb-landen en

Malta, de vier Machrak-landen en
Israel, op 1 januari 1979 voor
Cyprus en op 1 mei 1979 voor
Turkije. Thans vindt nog overleg
plaats tussen de Raad van de
Europese Gemeenschappen en
het Europese Parlement over de
reglementen betreffende de uitvoering van deze protocollen.
De hierbii afgedrukte tabel geeft
een overzicht van de bedragen
die op grond van de lopende
overeenkomsten, besluiten en
financiële protocollen beschikbaar zijn voor de rde landen,
In de tweede helft van 1977 zijn
onderhandelingen geopend over
een hernieuwing van de overeen
komst van Lomé. Naar mag wor
den verwacht zal binnenkort het
maximumbedrag voor de steun
aan deze landen worden vastgesteld, na een besluit van de Raad
van Gouverneurs betreffende de
maximumbedragen voor de kredietverlening uit de eigen midde
len van de Bank.
In december 1978 heeft de Raad
van de Gemeenschappen de
Bank benaderd in verband met
een af te sluiten financieel proto
col met Joegoslavië. Het proto
col zal voorzien in kredietverlening van d e Bank in dit land gedurende een période van vijf jaar ,
en wel tot een door de Raad van
Gouverneurs te bepalen maxi
mumbedrag.
De in 1978 ingeslagen weg en de
punten die thans nog in Studie
zijn bakenen aldus duidelijk de
richting af, waarin de werkzaamheden van de Europese Invesleringsbank zieh verder zullen ontwikkelen, zowel ten aanzien van
de interne uitbouw van de Ge
meenschap, als van de voortzelting van het financiële samenwerkingsbeleid met een aanzienlijk
aantal ontwikkelingslanden.
De hier beschreven communau
taire maatregelen zullen eerst in
1979 invioed gaan uitoefenen op
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het algemene economische gebeuren. In 1978 was het klimaat
waarin de Bank haar activiteiten
ontplooide nog weinig gunstig,
hoewel de ontwikkelingen in de
verschlllende landen uiteenliepen. .
De economische groei inde Verenigde Staten bleef op hoog pell
en leek pas tegen het eind van
het jaar enigszins af te fiauwen.
De dollar deprecieerde verder onder invloed van de toenemende
inflatie en het grote tekort op de
handelsbalans, hetgeen de overheid ertoe bracht een restrictiever economisch beleid te voeren.

In de andere geïndustrialiseerde
landen nam de bedrijvigheid op
bescheidener schaal toe, terwiji
alom sprake was van een voorzichtig begrotings- en monetair
beleid. De inflatie nam in het algemeen dan ook af en de betalingsbalanspositie van deze landen
verbeterde ondanks grote verschuivingen op de wisselmark
ten. De landen met Sterke valuta
besloten in de zomer na de verschillende topconferenties tot
een expansionistischer beleid;
reeds de aankondiging van dergelijke beleidswijzigingen verbe
terde het verwachtingspatroon
van de economische subjecten

en stimuleerde zodoende de
groei in het tweede halfjaar van
1978. De ruilvoet van de geïndu
strialiseerde landen verbeterde
duidelijk, hetgeen de inflatiebestrijding vergemakkelijkte en
de betalingsbalanstekorten van
deze landen reduceerde. In veel
landen heeft de inflatie desondanks het herstel ook verder
tegengewerkt en de investeringsneiging ongunstig beinvioed, zodat de werkgelegenheid nauwelijks verruimd is. De aanhoudend
grote werkloosheid deed vele
regeringen aarzelen bij de keuze
tussen een meer protectionistisch gericht beleid enerzijds of

Fînanciële steun van de Gemeenschap krachtens per 31 december 1978 geldende overeenkomsten, fînanciële protocollen en besluiten
(in miljoenen r.e.)
Kredietverlening uit begrotingsmiddelen

Eind
geldigheid

Kredieten
uit eigen
middelen
van de
Bank

Leningen
tegen
speciale
voorwaarden

Risicodragend
kapitaal

Nietterug·
vorderbare
hulp (®)

1. 3.1980

390 (1)

440,1 (1)

97 (5)

2 139.75

1. 3.1980

10(1)

29,4 (4)

4(^)

34,83

Griekenland
Portugal
Turkije

31. 10. 1981
31.10.1983
31.10. 1981

225 (2)
200 (2)
90

Joegoslavië
Algerije
Marokko
Tunesië
Egypte
Jordanie
Libanon
- financieel protocol
- dringende hulp
Syrië
Malta
Cyprus
Israël

Protocol nog niet afgesloten
70 (3)
31.10.1981
56(3)
31.10.1981
41 (3)
31.10.1981
93(3)
31.10.1981
18(3)
31.10.1981

A.C.S.-landen
Landen en gebieden
overzee

31.10.1981
31.10.1981
31.10.1983
31.12.1983
31.10.1981

20 (3)
20
34(3)
16(3)
20(3)
30

10

(6)

220

(β)

45
30

—
19(2)
58 (2)
39 (2)
14(2)
4(2)
2(2)

—
25
16
15
63
18
8

—
7(2)
5 (β)
4(6)

—

19
5
6

—

Stabilisatie
uitvoeropbrengsten

Totaal

380 3 446,85
20

112.65 (9)
280
230
310

114
130
95
170
40
30
20
60
26
30
30

(') Met rentesubsidie van 3% uit de middelen van het Europese Ontwikkelingsfonds, behalve voor projecten in de aardolie- of mijnbouwsector, voor zove r de mijnbouwprojecten niet worden uitgevoerd in één van de minstontwikkelde landen volgens artikei 48 van de overeenkomst van Lomé.
(3) Waarbij deels rentesubsidies van 3 % uit begrotingsmiddelen kunnen worden verstrekt.
(3) Waarbij rentesubsidies van 2 % uit begrotingsmiddelen kunnen worden verstrekt.
(*) Toe te kennen door de Commissie van de Europese Gemeenschappen.
(®) Toe te kennen door de Bank.
(^) Toe te kennen door de Bank.
(^) De Bank beheert de leningen tegen speciale voorwaarden en de risicodragende middelen voor projecten in de sectoren industrie, energie,
mijnbouw. toerisme en economische infrastructuur; de Commissie beheert de leningen tegen speciale voorwaarden voor projecten in andere
sectoren.
(β) Waarvan een deei besiemd is voor de rentesubsidies.
(·) Waarvan een reserve van 14,42 miljoen.
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structurele aanpassingen aan de
internationale vraag- en aanbodontwikkelingen anderzijds.
Op de meeste obligatiemarkten
was in het begin van het jaar
1978 sprake van een zekere verruiming en dit ondanks de toenemende vraag, vooral van overheidszijde. In juni deed zieh ech
ter het effect gevoelen van de depreciatie van de dollar. Dit leidde
toi enorme kapitaaibewegingen,
die pas werden afgeremd door
de aanpassing van de koersen
van verscheidene Europese valu
ta's in Oktober, gevolgd door
steunmaatregelen voor de dollar
begin november. Resuitaat van
dit ailes was een lichte rentestijging op de meeste communau
taire markten.
Hoewei grote bedragen naar
Duitsiand bieven strömen, begon
de lange rente in dat land na een
verdere daiing in begin 1978 le
gen de zomer fors te stijgen onder invioed van de toeneming
van de kredietvraag. Na een onderbreking in de herfst zette
deze ontwikkeiing zieh tegen het
eind van het jaar voort, mede tengevolge van de maatregelen die
werden getroffen om de ai te
grote liquiditeit af te romen. Ook
in de Beneiux-landen was
sprake van een sterke rentestijging, veroorzaakt door monétaire
spanningen.
Frankrijk en Italie behaaiden gun
stige betalingsbalansresultaten
en de koersen van hun valuta's
vertoonden een stabiel verloop;
gevolg was, dat de rentevoeten
in deze landen in overwegende
mate daaiden. In het Verenigd
Koninkrijk, lerland en Denemarken zijn de reeds hoge rentevoe
ten verder gestegen, vooral omdat in deze landen het krediet
weer moest worden beperkt
wegens opnieuw de kop opstekende Inflatiedreigingen.
Op de internationale kapitaalmarkten is de sterke daling van

de activiteit in dollarleningen
siechts gedeeltelijk gecompenseerd door een groter beroep op
de b uitenlandse sectoren van de
nationale markten en op de inter
nationale markt voor DM-leningen. Laatstgenoemde markt kon
de vraag moeil ijk absorberen en
vertoonde dan ook in augustus
en aan het eind van het jaar overspanningsverschijnselen.
Het binnenland s bruto produkt in
de Gemeenschap Steeg siechts
met circa 2,8 % ('). Dit was weliswaar meer dan m 1977 (2,3%),
maar veel minder dan gedurende
de jaren vóór 1974 en tevens
veel minder dan wordt beoogd in
de communautaire doelstellingen voor het economische beleid op middellange termijn, die
vooral gericht zijn op het herstel
van de werkgelegenheid. On
danks aile aandacht voor het sectorbeleid is de toestand in de Ge
meenschap in het algemeen onbevredigend gebleven. De bedrijvigheid vertoonde een aarzelend
verloop. De werkioosheid bleef
op hoog peil en de matige groei
van de produktie is in de meeste
landen doorgaans tot stand gekomen zonder personeelsuitbreidlng. Aan het eind van het jaar
deden zieh enkele hoopgevende
tekenen voor. Er bieven nog
grote verschillen tussen de di
verse landen bestaan, maar de
omvang van deze verschillen
nam af. In de landen met de
grootste prijsstiigingen konden
de inflationistische spanningen
worden verminderd. Voor het
eerst sinds 1973 is de gemiddelde prijsstijging in de Gemeen
schap ruim onder de 10 % geble
ven. De wisselkoersen hebben
zieh in het algemeen ontwikkeld
in een gunstige richting voor de
landen met zwakke valuta, zodat
hun concurrentievermogen toenam en zij hun betalingsbalansen beter m de hand konden houden.
De reële Ionen zijn enigszins ge
stegen; hierbij kwamen enkele

belastingverlagingen,
aismede
Verbeteringen van bepaaide uitkeringen, zodat het besch ikbare inkomen aanzienlijk toenam. De
consumptieneiging van gezinshuishoudingen werd bovendien
gestimuleerd door de stabilisatie
van de werkgelegenheid. Gün
stig voor de bedrijvigheid was
voorts ook het rüstige verloop
van de grondstofprijzen en een
verbetering van de produktievoorwaarden van het bedrijfsleven.
Ook de internationale handel
nam — zij het in bescheiden
mate — toe. Tenslotte hebben
de communautaire maatregelen
ter s timulering van de economie,
die in de loop van het jaar zijn genomen, eveneens bijgedragen
tot een herstel van het vertrouwen, ook al konden deze maatre
gelen natuurlijk In 1978 zelf nog
geen concreet effect sorteren.
De economische toestand in
Duitsiand is sterk verbeterd. In
dit land deed zieh geleidelijk de
invioed gevoelen van het fiscale
en budgettaire beleid dat sinds
de herfst van 1977 op expansie
was gericht. Het beschikbare
inkomen van gezinshuishoudingen nam reëef toe; gevolg hiervan was een flinke stijging van
de consumptie-uitgaven. Ook d e
woningbouw kende een grotere
activiteit, met name in verband
met de läge rentestand. De financiële positie van het bedrijfsleven
is in het algemeen verbeterd,
maar de investeringen bieven
nog vooral gericht op vervanging
en rationalisatie. De werkioos
heid daaide licht.
Het van ou dsher grote overschot
op de handelsbalans nam in vo
lume enigszins af. Dankzij een
verbetering van de ruilvoet, gepaard gaande met de appreclatle
van de mark, nam het overschot

(') Tenzi] h el legendeei is vermeid hebben de
m dit hoofdstuk genoemde percentages betrekking op reële grootheden
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Bruto rendementen op oblìgaties
die op de verschillende kapitaalmarkten in de Gemeenschap ter beurze zijn genoteerd en die wat uitgiftevoorwaarden betreft, het best vergelijkbaar zijn met die van
de Bank. Ten einde vergelijking mogelijkte maken zijn voor het Verenigd Koninkrijk,
lerland en Denemarken de op halfjaarbasis berekende rendementen omgerekend
op jaarbasis.
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Euromarkt

op de lopende rekening echter
verder toe. Het rüstige verloop
van het invoerpnjspeil droeg ertoe bij, dat de kleinhandelsprijzen in 1978 minder sterk Stegen.
Tengevolge van de toestroming
van kapitaal en de omvangrijke
deviezenaankopen van de Bun
desbank ter ondersteuning van
andere valuta's, Steeg de geldhoeveelheid starker dan de mo
nétaire autoriteiten gewenst achtten. Aan het begin van het derd e
kwartaal zijn dan ook de verplichte reservepercentages verhoogd. In december zijn vervolde
herdisconteringsgens
faciliteilen voor het bankwezen
met ingang van 1 janu ari 1979 beperkt.
Na de Europese Raad te Bremen
en de topconferentie te Bonn in
juni 1978 is besloten tot een verruiming van de overheidsuitgaven en tot belastingverlagingen
om aldus de binnenlandse vraag
te stimuieren. Deze maatregelen
zulien echter pas in 1979 een effectieve invloed kunnen hebben.
In Frankrijk was in het verslagjaar sprake van een wat forsere
economische groei, vooral in het
eerste halfjaar. Tot de factoren
die hiertoe bijdroegen, behoorden de groei van het verbruik der
gezinshuishoudingen en een zeker herslel van de bruto investeringen. Met name de overheidslnvesteringen bleven in snel tempo
toenemen, terwiji de particulière
investeringen geleidelijk weer op
peil kwamen; de woningbouw
Hep daa rentegen terug. Ook een
zekere voorraadvorming droeg
bIj tot het herstel van de vraag. In
het tweede halfjaar nam overigens het aantal werkzoekenden
toe.
De financieringsbehoefte van de
Overheid Steeg snel onder in
vloed van met name de verhoging van de sociale uitkeringen
en de kosten van het werkgelegenheidsbeleid. De regering

richtle een speciaal herstructureringsfonds op en heeft de Staat
indirect doen deelnemen in de
ijzer- en staalindustrie met het
oog op de structurele veranderlngen die noodzakelijk zijn om de
betrokken bedrijven meer concurrerend te maken.
Over geheel 1978 genomen, Ste
gen de prijzen niel sneller dan m
1977. De stijging was echter ongelijkmatig over het gehele jaar
verdeeld: in de eerste negen
maanden lag deze veel hoger,
vooral tengevolge van een verhoging van de overheidstarieven,
de koersaanpassing van de zgn.
,,groene frank", de opheffing van
de prijsbeheersing voor industriële goederen en de vhj sterke
stijging van de uurionen in het
tweede kwartaal.
De uitvoer nam in 1978 in siechts
bescheiden mate toe, hetgeen
trouwens eveneens gold voor de
invoer die weinig werd gestimuleerd door de binnenlandse
vraag. De koers van de frank
Steeg ten opzichte van de dollar,
terwiji de wereldgrondstofprljzen
betrekkelijk stabiel bleven; Frank
rijk kende dan ook een overschot op de handelsbalans. Omdat ook het dienste nverkeer zieh
bijzonder gunstig ontwikkelde,
sloot de betalingsbalans met een
aanzienlijk overschot.
In hel Verenigd Koninkrijk lag de
bedrijvigheid in het verslagjaar
op hoger peil dan in 1977. Deze
verbetering — vooral g edurende
het eerste halfjaar — werd vooral
veroorzaakt door de expansie
van het verbruik der gezinshuis
houdingen onder invloed van
een sterke stijging van het reële
inkomen
en
van
belas
tingverlagingen. Ook de investe
ringen van het bedrijfsleven —
vooral in de aardoliewinning in
de Noordzee en in de industrie
— droeg bij tot het herstel van
de vraag. De overheidsinvesteringen en de woningbouw ontwikkelden zieh daarentegen minder

levendig. De werkloosheid nam
iets af. De stijging van de kleinhandelsprijzen Hep verder terug,
mede omdat het invoerprijspeil
vrij stabiel bleef.
In het voorjaar werd het uitgavenbeleid van de overheid wat verruimd, hoewel tegelijkertijd maat
regelen werden genomen om de
geldhoeveelheld en de kredietverlening beter te beheersen. Het
beleid was er ook verder o p gericht om de Ionen zo veel mogeHjk in de hand te blijven houden.
Een consequentie van het herstel
van de binnenlandse vraag was
een sterkere stijging van de in
voer dan van de uitvoer. Daaren
tegen verbeterde de ruilvoet. Hoe
wel de kapitaaluitvoer — vooral
die van de overheid — toenam,
bleef de lopende rekening van
de
betalingsbalans
positief.
Sinds het voorjaar van 1978 is de
koers van het pond sterling ten
opzichte van de voornaamste an
dere valuta's betrekkelijk stabiel
gebleven.
De daling van de bedrijvigheid in
Italie sinds het begin van 1977 is
in het begin van 1978 tot staan
gekomen. Met een onderbreking
in de zomer was in feite gedu
rende het gehele jaar sprake van
een langzaam herstel. Deze ontwikkeling lijkt te zijn bevorderd
door een stijging van de sociale
uitkeringen, vooral van de pensioenen. 2o steeg het gezinsverbruik: ook de uitvoer nam toe
met als resultaat dat de totale
vraag toenam, ondanks een ge
ringe daling van de investerin
gen. De werkloosheid bleef evenwel omvangrijk. De overheidstekorten namen nog verder toe.
Eén van de voornaamste doeleinden van het driejarenplan dat
in September aan het parlement
is voorgelegd, was dan ook de
stabilisering van deze tekorten,
uitgedrukt in een percentage van
het bruto binnenlands produkt,
door reducering van de lopende
uitgaven onder handhaving vande
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investeringsprogramma's van de
Overheid.
De pogingen om prijzen en Ionen
beter te beheersen, hebben nog
siechts betrekkelijk bescheiden
resultaten opgeieverd. Het uitvoervolume Steeg sterker dan
dat van de invoer en de ruilvoet
werd gunstiger; ook het dlenstenverkeer vertoonde betere resulta
ten, zodat de lopende rekening
van de betalingsbalans met een
groter overschot sloot, Dankzij
een ruime kapitaalinvoer Stegen
de devlezenreserves, hoewel in
de loop van het jaar de aflos sing
op buitenlandse schuld verder
werd versneld.
De consumptie is in het verslagjaar in Nederland sterker gestegen dan de investeringen en de
buitenlandse vraag. Het begrotingsbeleid was gericht op beperking van de lopende overheidsuitgaven. helgeen de afremming
van de prijsstijging bevorderde.
In de overheidssector was echter
sprake van een groot financieringstekort, terwijl ook de beta
lingsbalans een tekort vertoonde.
In België is de bedrijvigheid
siechts in geringe mate toegenomen, hoewel het stijgende begrotingstekort juist de totale vraag
had moeten stimuleren. De prijs
stijging kon sterk worden beperkt en de betalingsbalans was
ongeveer in evenwicht. De werktoosheid bleef evenwel omvangrijk.
Luxemburg had te li)den van de
moeilijkheden in de ijzer- en
staalindustrie, maar met behulp
van speciale ma atregelen is men
erin geslaagd de werkloosheid
op een tamelljk laag niveau te
houden. Het gezinsverbruik is
enigszins gestegen, terwijl de
prijsstijging binnen de perken
bleef.
De bedrijvigheid in Denemarken
bleef zieh ongunstig ontwikkelen
en de werkloosheid is nog toege16

nomen. De prijsstijgingen namen
wat af en het tekort op de beta
lingsbalans begon kleinere afmetingen aan te nemen.
Ook in 1978 was lerland het land
dat zieh onderscheidde door een
flinke economische groei, De
bruto-investeringen namen sterk
toe, evenals trouwens het verbruik van zowel overheid als particulieren en de buitenlandse handel. De werkloosheid — hoewel
nog hoog — is verder gedaald.
De inflatie is sterk afgenomen.
Het in omvang toegenomen begrotingstekort vormde een Stimu
lans voor de bedrijvigheid, maar
de regering heeft reeds de eerste Stappen moeten doen ter
beperking van dit tekort.
De ontwikkelingslanden waarmee de Gemeenschap financiele
samenwerkingsovereenkomsten
is aangegaan, hebben inhet algemeen te lljden gehad onder de
voor hen ongunstige beweging
van de ruilvoe t. Hun betalingsbalanstekorten zijn toegenomen,
maar deze tekorten konden doorgaans zonder onoverkomelijke
moeilijkheden worden gefinancierd, behalve in een klein aantal
landen in bijzondere omstandigheden. Het investeringsklimaat
was in het alge meen niet bijzonder gunstig, als gevolg waarvan
de buitenlandse schuld van deze
landen ook minder snel is geste
gen. De hulp van de OPEC-Ianden en bankkrediet nemen een
steeds grotere plaats in onder de
kapitaaltransfers naar deze lan
den.
De landen in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan,
die partij zijn bij de overeenkomst van Lomé, zijn alle in meerdere of mindere mate afhankelijk
van enk ele basisprodukten. Produktie- en prijsschommelingen
hebben grote invioed op de economieen van deze landen en in
het bijzonder op hun overheidsfinancien en betalingsbalansen.

De monétaire onrust en het aanhoudend siechte economische
klimaat in de geindustrialiseerde
landen bleven niet zonder gevolgen voor de prijzen van de voornaamste uitvoerprodukten van
de A.C.S.-landen. Drukt men de
prijzen van sommige metalen (koper, lood en zink) en van cacao
uit in dollar of in pond sterling,
dan blijken ze aanzienlijk te zijn
gestegen, terwijl die van andere
Produkten op gelijk peil zijn gebleven (tin) of zijn gedaald (koffie
en suiker). Drukt men deze prij
zen echter uit in een valuta-assortiment dat overeenkomt met de
samenstelling van de invoer van
deze landen, dan blijken deze
prijzen in het algemeen te heb
ben gestagneerd of aanzienlijk te
zijn achteruitgelopen. Siechts en
kele agrarische prijzen zoals die
van natuurrubber, palmolie en co
pra. zijn wegens een tekortschietende wereldproduktie merkbaar
gestegen.
De lopende rekening van de beta
lingsbalansen van de meeste
A.C.S.-landen is dan ook verder
achteruitgegaan, terwijl de groei
in deze landen onder het in 1976
en 1977 bereikte peil bleef. Dit
gold met name voor de landen
met een middelbaar inkomensniveau en enkele landen die aardolie produceren. De Afrikaanse
landen die in 1977 onder de grote
droogte hadden te lijden, moesten in 1978 bovendien het hoofd
bieden aan een groot voedseltekort, ondanks de internationale
voedselhulp. Dit heeft het even
wicht in hun buitenlands betalingsverkeer nog verder verstoord. Er mag met bevrediging
worden vastgesteld, dat de
oogstverwachtingen voor het
oogstjaar 1978/1979 gunstig zijn.
Het bruto binnenlands produkt in
Griekenland Steeg in 1978 met
circa 5 % tegenover met 3.2 % in
het voorafgaande jaar. Deze gun
stige
ontwikkeling
berustte
vooral op de goede oogst, de toe-

genomen industriële produktie,
de grote activiteit in de woningbouwsector en goede resultaten
in het toe risme. De industriële investehngen lagen evenwel nog
steeds op een laag peil en ook
de inflatie bleef omvangrijk, hoewel hier sprake was van een zekere matiging. Het tekort op de
betalingsbalans Steeg verder, ondanks de verbetering in het dienstenverkeer. Een netto kapitaaltoestroming zorgde echter voor
een verdere toeneming van de valutareserves.
De groei in Turkije is in 1978 ver
der vertraagd en beliep vermoedelijk niet m eer d an 2,7 %, terwiji
dit in 1977 nog 4 % was en gedurende de période 1971-1976 boven de 7 % had gelegen. De indu
striële produktie leed onder een
toenemende schaarste aan ener
gie en invoerprodukten. De investeringen bleven op zeer laag
peil. Daarentegen stegen de infla
tie en de werkloosheid tot onrustbarende hoogten. De regering
heeft een reeks bezuinigingsmaatregelen getroffen en besloot opnieuw tot devaluatie, ten einde ai
des de consumptie-uilgaven In
te perken en het tekort op de be
talingsbalans omlaag te brengen.
Turkije heeft dientengevolge een
kredietovereenkomst met het
I.M.F. af kennen sluiten, waarvan
sommige details nog verder te regelen zijn. Bovendien is een be
gin gemaakt met onderhandelingen over de vernieuwing van de
kortlopende buitenlandse schul
den. Ondanks een lichte verbetering van de uitvoer en een beperking van de invoer is de betalingsbalanspositie van het land
kritiek geworden.
In Portugal was het be leid verder
gericht op beperking van het betalingsbalanstekort en bestrijding
van de inflatie. Hiermee gepaard

ging een zekere vertraging in de
groei die daalde van 5.5% in
1977 tot 3.5% in 1978. De opbrengsten van de uitvoer en h et
toerisme, alsmede de overmakingen van geëmigreerde werknemers, stegen sneller dan de in
voer. Het tekort op de lopende rekening was dan ook veel lager
dan in 1977. Ondanks het anti-inflatiebeleid lag de prijsstijging
nog bij ongeveer 25 %. Ook de
werkloosheid bleef omvangrijk.
De siechte oogst en een onbevredigend verloop van de uitvoer
van Joegoslavie zijn gedeeltelijk
gecompenseerd door de stijging
van de industriële produktie on
der invloed van een toenemende
consumptie en investering. De
economische groei daalde enigszins van 7,3% in 1977 lo t circa
6 % in 1978. De prijsstijgingen namen verder toe, evenals de werk
loosheid die 14% van de beroepsbevolking bereikte. Het
tekort op de betalingsbalans kon
echter worden teruggebracht,
dankzij een verminderde invoer
en een gunstiger uitkomst van
het dienstenverkeer.
De economieën van de meeste
Maghreb- en Machrak-landen
vertonen overeenkomstige trekken: overwegend agrarische
structuur, beginnende industrialisatie en een zekere toeristische
ontwikkeling. De uitvoer van deze
landen bestaat voor een groot
deel uit grondstoffen zoals aardolie, gas, fosfaat en een beperkt
aantal agrarische en industriële
Produkten (citrusfruit, textiel).
Deze landen kennen doorgaans
een grote werkloosheid.
De economische groei heeft hier
in 1978 in het alge meen 5 à 9 %
bedragen en in het geval van
Algerije zelfs 12% . De inflatie en
de
betalingsbalansproblemen

zijn er over het algemeen vrij ernstig. De invoer van deze landen
is meestal sterk gestagen onder
invloed van de snelle toename
van de binnenlandse vraag, de
stijging van de invoerprijzen en
hun grote afhankelijkheid van
voedselinvoer, daar hun agrari
sche structuur doorgaans zeer
eenzijdig is. De uitvoerontvangsten zijn daarentegen veel langzamer toegenomen, omdat de uitvoerprijzen in het algemeen stagneerden en het steeds moeilijker
ward toegang te krijgen tot de
markten voor industriële Produk
ten, Sommige van deze landen
verkrijgen hun belangrijkste deviezenopbrengsten uit de overboekingen van geëmigreerde
werknemers en uit het toerisme.
Of noodzakelijke investeringen
kunnen worden verricht, hangt er
doorgaans vanaf of financieringshulp en krediet van buiten kan
worden verkregen. Er bestaan
echter aanzienlijke verschillen
lessen deze landen onderling,
vooral wat betraft de toegang die
zij hebben tot de internationale
kredietmarkt.
De omstandigheden van drie van
deze landen dienen hier afzonderlijk te worden vermeld. De strijd
in Libanon heeft groteverwoestingen veroorzaakt, waarvan het herstel nog omvangrijke bedragen
zai vereisen. De economische bedrijvigheid te Malta heeft zieh
gunstig ontwikkeld, maar de sluiting van de marinebasis zaI de
werkgelegenheid onder ernstige
druk zetten. Israël kampt met
zware defensielasten en een zeer
Sterke inflatie: in 1978 was in dit
land sprake van een stagnatie
van de bedrijvigh*eid en een moeilijke betalingsbalanspositie. Hoewel het land aanzienlijke buiten
landse transfers heeft ontvangen,
is de reeds zware Schuldenlast
nog verder toegenomen.
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Jaaractivitelt
(miljoenen r.e.)

Kredietverlening totaal
Gewone kredieten in de Gemeenschap
Gewone kredieten buiten de Gemeenschap
Bijzondere transacties bullen de Gemeenschap
Kredieten in opdracht en garanties in de Gemeenschap
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Kredietverlening In 1978

In 1978 heeft de Europese Investeringsbank financieringsovereenkomsten afgesloten voor een totaal bedrag van 2 188,3 miljoen. De overeenkomstige bedragen voor 1977 en 1976 waren resp,
1 571,5 mil joen en 1 273,3 miljoen. De stijging ten
opzichte van he! voorafgaande jaar bedroeg in
1978 39% en in 1977 23%.
De Bank verstrekt voornamelijk kredieten uiî haar
eigen middelen, alsmede garanties. Bovendien
kan de Bank op grand van bet economische en financiëie samenwerkingsbeleid van de Gemeenschap bepaaide transacties in derde landen ver
richten in opdracht en uit middelen van de Lid-Staten of van de Gemeenschap. Deze transacties wor
den buiten de balans geboekt in de „section spé
ciale"; zij zijn evenwel begrepen in de statistieken

en verslagen die de Bank over haar activiteiten publiceert, voor zover het besluit tot toekenning van
dergelij'ke b edragen tot de competentie van haar
Raad van Beheer behoort.
Het bedrag dat uitstond aan kredieten uit eigen
middelen en aan garanties Steeg van 6 996,2 mil
joen o p 31 de cember 1977 tot 8 352,7 miljoen op
31 decem ber 1978 of met circa 20 %. In n oot 2 bij
bijiage Β van de jaarrekeningen (zie biz. 61) wordt
een overzicht gegeven van de voornaamste garan
ties die hierop gegeven zijn.

Tabe! 1 : Kredietverlening In 1978, van 1958 tot 1972 (^) en van 1973 tot 1978 (2)
Onderverdeeld naar aard van de financiering en naar lokalisatie van het project
1978

Kredieten uit eigen
middelen en garan
ties
binnen de Gemeenschap
buiten de Gemeenschap
Totaal
Transacties van de
„section spéciale"
(zie biz. 59)
buiten de Gemeenschap
Totaai generaai

1958-1972
Bedrag
(milj. r.e.)

1973-1978
Bedrag
(milj. r.e.)

Aantal

Bedrag
(milj. r.e.)

%

Aantal

95
18

1 966,5
173,9

89,9
7.9

310
41

2 455,5
155,7

86,4
5,5

436
65

6 917,8
589,2

88,1
7.5

113

2140.4

97,8

351

2 611,2

91,9

501

7 507,0

95,6

19

47,8

2.2

57

230,8

8,1

75

344.9

4,4

132

2188,3

100,0

408

2 842,0

100,0

576

7 851,9

100,0

%

Aantai

%

{^) Vóór de uitbreiding van de Gemeenschap.
(2) Né de uitbreiding van de Gemeenschap.

Kredietverlening onderverdeeld naar aard van de financiering
en lokallsatie van de projecten
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Kredietverlening binnen
de Gemeenschap

In 1978 zijn kredieten verleend voor projecten In
de LId-Staten tot een totaal bedrag van 1 966,5
miljoen; In 1977 was dit 1 401,3 mlljoen. Dit be
drag maakt 89,9 % uit van het t otale bedrag der
in het boekjaar ter beschikklng gestelde middelen en 91,9 % van de kredietverlening uit eigen
middelen.
Deze stijging met 40,3 % — na die met 29 % in
1977 — in nog steeds moeilijke conjuncturele
omstandigheden, hangt samen met het verzoek
van de Europese R aad van 25 en 26 maart 1977
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. De gefinancierde inve
steringen beantwoorden aan de statutaire hoofddoelstellingen van de Bank: bevordering van de
regionale ontwikkeling, modernisering en omschakellng van ondernemingen, en steun aan
projecten van gemeenschappelijk belang voor
verscheidene Lid-Staten of voor de Gemeen
schap in haar geheel.

De kredietverlening ten behoeve van de ont\rt/ikkeiing of omschakeling van probleemgebieden is
met ruim 50 % toegenomen en maakte in 1978 bljna drie kwart uit van de totale kredietverlening van
de Bank in de Gemeenschap; in 1977 was dit nog
ruim twee derde. Met name kan worden vermeld,
dat d e kredietverlening in Zuid-ltalië bijna verdubbeld is en in 1978 beslag legde op bijna de helft
van het bedrag b estemd voor regionale kredietver
lening.
De Bank heeft ook haar steun aan projecten van
gemeenschappelijk Europees belang verder uitgebreid, vooral aan projecten die kunnen bijdragen
tot de verbetering van de energievoorzlening van
de Gemeenschap.
De kredieten aan de energie-, transport- en telecommunicatiesectoren zijn sterk in omvang gestegen, terwijl de industriële kredietverlening is teruggevallen op het reeds in 1976 bereikte niveau. Dit
laatste hield verband met de zeer geringe vraag
naar financieringsmiddelen van de zijde van het bedrijfsleven. Daarentegen is een groter aantal kleine
projecten ondersteund door middel van toewijzin gen uit globale kredieten, terwijl ook het bedrag
der in 1978 toegekende globale kredieten nog ver
der is toegenomen.
De Bank heeft aldus in het verslagjaar bijged ragen
tot de financiering van investerin gen voor een to
taal bedrag van ongeveer 6,9 miljard, tegenover 6,2

miljard in 1977 (-1-11 %). De Bank heeft gem iddeld
28,1 % van de projectkosten gefinancierd tegen
23,4 % gedurende de période 1973-1977; deze stij
ging vloeit voort uit de verhoging van de kredietmaxima van de Bank. Door deze investeringen konden naar raming direct circa 11 000 arbeidsplaatsen worden geschapen, vooral in de industrie, en
ongeveer 10 000 andere worden veiliggesteld.
Ook energie- en infrastructuurprojecten bevorde
ren uiteraard de werkgelegenheid In belangrijke
mate, maar dit vooral indirect via de produktieve activiteiten die hierdoor worden mogelijk gemaakt.
Bovendien hebben dergelijke projecten tijdens de
bouwperiode — evenals trouwens industriële pro
jecten — aanzienlijke tijdelijke werkgelegenheidseffecten die zieh over een betrekkelijk lange pério
de kunnen uitstrekken, Zo kan het tij delijk werkgelegenheidseffect van de door de Bank in 1978 gefi
nancierde projecten worden geraamd op ongeveer
620 000 manjaren, of op een aantal van circa
150 000 arbeidsplaatsen gedurende de eerste
twee jaar, dat daarna geleidelijk afneemt.
De kredietverlening van de Bank kan vanuitdrie gezichtspunten worden beschouwd. Het eerste is dat
van de doelstellingen van economisch beleid, die
door de kredietverlening van de Bank worden gediend. Vervoigens komt het aspect van de verdeling naar e conomische sector en het derde is de
lokalisatie van de gefinancierde investeringsprojecten.
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De doelstellingen van economisch beleld die voor
de Bank ge lden, zijn vastge/egd in artikel 130 van
het Verdrag van Rome. Op grand hiervan worden
in de praktijk de volgende investeringen gefinancierd:

Het belang van dergelijke investeringen kan ook
zijn. dat zij heipen communautaire doelstellingen
te verwezenlijken op het gebied van bv. de mitieubescherming. de invoering van nieuwe technieken
en — vooral — de energievoorziening.

— in de eerste p/aatsinvesteringen die kunnen bijdragen toi de economische groei in ontwikkelingsen omschakelingsgebieden: investeringen van regionaai belang;

— investeringen die de modernisering ofomschakeling van bedrijven beogen of die nieuwe econo
mische activiteiten heipen scheppen. welke nodig
zijn om de structurale moeilijkheden in bepaaide
bedrijfstakken op te vangen.

— investeringen die van geme enschappeiijk be
lang zijn vo or verschalende Lid-Staten of voor de
Gemeenschap in haar geheel; invester ingen van
gemeenschappeiijk Europees belang;

De door de Bank gesteunde projecten kunnen
meestal worden gekiasseerd aan de hand van éèn
enkele doelstelling. Soms beantwoorden zij echter
aan meerdere doelsteltingen, zoals bv. een project
van gemeenschappeiijk Europees belang, dat
eveneens de regionale ontwikkefing bevordert. Zo
zijn in 1978 kredieten tot een bedrag van 176.6 miljoen verstrekt voor investeringen van regionaat be
lang, die eveneens van gemeenschappeiijk Euro
pees belang waren (153.1 miljoen) of die de moder
nisering en omschakeling van bedrijven beoogden
(23,5 miljoen).

Dit belang kan daaruit bestaan. dat zij bijdragen tot
de Europese economische integratie (verbindingen: autowegen, spoorwegen, waterwegen. teiecommunicatie; investeringen op grond van een
nauwe technische en economische samenwerking
tussen ondernemingen in verschalende Lid-Sta
ten. enz.).

Kredietverlening !n de Gemeenschap in1978 en van 1958 tot 1978
Onderverdeeld naar doelstelling van economisch beleid

1958-1978

Regionale ontwikkeling

Gemeenschappeiijk Europees belang
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1
2
3
4

Overige
lerland
Frankrijk
Verenigd Koninkrijk

5
6
7
8

Italie
Overige
Energie
Kernenergie

label 2: Kredietverlening in de Gemeenschap in 1978 en van 1958 tot 1978
Onderverdeeld naar doelstelling van economisch beleid

1978

1958-1978 (')

Bedrag
(miljoen r.e.)

Regionale ontwikkeling

1 457,6

België
Denemarken
Duitsland
Frankrijk
lerland
Italië
Luxemburg
Nederland
Verenigd Koninkrijk

Bedrag
(miljoen r.e.)

100,0

6 980,5

—

__

63,8
2.2
241,0
110,0
688,7

4.4
0,2
16,5
7,5
47,3

—
—

—
—

351,9

24,1

100,0
75,1
119,3
368,7
1 163,8
353,8
3 267,7
4,0
70,5
1 55 7,6

1.1
1.7
5,3
16,7
5,1
46,8

•

1.0
22,3

Modernisering en omschakeling
van bedrljven

23,5

100,0

212,4

100,0

Gemeenschappelijk Europees be
lang

662,0

100,0

3 536,6

100,0

Energie
Thermische centrales
Waterkracht- en pompcentrales
Kernenergie
Geothermische centrales
Olle- en gaswinning
Vaste brandstoffen
Glie- en gasleidingen
Energiebesparing

545.4

Verbindingen

116,6

Milieubescherming
Industriële samenwerking
Onderzoek
Nieuwe technieken

2 410,2
6,4
5,4
36,7
4,4
9.0

130,1
5,5

19,7
0.8

—

Vervoer
Spoorwegen
Wegen en kunstwerken
Scheepvaart
Luchtvaart
Overige
Telecommunicatie
Overige infrastructuur

82,4
42,5
35,7
243,0
29,1
59.5

—

17,6

823,3

116,6

17,6

—

—

93.1
7.4
16,1

74.9
1.1
2.4

—
—

—
—

2,4
5,0
31,5
0,8
11,4
0,8
16,1
0,2
23,1

733.2
103.9
543.9
47.9
32.6
4.9
90,1

20,6
2.9
15.4
1.3
0.9
0.1
2,5

—
—
—

—
—
__

—
—

—
—

2,8

0,1

19,7

0,6

16,3

0,5

20,6

0,6

243,6

6,9

- af: wegens dubbeltellingen van
kredieten die aan meer dan één
- 7 76,6
doelstelling voldoen

- 1356.2

1 966,5

9 373,3

Totaal

68,2
85,8
177,0
1 115,2
29,1
401,5
27,9
568,3
5,5

(1) De gegevens over längere perioden moeten voorzichtig worden geinterpreteerd; de cijfers zijn nameiijk beinvloed door prijswijzigingen
en koersschomm elingen gedurende de betrokken période.

23

Investeringen van regionaal belang

Het bedrag van de kredieten ten behoeve van in
vesteringen van regionaai belang is ten opzichte
van 1977 gestagen met 51 % tot in totaal 1 457,6
miljoen. Bijna de helft hiervan was bestemd voor
italië en bijna een kwart voor het Verenigd
Konlnkrijk, tenviji 16,5% in Frankrijk, 7,5% in
lerland en de rest in Denemarken en Duitsland is
toegekend. Deze projecten hadden betrekking
op de watervoorziening, de afvalwaterzuivering
en de aanleg van irrigatiesystemen (357 mil
joen), de telecommunicatie (305,2 miljoen), de
aanleg van wegen, zeehavens en luchthavens
(292,8 miijoen), de energievoorziening — voorai
in Italië — (255,2 miljoen) en de industrie (247,4
miljoen).
Bijna drie kwart van dit bedrag is gegaan naar re
gie's waar de werkloosheid minstens 20 % boven het gemlddeide van de Gemeenschap iigt.
Ruim de helft is verstrekt voor projecten in gebieden met de hoogste prioriteit: Zuid-ltalië, ler
land en Groenland.

De regionale kredietverlening in Italië is met ruim
80 % gestagen van 378,5 miljoen in 1977 tot 688,7
miljoen in 1978; hiervan was 674,7 miljoen be
stemd voor projecten in Zuid-ltalië. Een aanzienlijk
dee! van dit bedrag is verstrekt voor industriële pro
jecten (127 miljoen), waarbij met name de automobielindustrie kan worden genoemd (65 miljoen),
alsmede projecten betreffende het midden- en
kleinbedrijf (twee globale kredieten voor in totaal
32,6 miljoen). De stijging Is echter voorai veroorzaakt door de toeneming van de kredietverlening
ten behoeve van grote infrastructuurprogramma's.
Zo is drie maal zo veel als in 1977 toegekend voor
wegenaanleg en tel ecommunicatie (226,4 miljoen),
energievoorziening (187,7 miljoen), alsmede water
voorziening, afvalwaterzuivering en irrigatie (147,7
miljoen).
Meer dan de helft van het totale bedrag is terechtgekomen in Sicilië en Sardinië — gebieden die
eilenden zijn en daarom met bijzonder ernstige ontwikkelingsprobtemen worstelen.
In Sicilië zijn twee kredieten verstrekt voor resp, de
uitbreiding van het elektriciteitskoppelnet (46,6 mil
joen) en de eerste sectie van de gasleiding Algehje—Italië (55,4 miljoen). Laatstgenoemd project is
van groo t belang voor de energievoorziening van
de Gemeenschap en voor de ontwikkeling van
Zuid-ltalië. Voorts zijn drie kredieten toegekend
voor de verbetering van de wegen, spoorwegen,
watervoorziening en afvalwaterzuivering van de industrieterreinen te Syracuse, Ragusa en Gela (68,7
miljoen).
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Ook is een krediet van 35,1 miljoen toegezegd
voor betere voorzieningen op het industrieterrein
te Catanië, maar eveneens op die van Avellino in
Campantë en van Taranto in Apulië. Tenslotte had
den twee kredieten van in totaal 27,8 miljo en be
trekking op de herstructurering en u itbreiding van
een automobielfabriek te Termini Imerese — één
van de belangrijkste industriële bedrijven in Paler
mo en o p Sicilië. Dit project beoogt mede gevolg
te geven aan het streven de Itatiaanse automobielindustrie, die tot nu toe voornamelijk in Piémont en
Lombardije gevestigd is, beter over het gehele
land te verspreiden.
Op Sardinië zijn drie kredieten verstrekt voor de
verbetehng van de verbindingen op het eiland en
met de rest van Italië: twee kredieten (69,6 miljoen)
voor de telefoon- en telexdienst en één krediet van
28 miljoen voor haven- en wegenaanleg te Caglia
ri. Bovendien zijn twee kredieten van resp. 48,9 en
12 miljoen toegekend voor de irrigatie van de vlaktes van Campidano en Chilivani. Deze projecten
beogen de omschakeling van de Sardische landbouw naar wlnstgevender teelten te bevorderen
overeenkomstig de communautaire doelstellingen
voor de landbouw in het Middellandse-Zeegebied,
Het gebied Campanie beschikt over een niet te verwaarlozen economisch potentieel maar lijdt onder
energie- en watertekorten. Met het oog hierop zijn
hier drie kredieten verstrekt, te weten één van 34,3
miljoen voor de uitbreiding van het elektriciteits
koppelnet, één van 18,6 miljoen voor de bouw van
een piekurencentrale te Maddaloni en één van

46,2 miljoen voor de watervoorziening van de provincies Napels en Caserta,
Een krediet van 25,4 miljoen was bestem d voor de
uitbreiding van het koppelnet in Apulie met het
oog op de verdere Industriallsatie van dit gebied.
In Latlum zijn twee industrlele projecten gefinancierd voor een bedrag van in totaal 45,6 miljoen.
Het eerste project was de uitbreiding en herstructurering van een automobie lfabriek te Cassino, waar
een nieuwe middenklasse-auto zai worden gebouwd (eveneens een spreidingsproject, net als
de nieuwe fabriek te Termini Imerese) en het tweede project de bouw van een fabriek voor buizen
voor kleurentelevisie te Anagni.
Calabrie is èén van de meest perifere en achtergebleven gebieden in de Gemeenschap. Hier heeft
de Bank een krediet toegekend van 13,8 miljoe n
voor een irrigatieproject aan de kust, dat eveneens
beantwoordt aan de communautaire doelstellingen
betreffende de landbouw in het Middellandse-Zeegebied. Twee verdere kredieten van in totaal 7,4
miljoen waren bestemd voor de energievoorziening in dit gebied en betroffen de ontginning van
een aardgasveld voor de Ionische kust. In de Abruzzen is 7 miljoen ter beschikking gesteld voor
twee industriële projecten, te weten de bouw van
een farmaceutische fabriek door een Duitse onder-

neming in de groeikern Aquila en de uitbreiding en
modernisering van een accufabriek te San Salvo.
Van belang voor dit gebied was tevens een krediet
voor de uitbreiding van de telefoondienst {51,8 mil
joen), dat tevens ten go ede is gekomen van de te
lefoondienst in Molise en de zuidelijke delen van
Latium.
De Bank heeft o ok verder steun geboden aan het
bevorderen van de economische ontwikkeling van
Zuid-ltalië door toekenning van globale kredieten
aan bem iddelende instellingen die hieruit kleinere
bedragen toewijzen ter financiering van investeringsprojecten van beperkte omvang. Zo is de Cas
sa per il Mezzogiorno een globaal krediet van 14,1
miljoen verstrekt ter financiering van investeringen
in de veeteeltsector. De ISVEIMER — Istituto per
lo Sviluppo Economico dell'Italia Meridionale heeft
een vijfde globaal krediet ontvangen van 18,5 mil
joen; deze instelling heeft overigens sinds 1969
reeds 130 bedragen uit globale kredieten toegewezen voor in totaal 69,2 miljoen voor alle mogelijke
projecten op het Zuid-ltaliaanse vasteland.
In het verslagjaar zijn uit reeds lopende globale
kredieten 103 bedragen toegewezen voor in totaal
52,8 miljoen ten behoeve van het industriële midden- en kleinbedrijf en de veeteelt. In 1977 waren
dit 91 toewijzingen voor 37,7 miljoen. De geografi-

Kredietverlening met regionale bestemming In 1978
Onderverdeeld naar land

1 Duitsiand 0.2 %
2 Denemarken 44
3 Frankrijk 16,5 %

4 lerland 7,5 %
5 Italie 47,3%
6 Verenigd Koninkrijk 24,1

Onderverdeeld naar sector

1 Energie 17,5%
2 Vervoer 20,1 %
3 Telecommunicatie 20,9 %

4 Irrigatie 5,1 %
5 Waterprojekten 19,4
6 Industrie 17,0%
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In 1978 in de Gemeenschap gefinancierde projecten

f Energie
f Verblndingen
Q Waterprojecten
I Produktie van consumptiegoederen
I Produktie van investeringsgoederen
I Produktie van halffabrikaten
{ Globale kredieten
• Toewijzingen uit globale kredieten
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sehe verdeling van deze toewijzingen was als
volgi; Latium 22 toewijzingen voor 18,5 miljoen,
Apulië en Campanie 21 toewijzingen voor resp.
10,4 en 5,3 miljoen, Abruzzen 10 toewijzingen voor
5.1 miljoen, Sicilie 9 toewijzingen voor 5,3 miljoen,
Sardinie 6 toewijzingen voor 3 miljoen, de Marken
4 toewijzingen voor 2,5 miljoen, Calabrië 6 toewij
zingen voor 1,5 miljoen en Molise 2 toewijzingen
voor 0,4 miljoen. Het ge middelde bedrag per toewijzing lag bij circa 0,5 miljoen; dit bedrag is gedurende de période 1969-1978 niet wezenlijk veranderd.
In de rest van Italië is tensione nog een bijdrage
geleverd tot de financiering van een buizenfabriek
(14 miljoen) te Calmine in Lombardije. Deze fabriek
vormt een onderdeel van een bedrijf dat moet wor
den geherstructureerd ten einde de werkgelegenheid te kunnen handhaven in dit gebied dat sterk
afhankelijk is van de ijzer- en staalinduslrie.
De regionale kredietverlening in hel Verenigd Koninkhjk bereikte een bedrag van 351,9 miljoen. Het
grootste deel hiervan was bestemd voor Noord-Engeland en Schotland. In Sc hotland is 68,5 miljoen
toegekend voor investeringen die verband hielden
met de olie- en gaswinning in de Noordzee. Hiertoe behoorden de aanleg van een helihaven en de
uitbreiding van een vliegveld op de Shetland-eilanden (16.1 miljoen), de elektrische centrale te Peter
head die gas zal verstoken dat vrijkomt bij de oliewinning (37,6 miljoen), de watervoorziening en de
zuivering van industrieel afvalwater, alsmede de
verbetering van het wegennet in het gebied rond
Aberdeen en St. Fergus, waar het Noordzeegas
aan land wordt gebracht (14,9 miljoen).
Voorts heeft de Bank een krediet verstrekt van 55,3
miljoen voor de zeer snelle dieseltreinen die op de
spoorlijn Londen—Aberdeen zullen worden ingezet. De nieuwe treinen moeten de verbindingen verbeteren met Schotland en Noord-Engeland — gebieden die een randligging hebben ten opzichte
van de Gemeenschap.
Projecten betreffende de watervoorziening en de afvalwaterzuivering, di e nodig zijn voor de stimulering van nieuwe industrievestiging en van toeristische en agrarische ontwikkelingen. zijn gefinancierd in vele delen van het land en vooral in oude
industriegebieden. De betrokken kredieten zijn toe
gekend aan de regionale waterbedrijven, m eestal
door tussenkomst van de National Water Council.
In Noord-Engeland is zo 15 miljoen verstrekt voor
het Tyneside-gebied en 9,9 mil joen voor de bouw
van de Kielder-dam (waarvoor sinds 1975 reeds 34
miljoen was toegekend). In Noordwest-Engeland
is met name een bedrag van 44,6 m iljoen ter be-

schikking gesteld voor Merseyside. In de gebieden Yorkshire en Humberside, alsmede East Mid
lands zijn kredieten voor 57,2 miljoen verstrekt, die
mede bestemd zijn voor de drainage van bepaalde
landbouwgronden. Tenslotte zijn dergelijke projec
ten nog gefinancierd in Wales (14,1 miljoen), M idden-Schotland (12,5 miljoen) en in Zuidwest-Engeland (6 miljoen).
Met inbegrip van een krediet van 1,5 milj oen voor
de uitbreiding van de telefoondienst te Hull (York
shire en Humberside) is voor infrastructuur ten behoeve van de regionale ontwikkeling een bedrag
van in totaal 284,5 miljoen ter beschikking gesteld.
De industriële kredieten beliepen 67,4 miljoen . In
Noordwest-Engeland zijn twee kredieten van in to
taal 14,9 mi ljoen toegekend voor een elektrolylische koperfabriek te Prescot en voor een fabriek
van salpeterzuur en ammoniumnitraat te Ince. In
Schotland is een krediet van 7,5 miljoen ter be
schikking gesteld voor de uitbreiding en modernisering van een fabriek van alcoholvrije dranken te
Shieldhall bij Glasgow. Bovendien is opnieuw met
de Britse regering een mandaat- en garantie-overeenkomst afgesloten voor een bedrag van 45 mil
joen, waaruit — telkens met toestemming van de
Bank — projecten zullen worden gefinancierd be
treffende het midden- en kleinbedrijf in gebieden
die in aanmerking komen voor regionale steun. De
Britse Staat zal het wisse lkoersrisico dragen en zal
voorts de nodige zekerheden stellen. In 1977 was
reeds een eerste overeenkomst van deze aard getekend, waaruit 11 pr ojeclen voor in lotaal 8,3 mil
joen zijn gefinancierd. die als volgt waren gelokaliseerd: 5 in Noord-Engeland (4,7 miljoen), 3 in Wa
les (1,8 miljoen). 2 in Schotland (0,6 miljoe n) en 1
in Noordwest-Engeland (1,1 miljoen).
In Frankrijk zijn twee kr edieten van in totaal 182,3
miljoen verstrekt voor de uitbreiding van de telefoon- en telexdiensten in het Loire-gebied en in
Nord-Pas-de-Calais; het eerstgenoemde gebied
heeft n og een le läge industrialisatiegraad en het
tweede gebied worstelt met de gevolgen van de
achteruitgang van belangr ijke traditionele bedrijfstakken.
Voorts is meegewerkt aan de financiering van het
wegvak Besançon—Beaune van de autoweg Mul
house—Beaune (35,1 miljoen) die de achtergebleven delen van de zuidelijke Elzas en het gebied
Haute-Saône zal ontsluiten.
Twee bedrag en (23,6 milj oen) zijn ter beschikking
gesteid voor industriële projecten ter stabilisering
van de werkgelegenheid in middelgrote Franse
provinciesteden, Het eerste betrof de rationalisatie
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van de zuivelindustrie m Neder-Normandië, Bretag
ne en het Loire-gebied en het tweede de herstructurering van staalbedrijven in Lotharingen en NordPas-de-Calais.
De regionale kredietverlening in lerland Steeg van
79,7 miljoen in 1977 tot 110 miljoen gedurende het
versiagjaar.
Drie kredieten waren bestemd voor het g ebied van
Cork (Zuidwest-lerland) dat èén van de voornaamste industriecentra van het land moet worden. Het
eerste van 30 miljoen betreft de bouw van de cen
trale van Aghada die aardgas zal verstoken, afkomstig uit een gasveld voor de kust van Cork; voor dit
gas beslaat thans nog geen rendabele alternatieve
verbruiksmogelijkheid. De twee overige kredieten
van elk 15 miljoen waren bestemd voor de aanieg
van een industriehaven en voor de watervoorzienlng van diverse industrieterreinen. Ook is een bedrag van 20,2 miljoen ter beschikking gesteld voor
de watervoorziening en de afvaiwaterzuivering in
de agglomeratie van D ublin. Voor de verbetering
van de wegverbinding tussen de hoofdstad en
Cork, Gaiway en Noord-lerland is een krediet verstrekt van 15 miljoen. Tenslotte zijn twee globale
kredieten van re sp. 3,7 en 7,5 miljoen toegekend
aan de industrial Credit Company en een derde
globaal krediet van 3,7 miljoen aan de Agricultural
Credit Corporation ter financiering van kleinere industriële en agrarische projecten.
Uit de reeds lopende globale kredieten zijn gedu
rende het versiagjaar 23 bedragen toegewezen
voor in totaal 2,7 miljoen ten behoeve van het mid
den- en kleinbedrijf, vooral in Oost- en Noordoost-lerland. Met gemiddelde bedrag per toewij-
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zing lag hier nog onder 120 000; een deel had
zelfs betrekking op bedragen tussen 25 000 en
50 000.
In Denemarken is steun geboden aan regionale
projecten tot een bedrag van 63,8 miljoen, d.w.z.
drie maal zo veel als in 1977, Verscheidene kredie
ten zijn toegekend voor industriële projecten: uitbreiding van een steenwolfabriek te 0ster Doense
(1,3 miljoen), uitbreiding van een fabriek van elektromotoren te Bjerringbro (3 miljoen), rationalisatie
van een coöperatieve zuivelfabriek te Esbjerg (0,6
miljoen) en twee nieuwe globale kredieten aan de
Deense staat ter financiering van kleine projecten
in ontwikkelingsgebieden {7,5 miljoen). Uit reeds to
pende globale kredieten zijn 15 toewijzingen verricht voor in totaal 5,8 miljoen, waan/an 3,3 miljoen
bestemd was voor Noord-Jutland. Bovendien
heeft de Bank een krediet van 11,3 miljoen verstrekt voor de aankoop van twee vrachtschepen,
een tankschip en een koeischip ten behoeve van
de verbindingen met Groenland. Tenslotte is bijgedragen aan de financiering van het wegvak Chris
tiansfeld—Duitse grens van de autoweg door ZuidJutland (37,8 miljoen) en de modernisering van de
haven van Ronne op het eiland Bornholm (2,2 mil
joen).
In de andere Lid-Staten zijn de interventies ten be
hoeve van de regionale ontwikkeling van beperkte
omvang gebleven. Twee kredieten in Dultsiand
hadden betrekking op de bouw van een vleeswarenfabriek te Saarbrücken (Saarland, 1,4 miljoen)
en de uitbreiding van een tarmaceutisch laboratorium te Cuxhaven (Neder-Saksen, 0,9 miljoen). In
Belglë zijn drie bedragen voor in totaal 2,7 miljoen
toegewezen uit een globaal krediet dat in 1976
was verstrekt en dat hiermee is uitgeput.

Investeringen
van gemeenschappelijk
Europees belang

De kredietverlenîng voor projecten van gemeen
schappelijk Europees belang (zie biz. 22) Is ten
opzlchte van 1977 met rulm één derde gestegen
tot 662 mlljoen.
Van dit bedrag was 545,5 mlljoen bestemd voor
de verbetering van de energlevoorzlening van de
Gemeenschap, voor de vermlndering van haar afhankelijkheid van de invoer van aardolle en voo r
de diverslficatle van haar voorzlenlngsbronnen.
Dergelljke k redleten waren bestemd voor kerncentrales, fabrleken voor de verrljking van urani
um, de ontglnning van gas- en ollevelden, de
aanleg van gasleldlngen, waterkrachtcentrales,
kolen stokende centrales, geothermlsche elektrlclteltsopwekklng en tenslotte installatles die besparlng van energie beogen.
De betrokken Investeringen zullen na voltooling
de invoer van aardolle In de Gemeenschap met
circa 15 mlljoen ton per jaar kunnen beperken.

In overeenstemming met de bestaande commu
nautaire richtlijnen heeft de Bank bijgedragen aan
de financiering van verschillende eenheden van
kerncentraies met een vermögen van in totaal
1900 MW; deze eenheden zullen een besparing
opleveren van ongeveer 2,7 milj oen ton aardolieequivalent per jaar. De betrokken centrales waren
die te Doel in België in de Provincie Antwerpen
(62,2 miljoen), d ie te Montalto di Castro in Latium
in Italie (37,6 miljoen) en die te Hartlepool in NoordEngeland (35,7 miljoen). Voorts is in Frankrijk een
krediet van 48,9 miljo en toegekend voor de bouw
van de Super-Phénix — de snelle kweekreactor te
Greys-Malville (Rhône-Alpes) — door een Europees consortium van elektriciteitsproducenten. Het
specifieke uraniumverbruik van dat soort centrales
is veel geringer dan dat van lichtwaterreactoren.
Drie bedragen van in totaal 58,5 miljoen zijn ter beschikklng gesteld van toeleveranciers van kerncen
traies. Zo had een krediet van 49,2 miljoen betrekking op de fabriek voor de verrijking van uranium
door middel van gasdiffusie van Eurodif te Tricastin in het gebied Rhône-Alpes, die een verrijkingscapaciteit zai krijgen van 10,8 m iljoen eenheden
scheidingsarbeid per jaar. Voorts is een krediet
van 7,5 miljoen ter beschikking gesteld voor de fa
briek van Urenco te Capenhurst (Noordwest-Engeland) met een initiele capaciteit van 400 ton s cheidingseenheden, die de ultra-centrifugetechniek
toepast. Beide fabrieken kunnen te zamen de behoefte aan verrijkt uranium voor de kerncentraies
in de Gemeenschap vrijwel dekken. Er zij hier herinnerd aan de resolutie van de Raad van Ministers
van de Europese Gemeenschappen van 1973, die

de creatie van een vo ldoende verrijkingscapaciteit
in de Gemeenschap aanbeval. Tenslotte is nog
een krediet van 1,9 miljoen verstrekt aan een bedrijf te Brescia (Lombardije), dat bedrljfsinstallaties
voor kerncentraies levert.
Daarnaast heeft de Bank als agent van Euratom, te
zamen met de Commissie financiehngsovereenkomsten ondertekend betreffende de tweede eenheid van de kerncentrale van Mülheim-Kärlich in
Duitsland (33,2 mlljoen) en de centrale van Alto La
zio in Italié (37,5 miljoen). De Bank voert de administratie van deze kr edleten en boekt ze buiten haar
balans in de „section spéciale" (zie biz. 59); in de
statistieken van de Bank wordt met deze transacties geen rekening gehouden, daar het financieringsbesiuit tot de competentie van de Commissie
behoort.
Voor steun aan de winning en het transport van
die en gas is in het verslagjaar een bedrag van
189,6 miljoen gespenderd, waarvan 43,2 miljoen in
Duitsland en 146,4 miljoe n in Italie. In Duitsland is
een project gefinancierd dat verschillende secties
van het gasleidingnet van Megal omvat, die de
schakels zullen vormen tussen de Tsjechoslowaakse en Oostenrijkse grenzen enerzijds en de
Franse grans en Schwandorf in Beieren anderzijds; deze leiding zai de Gemeenschap voorzien
van aardgas ult de Sowjet-Unie. In Italie zijn kredieten ter beschikking gesteld voor de ontginning van
verscheidene kleine gasvelden (35,1 miljoen) in de
Adriatfsche en Ionische Zeeën, voor de aanschaf
van een halfafzinkbare pijpenlegger, de aanleg van
twee ondergrondse opslagreservoirs voor aardgas
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en de uitbreiding van het gasieidingnet. Laatstgenoemd project zal de kennende tijd omvangrijke bedragen vereisen in verband met de aansluiting op
het Europese net, waar door Italie aardgas uit Rusland en Ne dertand bestrekt, en met het transport
van het aardgas uit Algerije. De Bank heeft zo verschulende bedragen ter b eschikking gesteld voor
zwaar materieel voor het le ggen van leidin gen (12
miljoen), de onderlinge koppeling van leiding en in
bombardile (10,3 miljoen) en de aanieg van een leiding door de Straat van Messina tussen Sicilie en
Calabrie, die een onderdeel vormt van de grote Algerijns-ltaliaanse gasieiding (55,4 miljoen). Bovendien Is een krediet van 9,2 miljoen verstrekt voor
bedrijven die de compressoren leveren, die gebrulkt worden bij het aardgastransport.
Een eenheid van 600 MW van de elektrische cen
trale van Asnaes (Seeland) wordt omgebouwd voor
kolenbedrijf met het oog op de verdere beperking
van de Deense olie-invoer. Voor dit project was
reeds in 1977 een eerste krediet van 8,4 m iljoen
verstrekt; in 1978 is daar no g een bedrag van 42,6
miljoen bijgekomen. Voorts is 35,7 miljoen toegekend ten behoeve van de pompcentrale te Dinorwic (Wales). Deze centrale pompt met be hulp van
nachtstroom water op naar een hoger gelegen re
servoir om dit vervolgens te gebruiken voor
stroomopwekking tijdens de piekuren.
In 1978 heeft de Bank enkele geheel nieuwe typen
van projecten op het gebied van de energievoorziening gefinancierd. Zo is 29,1 miljoen ter beschik
king gesteld voor vijf centrales op basis van geothermische energie in Toscane — één van de wei
nige gebieden waar dergelijke energie beschikbaar is. Voorts is 0,9 miljoen verstrekt voor de exploratie van een olieveld voor de kust van de
Abruzzen. Een krediet van 4,2 miljoen is vervol
gens toegekend voor energiebesparende installaties in twee staalfabrieken in Lombardije. Tenslotte
is in Denemarken opnieuw steun geboden aan
een fabriek van steenwol voor de thermische isolatie van gebouwen (1,3 miljoen).
Naar raming zal dankzij al deze investeringen de
aardolie- invoer van de Gemeenschap met ongeveer 15 miljoen ton per jaar kunnen worden verminderd, d.w.z. met 3,2 % ten opzichte van 1978.
»
Voor intracommunautaire verbindingen is in het
verslagjaar 116,6 miljoen ter beschikking gesteld
of vier maal zo veel als in 1977. Zo is 35,1 miljoen
toegekend voor een wegvak van de autoweg Mul
house—Beaune, die een schakel vormt tussen
Noordoost- en Zuidwest-Europa, met name Duitsland en Frankrijk. Een bedrag van 10,7 miljoen was
bestemd voor de Fréjus-tunnel die een gedurende
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het gehele jaar open verbinding tussen het
Rhône-dal en Turijn zal bieden. Een krediet van 9,5
miljoen is verstrekt voor een deel van de Provençaalse autoweg, die een schakel vormt in de ver
binding West-Europa-Zuid-ltalië, waarvan versch illende onderdelen reeds mede door de Bank zijn
gefinancierd. Een ander project was het wegvak
Christiansfeld—Duitse grens van de autoweg door
Zuid-Jutland, waarvoor 37,8 miljoen ter beschik
king is gesteld. Ook is de aanschaf gefinancierd
— voor een bedrag van 7,5 miljoen — van een
nieuw autoveer voor de verbindingen tussen lerland en Groot-Brittannië. Tenslotte kan nog het
vliegveld te Sumburgh op de Shetland-eilanden
worden genoemd, dat vooral van belang is voor de
verbindingen met de gas- en olievelden in de
Noordzee (16,1 miljoen).

Kredietverlening voor energîeprojecten
(1973-1978)
miljoenen r.e.

1973

1974

1975

1976

1977

1978

Kernenergie
Gas en olie (winning en transport)
Waterkrachtcentrales, kolencentrales,
geothermische centrales, energlebesparing

Investeringen voor de
moderniserìng en omschakeling
van ondernemingen

Voor de modernisering en omschakeling van on
dernemingen, aismede voor het scheppen van
vervangende bedrijvigheld zljn kredieten in omschakelingsgebieden verstrekt, die reeds krachtens hun bijdrage tot de regionale ontwikkeling
zljn genoemd. Daarnaast heeft de Bank ook enkele kredieten verstrekt voor de herstructurerlng van Ijzer- en staaifabrieken.

De Europese ijzer- en staaiindusirie Staat voor ernstlge structurele Problemen in verband met vraagen aanbodverschuivingen. Naast de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal heeft ook de Bank
een bi jdrage geleverd aan de financiering van de
herstructurering van deze bedrijfstak. Zo zijn twee
kredieten van in totaal 23,5 miljoen verstrekt voor
resp. een fabriek van naadioze buis le Dalmine i n
bombardile en de rationalisatie van staalbedrijve n

in Noord- en Oost-Frankrijk (met name bij Nancy).
Voor de betrokken gebieden zijn deze projecten
van buitengewoon belang.
Van de regionale kredietvertening had bovendien
25,4 miljoen betrekking op projecten die de moder
nisering van industrieën of het s cheppen van ver
vangende werkgelegenheid inoude industriegebieden beoogden,

Verdeling naar sector

De kredietverlening ten behoeve van de energiesector legde met 721,3 miljoen beslag op één
derde van de totale kredietverlening in de Gemeenschap. De k redieten voor verbindin gen en
telecommunicatie beliepen 625,6 miljoen en die
voor de watervoorziening, afvalwaterzuivering
en irrigatie 357 miljoen. Een bedrag van 262,6 mil
joen kon worden toegekend voor industriële pro
jecten, voornamelijk betreffende de automobielindustrie en de voedingsmiddelindustrie, alsmede voor vele kleine industriële en ook agrari
sche initlatieven.

De kredietverlening aan de energiesector is sinds
1977 bijna verdubbeld. De steun aan de kernenergie (241 miljoen) bleef op hoog peil terwijl de bedragen voor de andere ondersectoren sterk zijn gestegen: ontginning en transport van gas en olle
(180,4 miljoen), hoogspanningslijnen (106,3 mil
joen) en thermische, waterkracht- en geothermische centrales (193,4 miljoen). Drie kwart van het
totale bedrag was bestemd voor projecten van gemeenschappelijk Europees belang, de rest was gemotiveerd door het regionale belang van deze pro
jecten.

nicatie was dit jaar bijzonder omvangrijk (305,2 mil
joen) en had vooral betrekking op bepaalde gebie
den in Frankrijk, Italie en het Verenigd Koninkrijk.
waar deze sector nog te weinig ontwikkeld is. De
waterprojecten namen opnieuw een groter bedrag
voor hun rekening (282,2 miljoen), hetgeen samenhangt met de prioriteit die in het Vere nigd Konink
rijk, Italie en lerland aan dit soort voorzieningen
moet worden gegeven.

De infrastructuurprojecten legden beslag op de
helft van de kredietverlening gedurende het boekjaar, d.w.z. 982,6 miljoen. Het grootste deel van het
bedrag voor de verkeersinfrastructuur (320,4 mil
joen) was bestemd voor de ontsluiting van perifere
gebieden. De kredietverlening voor de telecommu

De kredieten zijn soms verstrekt voor samengestelde projecten die voorzagen in de verbetering
van de wegen, de watervoorziening en de afval
waterzuivering ten behoeve van bepaalde industriegebieden en die in enkele gevallen — met name in
Zuid-ltalië — voorzieningen omvatten ten behoeve
van de industrie, diensten, landbouw en gezinshuishoudingen.
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label 3: Kredietverlening in de Gemeenschap in 1978
Onderverdeeld n aar sect or
Aantal
Toewijzingen uit
globale kredieten

Totaal

Energie, verbindingen en overlge
infrastructuur
Energie
Produktie
Kernenergie
Thermische centrales
Waterkrachtcentraies
Geothermische centrales
Gas- en oliewinning

67

Verbindingen
Vervoer
Spoorwegen
Wegen en kunstwerken
Scheepvaart
Luchtvaart
Telecommunicatie
Waterprojecten
Verbetering van de landbouw
Watervoorziening en waterzuivering

Totaal

1703,9

27

Totaal generaal

250

25
1

16,3
2.8
9,4
3.3
0.8
15,5

357,0
3
16

149

31,8
320,4
55.3
185.1
63,9
16.1
305,2

19

Industrie (' )
Mijnbouw
Raffinage en eerste bewerking van
metalen
Bouwmaterialen
Houtindustrie
Glas- en aardwerkindustrie
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
Bouwnijverheid
Landbouw. bosbouw, visserij
Diensten
Globale kredieten (niet toegewezen be
drag) (3)

25,1
12,3
6.5
1.8
1.5
3.0
11,6
5.4
6.2

625.6
15
1
7
6
1
6

183

36.7
494,0
241,1
128,7
35.7
29.1
59.5
227,3
106.3
120.9

21

Landbouw, industrie en diensten

%
86,6

721,3
20
6
4
1
1
8
1
3
4

Transport
Elektriciteitsleidingen
Olle- en gasleidingen

Bedrag (miljoen r.e.)
Toewijzingen uit
globale kredieten

18,2
74,8
282,2

155

262,6

129

3,8
14,4
72.2

228,3

13,4

65,6

11,7

1

1

0,5

0,5

5
12
9
3
11
28

1
11
9
3
26

36,6
8,3
2,4
1.4
15,0
24,7

1.4
7,1
2,4
1,4
2,0
13.6

1,9
0,4
0.1
0,1
0.8
1,3

5

2

68.2

3,1

3,5

11
33
3
9

8
29
3
9

17,7
36,8
0,7
5,7

4,0
13,4
0,7
5.7

0,9
1.9

13
5
1

13
5
1

8.5
1.7
0,1

8.5
1,7
0.1

0,4
0,1

a

25
1

6,4
0.2

6.4
0,2

27,2 1(2)

8
155

1 966,5

.
0,3

0.3

•
1,4

72,2

100,0

(') Produktie van consumptiegoederen: 114.0 miljoen. van haiffabrikaten: 75.6 miljoen en van investeh ngsgoederen; 38.7 miljoen.
(^) Verschi! tussen het bedrag der in 1978 toegekende globale kredieten (99.9 miijoen) en de gedurende dat jaar toegewezen bedragen uit reeds toegekend e
kredieten (72.2 miljoen).
(5) Met inbegrip van een lastgevingsovereenkomst ter financiering van het midden- en kleinbedrijf in het Verenigd Koninkrijk (45 m iljoen).

32

De industriële kredietverlening beliep in het verslagjaar 262,6 miljoen tegenover 420 miljoen in
1977. Ongeveer de helft hiervan had betrekking op
de consumptiegoederenindustrie, één derde op
de fabricage van haifprodukten en de rest op de Investeringsgoederenindustrie. De daling ten opzichte van het voorafgaande jaar is grotendeels veroorzaakt door het geringere beroep dat de ijzeren staalindustrie — vooral die in het Verenigd Koninkrijk — op de Bank heeft gedaan (36,6 miljoen
tegenover 171,6 miljoen). Relatief het grootste bedrag was bestemd voor de automobielindustrie
(68,2 miljoen), waar is bijgedragen aan de spreiding van een deel van de p roduktiecapaciteit van

Kredietverlening In de Gemeenschap in 1978
Onderverdeeld naar sector

de Fiat-fabrieken naar Zuid-ltalië. Belangrijk was
ook de voedingsmiddelenindustrie en met name
de zuivelindustrie in Frankrijk en Denemarken, de
vleeswarenindustrie in Duitsiand en de frisdrankenindusthe in het Verenigd Koninkrijk.
In het verslagjaar zijn acht globale kredieten verstrekt (voor 99,9 miljoen tegenover 91,3 miljoen in
1977) aan financieringsinstellingen in het Verenigd
Koninkrijk, Italie, lerland en Denemarken. Hieruit
zullen bedragen worden toegewezen, liggende tussen 25 à 50 000 en 4 miljoen ten behoeve van vele
kleine projecten in de ontwikkelingsgebieden van
deze landen.
De Bank heeft het minimumbedrag voor dergelijke
toewijzingen omiaaggebracht met als gevolg dat
de steun in nog sterker mate geconcentreerd kon
worden op bedrijven met een personeelsomvang
van minde r dan 500 m an; bijna negen tiende van
het aantal toewijzingen en ruim drie kwart van het
totale bedrag is dan ook naar dit soort bedrijven
gegaan,
In 1978 kon weer een groter aantal toewijzin gen uit
reeds lopende globale kredieten worden verricht
dan in het voorafgaande jaar. Er is voor en bedrag
van 72,2 miljoen toegewezen voor 155 projecten,
tegenover 57,8 miljoen voor 133 pro jecten in 1977.
Het gemiddelde toegewezen bedrag (0,46 miljoen)
is ongeveer gelijk gebleven. Twee derde van deze
toewijzingen Is In Italie verricht (103 voor 52,8 mil
joen) en één derde in het verenigd Koninkrijk, De
nemarken, lerland en Belgie. Bijna 20 miljoen is ge
gaan naar 54 projecten In de agrarische en voedingsmiddelensector; 26 toewijzingen voor in totaal 13,6 miljoen waren bestemd voor de machineindustrie, Frequent waren overigens ook interventies ten behoeve van de bouwnijverheid, de rub
ber- en kunststofverwerkende industrie, de papierindustrie en de drukkerij.

I
1
2
3
4

Energie 36,7 %
Elektriciteltsopwekking 22,1 %
Gas- en ollewinning 3 %
Hoogspanningslijnen 5,4 %
Gas- en olieleidingen 6.2 %

I
1
2
3

Vervoer en telecommunicatie 31,8 %
Wegen 9,4%
Telecommunicatie 15,5 %
Overige 6,9 %

I Waterprojecten 18,2 %
1 Watervoorziening en afvaiwaterzuivering 14,4
2 Irrigatie 3,8 %

I

Industrie, landbouw, diensten 13,4
waarvan globale kredieten 5,1 %

Bijna één derde van de totale industriële kredietver
lening van de Bank bestond aldus uit toewijzin gen
uit globale kredieten. Deze financieringsmethode
blijkt een bijzonder efficient middel te zijn ter bevordering van de regionale ontwikkeling, daar zo
steun kan worden geboden aan een groot scala
van activiteiten de betrekkelijk arbeidsintensief
zijn. In totaal zijn in 1978 op deze wijze naar raming
5 000 nieuwe arbeidsplaatsen geschapen, ofwel
bijna de helft van het totale aanîal arbe idsplaatsen,
dat een direct gevolg was van de door de Bank gesteunde projecten. De investeringen per arbeidsplaats, uitgedrukt in rekeneenheden, bedroegen
bij toewijzingen uit globale kredieten 36 000, terwiji
dit bedrag voor grote industriële projecten rond
111 000 was.
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Onderverdeling naar land

Van de kredietverlening is in 1978, evenals in
1977, 71 % naar Italië, het Verenigd Konlnkr ijk
en lerland gegaan, de landen die met de ernstlgste regionale Problemen kampten. De kredietver
lening In Frankrijk en in Denemarken Is echter
sterk gestagen, vooral in verband met de uitvoering van enkele grote projecten op het gabled
van de energievoorziening en de wegverbindingen.

Verreweg hei grootste bedrag was in het verslagjaar bestemd voor Italie: 845.1 miljoen (lire
908,7 miljard), tegenover 425,7 miljoen In 1977. Dit
land legde aldus beslag op 43 % van de totale kre
dietverlening in de Gemeenschap; in de période
1973-1978 was dit percentage gemiddeld ruim
35 %.
Belangrljk kenmerk van de kredietverlening in Ita
lië was de concentratie op Zuid-ltalie. Kenmerkend
is ook, dat 39 % van het bedrag bestemd was voor
de energievoorziening; de omvang van dit percen

tage hangt samen met de hege mate waarin Italië
afhankelijk is van de aardolie-invoer en met de
nog onvoldoende beschikbaarheid van energie in
het zuidelijk deel van het land. Belangrijke bedragen zijn voorts ook verstrekt voor andere infrastructuurprojecten ; zo zijn overeenkomstig de desbetreftende communautaire richtlijn verschillende kredieten verstrekt voor investeringen die de produktiviteit van de landbouw in Zuid-ltalië moeten verbeteren. Tenslotte is ook de industriële kredietverle
ning in dit land op vrij hoog peil gebleven.

label 4 : Kredietverlening in de Gemeenschap In 1978, van 1958 tot 1972 en van 1973 tot
1978
Onderverdeeld naar l okatisatie van het p roject
1978
Bedrag
Aantal (milj. r.e.)

%

Aantal

- 1958-1972 (')
Bedrag
(mil], r.e.)

%

Aantal

1 973-1 978 (1)
Bedrag
(milj. r.e.)

%

Lid-Staten
België

1

62,2

3,1

6

67.2

2,7

4

107,0

1,6

Denemarken

9

106,3

5.4

—

—

—

33

192.2

2.8

Duitsland

3

45,5

2,3

44

353.6

14,4

32

485.4

7.0

Frankrijk

9

359.3

18,3

56

570,5

23,2

62

1 238.1

17.9

lerland

10

117.4

6,0

—

—

—

31

361,2

5,2

Italie

40

845,1

43,0

196

1 412,3

57.5

164

2 472,0

35.7

Luxemburg

—
—

__

3

9.0

0.4

—

—

—

Nederland

—
—

—

6

42,9

1.8

4

62.3

0.9

Verenigd Koninkrijk

23

430,7

21.9

—

—

—

100

1 889,1

27,3

Buiten de Gemeen
schap (2)

—

—

—

—

—

—

6

100,5

1,6

Totaal

95

1 966,5

100,0

310

2 455,5

100,0

436

5 917,8

100.0

(-)

(—)

(—)

(9)

(110.1) (3) (4.5)

(3)

(waarvan garanties)

(118.1) i^) (1.7)

V) Zie noot 1 bij tabel 2 op biz. 23.
(') Kredieten van direct belang voor de Gemeenschap. verstrekt kracht ens artikel 18. lid 1. 2e alinea, van de Statuten, op grond waarvan de
Raad van Gouverneurs de Bank kan machtigen kredieten buiten de Gemeenschap te verlenen.
(3) Waarvan Italië 90,2 miljoen, Duitsland 17,2 miljoen, Frank rijk 2.7 miljoen,
(*) Waarvan Duitsland 101,6 miljoen, Nederland 16,5 miljoen.
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heidsregeling voor de overname van het wlsselkoersrtsico.
De kredieten in Frankrijk namen in omvang toe
van 296,5 miljoen tot 359,3 miljoen (Ffr. 2 038,4 mil
joen), waarvan de helft bestemd was voor de telefoon- en telexdienst in enkele ontwikkelingsgebieden. Bijna 100 m iljoen is ter beschikking gesteld
voor twee grote kernprojecten (Eurodif en SuperPhénix) waarvoor ook in 1977 reeds kredieten wa
ren verstrekt.
In Denemarken is voor een drie maal zo hoog be
drag aan kredieten verleend als in het vooraf
gaande jaar —106.3 miljoen (Deense kr. 747,5 mil
joen) tegenover 32,7 miljoen. Dit was meer dan het
bedrag dat gedurende de gehele période 19731977 in dat land is verstrekt. Gefinancierd zijn verkeersprojecten en investeringen in de energiesector en de industrie. Hieronder waren ook twee
nieuwe globale kredieten ten behoeve van projec
ten betreffende het midden- en kleinbedrijf.

1 België3,1%
2 De nemarken 5.4
3 Dui tsland 2,3 %
4 Fra nkrijk 18,3 %

5 lerland 6.0 %
6 Italie 43,0%
7 Verenigd Koninkrijk 21.9

In het Vere nigd Koninkrijk zijn kredieten verstrekt
voor een bedrag van 430,8 miljo en (£ 286,3 miljoen). tegenover 489,6 miljoen in het voorafgaande
jaar. Bijna 40 % hiervan is weer gegaan naar de Na
tional Water Council ten behoeve van projecten be
treffende de watervoorziening en de afvalìwaterzuivering, In de industriesector zijn kredieten verstrekt aan particulière bedrijven, die doorgaans
hebben kunnen profiteren van de bestaande over-
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De kredietverlening in lerland is met bijna 50 % ge
stagen tot 117,4 miljoen {lers £ 78,5 miljoen). tegen
over 79,7 miljoen in 1977. Dit bedrag was bestemd
voor infrastructuurprojecten en kleine projecten in
de industrie en in de landbouw.
In België is een krediet van 62,2 miljoe n {Bfr. 2,5
miljard) ter beschikking gesteld voor een kerncentrale.
Het bedra g dat tenslotte naar Duitsland is gegaan
(45,5 miljoen of DM 115.7 miljoen) was grotendeels
bestemd voor de financiering van een gasleiding
voor het transport van Russisch aardgas; voorts Is
ongeveer 2 miljoen toegekend voor twee industriële projecten.

Kredietverlening buiten de
Gemeenschap

Op grond van een daaiioe verstrekte machtiging van de Raad van Gouverneurs kan de Bank
ook buiten de Gemeenschap financieringsmiddelen ter beschikking stellen in het kader van de
overeenkomsten, financlële protocollen en beslulten die de samenwerking regelen tussen de
Gemeenschap en verschlllende ontwlkkellngslanden In het MIddellandse-Zeegebied, Afrika,
het Carlbische gebled en de Stille Oceaan
(A.C.S.-landen) (zie biz. 12). In 1978 Is zo In totaal 221,7 mlljoen ter beschikking gesteld, waarvan 132,4 mlljoen In de A.C.S.-landen en 89,3 mlljoen In de landen van het Middellandse-Zeegebied.
Het gehele bedrag buiten de Gemeenschap Is
met bijna één derde gestegen sinds het voorafgaande jaar. Van het totale bedrag was bijna
vier vljfde afkomstig ult de eigen middelen van
de Bank (173,9 mlljoen), of 14,4 % meer dan In
1977. Het bedrag to egekend ult begrotlngsmlddelen van de LId-Staten of van de Gemeenschap
is bijna verdrievoudigd tot 47,8 miljoen.

Kredietverlening
in het Middellandse-Zeegebied
De nieuwe overeenkomsten met verschillende Ianden in het Middellandse-Zeegebied zijn tussen
augustus 1978 en februari 1979 in werking getreden. De Bank heeft in 1978, te zamen met de Commissie, verder meegewerkt aan de voorbereidende
werkzaamheden en de missies ter identificatie van
projecten. Diverse projecten zijn reeds in behandeling genomen, opdat zo snel mogelijk middelen
zouden kunnen worden toegezegd. Er heeft zieh
evenwel vertraging voorgedaan bij de goedkeuring
van de interne regelingen betreffende de toepassing van de financiële protocolien, zodat alleen in
Portugal en Griekenland enkele financieringsovereenkomsten konden worden ondertekend.
Bij de kredieten van de Bank in dit gebied worden
in het algemeen renlesubsidies toegekehd van 2 à
3 % ten laste van de Gemeenschap die eveneens
een garantie afgeeft tot 75 % van het uitstaande kredietbedrag.

Portugal
Het financiële protocol is 1 november 1978 in wer
king getreden en voorziet in toekenning van 200
miljoen aan kredieten uit de eigen middelen van
de Bank, waarvan 150 miljoen met een rentesubsi-

die van 3 % uit middelen van de Gemeenschap.
Aan het e ind van het jaar had de Bank reeds drie
kredieten zonder rentesubsidie tot een bedrag van
in totaal 35 miljoen verstrekt.
Twee kredieten zijn gegaan naar de grootste che
mische onderneming van het land — Quimigal.
Het eerste van 17 miljoen was bestemd voor de
modernisering van de kunstmestproduktie, mede
omvattende de bouw van een nieuwe ammoniaken salpeterzuurfabriek bij Lissabon; dit project is
van belang in verband met het overheidsprogramma voor de uitbreiding van de landbouwproduktie. Het tweede krediet van 8 miljoen betrof de
bouw van nieuwe fabrieken van glasvezel, polyesterharsen en grondstoffen voor de fabricage van
polyurethaan. Dit project moet de technische basis
van de Poriugese industrie verbreden en deze richten op Produkten met gunstige marktvooruitzichten. Tenslotte is nog een krediet von 10 miljoen ter
beschikking gesteld voor de uitbreiding van een
cementfabriek met daarbij behorende opslagfaciliteiten.
Uit een globaal krediet dat in 1977 aan de Banco
de Fomento Nacional was toegekend, zijn bovendien twaalf kleinere bedragen van in totaal 5,6 mil
joen toegewezen. De helft van dit bedrag had betrekking op de voedingsmiddelenindustrie en de
rest op de chemische industrie, de metaal- en ma
chine-industrie, de produktie van bouwmaterialen
en de glas- en keramische industrie.
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Tabe! 5: Kredietverlening buìten de Gemeenschap in 1978 en van 1963 tot 1978
Onderverdeeid naar lo kalisatie van het project
1978
Aantal

Gewone transacties
Griekenland
Joegoslavië
Libanon
Portugal
Turkije
A.C.S.-landen - LG.O.
Boven-Volta
Caribisch gebied
Fiji
Gabon
Ghana
Ivoorkust
Kameroen
Kenya
Kongo
Liberia
Malawi
Mauritanie
Mauritius
Niger
Nigeria
Papoea Nie uwGuinea
Senegal
Swaziland
Tanzania
Togo
Trinidad en Tobago
Zaire
Zambia
Nieuw-Caledonië
Totaal

Aantal

1
1
1
3

20,0
25,0
3.0
35.0

9,0
11.3
1.3
15.8

12

90,9

41,0

—

—

3.0
12.5

1

12,0

2

7.4

1
1

1.5
25,0

1

7.0

1
1

10.0
5.0

23
2
1
12
2
66

—
—
—

—
—
—
—
—

—

—
—
—

—
—
—

—

—

—

—

5.0

—

—

2.5

1

—

BIjzondere transacties(=)
Turkije
1
A.C.S.-landen-LG.0.(3) 18
Benin
Boven-Volta
Gabon
Ghana
Guyana
Ivoorkust
Kameroen
Kenya
Kongo
Liberia
Madagaskar
Malawi
Mali
Mauritanie
Niger
Papoea NieuwGuinea
Rwanda
Senegal
Seychellen
Soedan
Suriname
Tanzania
Togo
Tsjaad
Zaire
Zambia
Nederlandse Antillen
Caribische
gemeenschap
Nieuw Caledonië
Réunion
Guadeloupe
Frans Guyana
Martinique

—

1
1

18

1963-1978 (')

Bedrag
(milj. r.ô.)

—

Bedrag
(miij. r.e.)

136,4
50.0
3.0
185,0
25.0
345,5

10,3
3.8
0.2
14.0
1,9
26,2

1
1
1
4
1
14
12
6
1
2
2
1
3
1
1

0,5
3.0
12.5
4.4
10,0
72,8
35,4
39,9
9,0
7.4
9.5
11.0
6.7
1.5
25,0

1
2
1
1
3
1
3
1
2

7,0
3.9
10.0
5.0
22.3
5.0
34,2
2,5
7.0

173,9

78.4

106

744,9

56,4

6.3
41.5

2,8
18.7

56
76

370,0
205,7

28,0
15.6

—
—

—
—

—

—

1
1

3.2
0.2

1
1
1

0,1
3.2
0.3

1

3.6

1

0,9

1

1.9

1
1
1

0.2
0.6
6.5

—
—
—

—
—
—

4
2

19.8
0,6

—
—
—
—

—
—
—
—

1

0.4

—

1
3
3
1
1
13
7

—

—
—

—
—

—»

—

—

—

—

4
1
1
1
1
1
1

3,3
9.5
10.3
2.0
3.2
38,1
26.2
1.2
9,8
0.3
1,9
1.0
3.6
2.7
0,9

1
1
4
1
1
1
2
3
2
8
2
1

1.9
3.0
6.7
0.6
6.5
1.9
7.4
5.3
8.7
35,8
0,6
4.4

1
2
2
1
1
1

1.0
3,4
2.8
0.7
0.4
0.6

Totaal
19
(waarvan risicodragend
kapitaal)
(15)

47.8

21,6

132

575,7

43,6

(25.3)

(11.4)

(36)

(66,2)

(5.0)

Totaal generaai

221,7

100,0

238

1 320,6

100,0
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C) Zie noot 1 btj tabel 2 op biz. 23.
(2) Transacties tegen speciale voorwaarden uit de middelen van de Lid-Staten. hetzij direct (Turkije). hetzij indirect via het Europese Ontwikkeiingsfonds (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 samenwerkingsovereenkomst.
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Joegoslavië
De Bank heeft een krediet van 25 miljoen verstrekî
voor de aanieg van de Transjoegoslavische autoweg. Met betrokken project omvat vijf wegvakken
met een totale le ngte van 60 km — waaronder de
verbinding door Belgrado, die naar de Griekse
grens en de rondweg rond Ljubljana, die aansluit
op een in aanieg zijnde autoweg naar Triëst en de
rest van Italie. Hiermede is de 50 miljoen uitgeput,
waarvoor de Raad van Gouverneurs de Bank in december 1976 had gemachtigd kredieten uit haar
eigen middelen te verlenen in Joegoslavië, één en
ander als gevolg van de verkiaring van Belgrado
waarin het principe werd vastgelegd van de samenwerking tussen de Gemeenschap en dit land.

Ghekenland
In 1978 heeft de Bank een tweede globaal krediet
van 20 miljoen verstrekt aan de NIBID (National In
vestment Bank for Industrial Development) krachtens het nieuwe financiële protocol E.E.G./Griekentand. Uit dit krediet zullen projecten betreffende het
midden- en kleinbedrijf kunnen worden gesteund,
speciaal met het oog op de aanpassing van de
Griekse industriële structuur aan de gemeenschappelijke markt,

Turkije
Uit begr otingsmiddelen is een krediet van 6,3 mil
joen ter beschikking gesteld voor een papierfabriek te Dalaman in West-Anatolië. De produktiecapaciteit van deze fabriek wordt uitgebreid om het
hoofd te kunnen bieden aan de snel stijgende binnenlandse vraag naar bepaaide Produkten, zoals
etiketten, verpakkingsmateriaal en tijdschriften. Het
project omvat mede installaties voor de afvalwaterzuivering van de gehele fabriek. Dit zullen de eerste dergelijke installaties zijn die in Turkije worden
gebouwd overeenkomstig de aanbevelingen van de
Conventie van Barcelona inzake de vermindering
van de verontreiniging van de Middellandse Zee.
Hiermede is het bedrag van 195 miljoen uitgeput.
dat volgens het in 1973 in werking getreden 2de
financiële protocol was bestemd voor de verlening
van kredieten tegen bijzondere voorwaarden.

Libanon
Voor de eerste maal heeft de Bank een krediet van
3 miljoen uit haar eigen middelen toegekend uit
hoofde van de dringende hulp bij de wederopbouw van Libanon, waartoe d e Bank in november
1977 door de Raad van Gouverneurs was gemach
tigd, Het totale hulpbedrag zal 20 miljoen bedragen, Het onderh avige krediet dient als bijdrage tot
de financiering van drie nieuwe eenheden van
70 MW elk ten behoeve van de thermische cen
trale te Jieh bij Beyrouth.

Landen in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan (A.C.S.-landen) en landen en gebleden overzee
(LG.O.)
In 1978 heeft de Bank 30 bedragen van in totaal
132,4 miljoen verstrekt voor 24 projecten in 14 lan
den in Afrika, twee in de Stille Oceaan en in het Ca
ribische gebied. Hieronder vielen drie bijzondere
transacties van in totaal 16,3 miljoen uit de midde
len van het Europese Ontwikkelingsfonds (E.G.F.),
waarmee het bedrag is uitgeput dat volgens de
tweede overeenkomst van Jaoe nde en het besluit
van de Raad betreffende de L.G.O. beschikbaar
was voor kredieten tegen speciale voorwaarden.
Voorts zijn k rachtens de overeenkomst van Lomé
uit de eigen middelen van de Bank twaalf kredie
ten van in totaal 90,9 miljoen verstrekt, waarbij
steeds een rentesubsidie van 3 % is toegekend uit
de middelen van het E.G.F., alsmede vijftien bedra
gen aan risicodragend kapitaal uit de middelen
van het E.G.F. voor in totaal 25,3 miljoen.
Sinds de overeenkomst van Lomé op 1 aprii 1976
in werking is getreden heeft de Bank nu 64 bedra
gen voor in totaal 262,6 miljoen (') toegezegd, waarvan 31 kredieten uit haar eigen middelen voor een
bedrag van 199,4 miljoen en 33 toezeggingen van
risicodragend kapitaal voor in totaal 63,2 mil
joen (^),
Risicodragend kapitaal wordt door de Bank in opdracht en voor rekening van de Gemeenschap gebruikt voor directe deeinemingen of voor kredieten
aan een A.C.S.-iand of een nationale ontwikkelingsiηstetting ter verbreding van de eigen-vermogensbasis van ondernemingen van dat land, of voor
steun in de vorm van z ogenaamd quasi-kapitaal.
Dit quasi-kapitaal kan de vorm aannemen van achtergestelde lenIngen die pas behoeven te worden
terugbetaald na aflossing van andere prioritaire leningen, of van voorwaardelijke leningen waarvan
de aflossing of de looptijd bij de toekenning van
de lening afhankelijk wordt gesteld van bep aaide
rendementsvoorwaarden. Voor verschillende van
de betrokken projecten is naast risicodragend ka
pitaal ook een krediet uit de eigen middelen van
de Bank ter beschikking gesteld. De souplesse
van dergelijke financieringen en van de voorwaar
den waaronder ze kunnen plaatsvinden. taten een
zo goed mogelijke afstelling op de projecten toe,
zodat kan worden voorzien in de meest uiteenlopende financieringsbehoeften, met name in de ärm
ste A.C.S.-landen.
{') Onder aftrek van 0,5 miljoen wegens een gedeeltelijke annulering
van twee in 1976 toegezegde bedragen.
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Toewijzingen uit globale kredieten

In een aantal landen heeft de Bank in 1978 voor de
eerste maal toezeggingen kunnen doen: Fiji,
Guyana, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Papoea
Nieuw-Guinea, Seychellen. Soedan, Swaziland, Tri
nidad en Tobago, Zambia.
In Nigeria is een globaal krediet van 25 miljoen toegekend aan de Nigerian Industrial Development
Bank Ltd (NIDB) ter financiering van industriële projecten van beperkte omvang in dat land.
In Zaire is een voorwaardelijke lening van 4 miljoen toegezegd aan het staatsbedrijf Palmeraies
du Zaïre ten behoeve van de palmoliefabriek te Gosuma in het g ebied van Ubangi. Voorts is een bedrag van 30 000 als voorwaardelijke lening ter beschikking gesteld voor een feasibility study betref
fende de uitbreiding van de palmplantages.
Twee bedragen van in totaal 12,1 mil joen zijn verstrekt voor projecten in Kenya:
— een krediet van 12 miljoen aan de Staat die dit
bedrag ter beschikking zai stellen van de Tana Ri
ver Development Authority ten behoeve van de regularisering van de rivier de Tana en de uitbreiding
van de waterkrachtcentrales in deze rivier. Het pro
ject biedt tevens de mogelijkheid ongeveer 80 000
ha landbouwgrond te irrigeren, waarop naar raming 25 000 gezinnen het boerenbedrijf zullen kun
nen uitoefenen. Ter financiering van dit project
heeft het Verenigd Koninkrijk een bedrag om niet
ter beschikking gesteld, en hebben de Commissie
van de Europese Gemeenschappen — uit de middelen van het vierde E.O.F. — en de Bondsrepubliek Duitsland langlopende leningen verstrekt;
— risicodragend kapitaal voor een bedrag van 0,1
miljoen aan de Kenya Tourist Development Corpor
ation (KTDC) voor een studie inzake het toeristische potentleel en de hotelbehoeften in het kustgebied.
In Swaziland heeft de Bank een krediet van 10 mil
joen toegekend aan de Royal Sugar Corporation
voor een nieuwe suikerrietplantage en een suikerfabriek met een produktiecapaciteit van 125 000 ton
ruwe suiker per jaar. Hier zullen bijna 3 000 man
werk vinden. Deelgenomen in de financiering van
dit project is eveneens door de Commonwealth
Development Corporation (CDC), de Deutsche Ent
wicklungsgesellschaft (DEG) en de International Fi
nance Corporation (IFC).
In Liberia zijn drie bedragen voor in totaal 7,7 mil
joen toegekend:
— een krediet van 4,9 miljoen aan de Liberia Elec
tricity Corporation (LEC) voor de uitbreiding van de
centrale van Bushrod bij Monrovia met twee diesel-

generatoren. Aan de financiering van dit project is
meegewerkt door de Wereldbank, het Saoediarabisch ontwikkelingsfonds en de Arab Bank for Eco
nomic Development of Africa:
— twee transacties ten behoeve van de Libérien
Bank for Development and Investment (LBDI), te
weten een globaal krediet van 2,5 miljoen en een
deelneming in het kapitaal van deze instelling voor
0,3 miljoen, die voor rekening van de Gemeenschap is genomen. Deze middelen zijn bestemd
voor de financiering van industriële en toeristische
projecten van kleine omvang.
In Soedan is een voorwaardelijke lening van 6,5
miljoen ter beschikking gesteld van de Gezira Me
nagli Textile Company Ltd. voor de bouw van een
textielfabriek met een capacitelt van 12 miljoen me
ter katoenweefse ls per jaar, bestemd voor de binnenlandse markt. De fabriek zaI werk bieden aan
900 man en aan de financiering is tevens deelgenomen door de International Finance Corporation.
In Tanzanie is een globaal krediet van 5 miljoen
toegezegd aan de Tanganyika Development Fi
nance Company Ltd. (TDFL) voor de financiering
van industriële projecten van kleine omvang.
Ten behoeve van de bouw van een rijstpellerij te
Dioro bij Sègou in Mali is dit land een bedrag aan
risicodragend kapitaal toegezegd van 3,6 miljoen.
In Zambia zijn drie transacties van in totaal 3,2 mil
joen tot stand gekomen: een deelneming voor re
kening van de Gemeenschap van 0,6 miljoen in
het kapitaal van de Development Bank of Zambia
(DBZ) e n een globaal krediet van 2,5 miljoen aan
deze instelling ter financiering van industriële en
eventueel toeristische projecten van kleinere om
vang in dit land, alsmede een bedrag van 0,08 mil
joen aan risicodragend kapitaal ten behoeve van
een feasibility study betreffende de mogelijke uit
breiding van een cementfabriek te Chilanga.
In K ongo was e en voorwaardelijke lening van 3,1
miljoen bestemd voor de financiering van een
staatsdeelneming in een nieuw hotel met 173 ka
mers, dat te Brazzaville zaI worden gebouwd. Deelgenomen in de financiering wordt eveneens door
de Caisse Centrale de Coopération Economique
(CCCE).
Twee bedragen van in totaal 2,4 miljoen waren be
stemd voor de modernisering van een textielfa
briek te Niamey i n Niger, te weten een krediet van
1,5 miljoen aan de Société Nouvelle Nigérienne du
Textile en een voorwaardelijke lening van 0.9 mil
joen aan de republie k Niger ter financiering van de
deelneming van deze staat in het kapitaal van de
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onderneming. De fabriek werkt voor de binnenlandse markt en biedt werkgelegenheid aan 830
werknemers.
In de Seychellen is voor rekening van de Gemeenschap tot een bedrag van 0,6 miljoen deeigenomen in het kapit aal van de Development Bank of
Seychelles (DBS), ter financiering van investeringsprojecten van beperkte omvang.
Voorts zijn nog twee voorwaardelijke leningen toegekend voor feasibility studies betreffende de exploitatie van plaatselijke huipbronnen. De eerste
(0,2 miljoen) betreff de bijprodukten van de fosfaatwinning te Taïba in Senegal en de tweede (0,2 mil
joen) de industriële maniokverwerking in Ivoorkust.
In de Stille Oceaan zijn twee projecten gefinancierd. In Fiji is een krediet van 12,5 miljo en verstrekt aan de Fiji Electricity Authority voor een dam
en een waterkrachtcentrale met een vermögen van
38 MW, die in de eerste plaats beoogt de elektriciteitsopwekking op basis van ingevoerde aardolie
te beperken. Ook de Wereidbank, de Australische
regering, de Commonwealth Development Corpo
ration en de Asian Development Bank nemen deel
aan de financiering van dit project.
Een krediet van 7 miljoen is toegekend aan de Higaturu Proc essing Proprietary Ltd (HPPL) voor de
bouw van een palmoliefabriek met bijbehorende
laad- en losfaciliteiten in Papoea Nieuw-Guinea; tevens is de r egering van dit land een voorwaarde
lijke lening van 1,9 miljoen toegezegd voor de fi
nanciering van de staatsdeelneming in het kapitaal
van de HP PL Financieringsbijdragen zijn ook ontvangen van de Commonwealth Development Cor
poration. De nieuwe fabriek zai ongeveer 43 000
ton olie per jaar produceren en 160 man personeel
hebben.
Tenslotte zijn nog dhe transacties uitgevoerd in
het Caribische gebied. Ten eerste heeft de Bank

42

een globaal krediet van 5 miljoen toegekend aan
de Trinidad and Tobago Development Finance
Company Ltd (TTDFC) in Trinidad en Tobago, ter
financiering van kleine industriële en toerislische
projecten. Een soortgelijk krediet van 3 miljoen is
toegekend aan de Caribbean Development Bank
(CDB) die werkzaam is in de zestien landen en
overzeese gebieden van de Caribbean Community
(CARICOM). Tenslotte is een voorwaardelijke le
ning van 3.2 miljoen toegezegd in Guyana ten behoeve van de ontg inning van de bosbouwreserves
in dit land. Het b etrokken project omvat de bouw
van een zagerij en van een dorp voor het onderbrengen van 420 werknemers. De produktie zal
grotendeels worden geëxporteerd naar NoordAmerika en Europa. Deelgenomen aan de financie
ring van dit project is eveneens door de Commissie, de Wereidbank en de Inter-American Develop
ment Bank.
De E.O.F.-middelen die nog krachtens de tweede
overeenkomst van Jaoende beschikbaar waren
voor kredieten tegen bijzondere voorwaarden, zijn
uitgeput door toekenning van drie van dergelijke
kredieten voor een bedrag van in totaal 16,2 mil
joen. De betrokken projecten waren de verbetering
en verharding van het wegvak Penetungu-Lubutu
van de weg tussen de hoofdplaats van het Kivu-gebied — Bukavu — en de hoofdplaats van BovenZaire — Kisangani — (14 miljoen), de bouw van
een palmoliefabriek te Gosuma in het g ebied van
Ubangi (1,8 miljoen) en tenslotte de bouw van een
Steiger in de visserijhaven te Larivot in het Franse
overzeese département Guyana (0,5 miljoen).
Krachtens de overeenkomst van Lomé is de Bank
tevens betast met de invordering van de leningen
tegen speciale voorwaarden, die de Commissie uit
de middelen van het E.O.F. toekent en die ook
door haar warden beheerd. De betrokken bedragen kamen niet voor in de statistieken betreffende
de werkzaamheden van de Bank.

Kredietverlening van 1958 tot 1978

Sinds haar oprichtìng in 1958 heeft de Europese
Investeringsbank een bedrag van in totaal
10 963,9 mlljoen verstrekt. Uitgedrukt in prijzen
van 1978 kan dit bedrag worden gesteld op ongeveer 15 miljard, waarvan bijna de helft alleen al
gedurende de laatste drie jaar. Hierdoor is bijgedragen tot investeringen van In totaal circa 69
miljard — uitgedrukt in prIJzen van 1978 — waar
van de E.I.B, derhalve gemiddeld 22 Vo heeft geflnanclerd.
Voor projecten In de Gemeenschap zijn kredieten verstrekt voor ongeveer 13,2 miijard (in lopende prijzen: 9 373,3 miljoen), hetgeen 87,1 ®/o
van het totale bedrag uitmaakt.
Deze kredieten hebben bijgedragen tot de financie
ring van investeringen {') tot een bedrag van in to
taal circa 57,5 miljard (in prijzen van 1978) (')die di
rect vermoedelijk bijna 180 000 nieuwe arbeldsplaatsen scheppen en circa 76 000 andere veiligstellen. Hierbij niet inbegrepen zijn de projecten in
de energie- en infrastructuursector, waarvan het

Kredietverlening uit eigen middeien 1959-1978,
uitgedrukt in prijzen van 1978
(in miijoenen r.e.)

op de bladzijden 23, 35 en 77 geven de onderverdeling naar doeisteiiing van economisch beleid,
lokalisatie der projecten en sector.
Op de acitiviteiten van de Bank sinds haar oprich
tìng is dieper ingegaan in een boekwerkje dat in
1978 is gepubliceerd naar aanleiding van het twintigjarig bestaan van de Bank(^), Daarom za! hier
slechts een korte acheta worden gegeven van de
ontwikkeling in de verachillende Lid-Staten sinds
de Gemeenschap in 1973 is uitgebreid en van de
activiteiten krachtens de verschiiiende financiele
samenwerkingsovereenkomsten met derde Ianden.

1959 6 0 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 1978

Kredietverlening in de Lid-Staten en buiten
de Gemeenschap
Kredietverlening in de Lid-Staten

werkgelegenheidseffect niet kwantificeerbaar is.
maar die indirecte gevolgen voor de bedrijvigheid
elders en voor de tijdelijke werkgelegenheid (tijdens de bouwperiode) hebben, welke nog veel hoger kunnen worden aangesiagen.
De bedragen per jaar zijn weergegeven in de grafieken op bladzijde 18 en hieronder. De tabeilen

(') Dit IS het bedrag van investeringen in vaste activa op grond van pro
jecten waaraan de Bank steun heell verleend. Het is berekend aan de
hand van de gegevens die ten grondslag lagen aan de iinancieringsplannen van de promoters ten lijde van de goedkeuring van de kredie
ten door de Raad van Bewind.
(Ί Oe bed ragen in constante prijzen zijn bepaald op basis van natio
nale prijsindexcljfers voor investeringen in vaste activa gecorrigeerd
voor koersschommeiingen lessen nationale valuta's' en rekeneentieden.
{') Deze publikatie wordt gratis verspreid.
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Kredietverlening binnen de
Gemeenschap (1973-1978)
In de periodo 1973-1978 heeft de Bank voor een
totaal van 6 917,8 mlljoen aan kredleten en garan
ties binnen de Gemeenschap verstrekt, d.w.z. bijna
drie kwrart van de totale middelen die zij sinds
1958 voor projecten binnen de Gemeenschap ter
beschikking heeft gesteld.

projecten van doorgaans vrij grote omvang, vooral
in de basislndustrie, en 722 toewijzingen (voor
338,8 mlljoen) uit 45 globale kredieten voor in to
taal ruim 500 miljoen ten behoeve van ind ustriele
investeringen van kleinere omvang. Deze inves teringen vonden plaats in diverse bedrijfstakken
waar de arbeidsintensiteit gemiddeld veel hoger
lag dan blj de grote projecten (29 000 per nieuwe
arbeidsplaats i. p. v. 99 000),
Onderverdeling naardoelstelüng van
economisch beleid
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OncJerverdeling naar doelstelling van
economisch beleid

Regionaal belang
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Duhsland
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Gedurende de laatste zes jaar Is de steun aan pro
jecten van regionaal be lang verdrievoudigd. Uitgedrukt In prljzen van 1978 Is deze gemiddeld met ongeveer 16.2 % per jaar geslegen, zodat nu meer
dan twee derde van de kredietverlening van de
Bank binnen de Gemeenschap voor dit doel Is bestemd (70,5 %).
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De kredietverlening voor projecten van gemeenschappelljk belang betraft grotendeels Investerin
gen die de energievoorziening van de Gemeen
schap beogen te verbeteren. Het bedrag, bestemd
voor de kernsector. bereikte 1 012,3 miljoen of
bijna de helft van de totale kre dietverlening aan de
energiesector gedurende de période van 1973 tot
1978, Belangrijke bedragen zijn ook ter beschik
king gesteld voor investeringen ter verbeterIng van
de Intracommunautaire verblndlngen.
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Onderverdeling naar sector
De snelle stijging van de kredietverlening sinds
1973 is hoofdzakelljk een gevolg van de grote om
vang van de gefinanclerde projecten in d e sectoren energie, vervoer, lelecommunicatie en waterbeheerslng.
De industriele kredietverlening legde met circa
1 700 miljoen beslag op bijna een kwart van de to
tale steun die in de Gemeenschap sinds 1973 Is
verleend. Dit betreft 137 Individuele kredleten voor
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mlljoenen r.e.
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Onderverdeling naar land
De kredietverlening is voor ruim twee derde geconcentreerd geweest in de landen van de Gemeenschap met de ernstigste regionale Problemen, te
weten Italie, het Verenigd Koninkrijk en lerland (zie
tabel 4 op biz. 35). Alleen al in Zuid-Italie is 1 958
mlljoen ter beschikking gesteld, d. w. z. bijna 30 %
van de kredietverlening binnen de Gemeenschap,

De kredietverlening in het Verenigd Koninkrijk
heeft evenees een grote omvang bereikt, mede in
verband met de financiering van de ontginning van
olie- en gasvoorkomens in de Noordzee, van de
herstructurering van de ijzer- en staallndustrie en
van grote waterprojecten. In Frankrijk zijn vooral gedurende de laatste twee jaar grote bedragen ter be
schikking gesteld voor omvangrijke energie- en telecommunicatieprojecten.

Onderverdeling naar sector

Onderverdeiing naar land
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Kredietverlening buiten de
Gemeenschap
In het kader van de economische en financiele samenwerking van de Gemeenschap met een toenemend aantal ontwikkelingslanden heeft de Bank a!
sinds 1963 een bijdrage geleverd tot de tenuitvoerlegging van de verschillende overeenkomsten. fi
nanciele protocoilen en besluiten betreffende Griekenland, Turkije, de landen in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan, de landen en gebieden overzee, Portugal. Joegoslavië en Libanon.
In deze landen is van 1963 tot 1978 een bedrag
van in totaal 1 320,6 miljoen toegezegd, waarvan
744,9 miljoen uit de eigen middeien van de Bank
en 575,7 miljoen uit begrotingsmiddeien die hiertoe door de Lid-Staten, hetzij direct, hetzij indirect
via het Europese Ontwikkelingsfonds ('), ter beschikking zijn gesteld (zie tabe! op biz. 81 ).

Middellandse-Zeegebied
Van 1963 tot 1978 zijn in het IVIiddellandse-Zeegebied — met Inbegrip van Portugal — kredieten toegezegt tot een bedrag van in totaal 769,4 miljoen,
waarvan 399,4 miljoen uit de eigen middeien van
de Bank. Dit gebied nam aldus 58 % van de kre
dietverlening buiten de Gemeenschap voor zijn rekening.
In Turkije zijn van 1965 tot 1978 58 bedragen van in
totaal 395 miljoen ter beschikking gesteld uit
hoofde van de twee eerste financiele protocoilen
met dit land, waarvan 25 miljoen uit d e eigen mid
deien van de Bank (zie label hieronder).

AandeeI van de kredietverlening buiten de
Gemeenschap in totale activiteit, 1963-1978

In de grafiek hiernaast ts weergegeve n w/elk per
centage de kredietverlening buiten de Gemeen
schap 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 overeen
komsten en het vankrachtworden van nieuwe over
eenkomsten.
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72 73 74 75

76 77 1978

Kredietverlening uit eigen middeien plus bijzondere transacties van de „section spéciale"

(•) Kredlelen legen bijzondere voorwaarden en verslrekkmg van rlsicodragend kapilaal. toegekend voor re kemng en in opdracht van de LidSiaten o1 van de Europese Economische Gemeenschap (Europees Ont
wikkelingsfonds) en beheerd in de ,,section spéciale" (zie biz. 59).

Kredietverlening uit eigen middeien

label 6: Kredietverlening in het Middellandse-Zeegebied van 1963 tot 1978
Aantal
waarvan
toewijzingen

Griekenland
Portugal
Turkije
- uit begrotingsmiddeien (2)
- uit de eigen middeien van de Bank
Joegoslavië
Libanon
Totaal

Bedrag (milj. r.e.)
waarvan
toewijzingen

Totaal

kredieten

Totaal

kredieten

%

41
46

18
34

136.4 (D
185.0 (D

8,9
20.6

17,7
24.0

95
26
2
1

39
24

17.5
25,0

—
—

370.0
25,0
50,0
3.0

—
—

48,1
3.3
6,5
0.4

211

115

769.4

72.0

100.0

(1) Gedeeltelijk met rentesubsidies voor rekening van de Lid-Staten.
(2) Kredielen tegen bijzondere voorwaarden voor rekening en uit begrotingsmiddeien van de Lid-Staten.
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Onderverdeeld naar sector (zie label 14 op biz, 82)
blijkt de kredietverlening aan de industrie (39%
van het totaal) en de energiesector (35 %) sterk te
overwegen. Afgezien van twee globale kredieten
uit b egrotingsmiddelen aan de Turkse staat ter flnancierung van feasibility studies zijn zeven glo
bale kredieten voor in totaal 33,8 mlljoen toegekend, waarvan 25 miljoen uit de eigen middelen
van de Bank en 8,8 m iljoen uit begrotingsmidde
len. Deze kredieten zijn intussen geheel toegewezen ten behoeve van 63 industriële projecten van
kleinere omvang.
Naar raming heeft de Bank door haar kredietverle
ning 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 uit hoofde van de twee eerste
financiele protocollen van 1963 tot 1978 23 kredie
ten uit de eigen middelen van de Bank to egekend
voor in totaal 136,4 miljoen. Bijna 60 % hiervan had
betrekking op landbouwverbetering, verkeersverbindingen en energie. De industriële kredietverlening beliep 57 miljoen; uit het eerste van de twee
globale kredieten zijn 18 bedragen voor in totaal
8,9 mlljoen toegewezen ten behoeve van investeringen betreffende het m idden- en k leinbedrijf. In dit
land ist aldus bijgedragen tot het scheppen van
circa 7 000 nieuwe arbeidsplaatsen en tot een aanzienlijke verbetering van de werkgelegenheidssituatie in de gebieden waar irrigatieprojecten zijn uitgevoerd.

Kredietverlening in het Middellandse-zeegebied
399,4
Libanon 3,01

Turkije 25,0
370,0

Joegoslavië 50,0

Turkije 370,0

Onderverdeeld naar sector (in %)
g Industrie
• Infrastructuur

Griekenland 136,4 I

100%

Overige Industrie 11.8

Bouwmaterialen 4,5
Raffinage en eerste bewerking
van metalen4,6

pi?
r4.§i

In de période 1976-1978 heeft de Bank in Portugal
twaalf kredieten uit haar eigen middelen verstrekt
voor in totaal 185 miljoen, waarvan het grootste
deel op grond van het dringende hulpprogramma,
terwiji ook reeds enkele kredieten uit hoofde van
het financiële protocol zijn toegekend.
Bestemd waren deze bedragen voor elektrische
centrales (55 miljoen), irrigatieprojecten (27 mil
joen), havenaanleg (24 miljoen ) en industriële pro
jecten (79 miljoen). Dit twee globale kredieten zijn
tenslotte 34 toewijzingen van in totaal 20,6 miljoen
verricht ten behoeve van investeringsprojecten van
bescheiden omvang.
In Joegoslavie zijn twee bedragen van in totaal 50
miljoen ter beschikking gesteld voor projecten van
gemeenschappelijk belang voor Joegoslavië en
de Gemeenschap, te weten het hoogspanningskoppelnet en de Transjoegoslavische autoweg.
Tenslotte is in Libanon en eerste krediet van 3 mil
joen toegekend voor een elektriciteitscentrale,
krachtens de dringende hulp die geboden wordt
bij de wederopbouw van het land.
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Onderverdeeld naar gebied
(in miljoenen r.e.)
m Gewone transacties uit eigen middelen
m Bijzondere transacties van de
,.section spéciale"

Papier, papierpulp8,0

Chemische industrie 8,9

Waterprojecten 15.5

Portugal 185,0

Verbindingen 17,3

imê:
Energie 29,':

Afrika — Carlbisch gebied
Oceaan
Kredietverlening in de A.C.S.-landen en de L.G.O.
345,5

Onderverdeeld naar gebied
(in miljoenen r.e.)
I
Gewone transacties uit eigen middelen
• Bijzondere transacties van de „section spéciale'

Overige 15,8
Tanzania 5,0
Trinidad en Tobago 5,0
Mauritius 6,7
Nieuw-Caledoniè 7.0
Papoea
Nieuw-Guinea 7,0
Liberia 7,4
Kongo 9,0
Malawi 9,5
Ghana 10.0
Swaziland 10,0
Mauritanie 11,0
Fiji 12,5

Onderverdeeld naar se ctor
(in %)
^Industrie
•Infrastructuur

Togo 22,3
205,7

Nigeria 25,0

Overige 20,5

srige Industrie 18,1
Nieuw-Ôaiedonië 3.4
Mall 3,6
Nederlandse Antillen 4,4
Togo 5,3
Soedan 6,5

Zaire 34,2

I Bouwmaterialen 6.2

Senegal 6,7
Textiel en leer 6.5
Tanzania 7,4
Tsjaad 8,7

Kameroen 35,^

Boven-Volta 9,5

Mijnbouw 10,4

Kongo 9,8
Gabon 10,3
Voedingsmiddelen 22,6

Kenya 39,9
Kameroen 26,2

Waterprojecten 2.2

Zaïre 35,:

Energie 15,3

Ivoorkust 72,ί

Ivoorkust 38,1

'iiââ

Verbindingen 18,7

Stille

Bij de twee overeenkomsten van Jaoende, afgesioten met de geassocieerde landen in Afrika, Mada
gaskar en Mauritius (G. Α. S. M.), en de twee besluiten betreffende de landen en gebieden overzee
(L G. 0,), was het maximumbedrag voor de krediet
verlening uit d e eigen middelen van de Bank vastgesteld op 170 miljoen en het totale bedrag van de
kredieten tegen bijzondere voorwaarden of bijdragen aan de vorm ing van risicodragend kapitaal, uit
de middelen van het Europese Ontwikkelingsfonds, op 140,5 miljoen.
Van 1964 tot 1978 heeft d e Bank middelen toegezegd tot een bedrag van in total 288,1 miljoen ten
behoeve van de G. A. S. M. en de L. G. O., waarvan
146,1 miljoen aan gewone kredieten uit de eigen
middelen van de Bank, 139,5 miljoen aan kredieten
tegen bijzondere voorwaarden en 2,5 miljoen aan
bijdragen aan de vorming van risicodragend kapi
taal, deze beide laatste posten uit de middelen van
het Europese Ontwikkelingsfonds.
De financiële samenwerking met de landen in
Afrika, het Garibische gebied en de Stille Oceaan
en met de landen en gebieden overzee (A, G, S,landen en L G. O.), zoals deze voor viif jaar is vastgelegd in d e overeenkomst van Lom é en het besluit van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 29 juni 1976, heeft wat de Bank betreff gedurende de eerste drie jaren geresulteerd in de
toezegging van middelen tot een bedrag van in totaal 262,6 miljoen. Er zijn gewone kredieten uit de
eigen middelen verstrekt tot een bedrag van 199,4
miljoen en risicodragende middelen uit het Euro
pese Ontwikkelingsfonds tot een bedrag van 63,2
miljoen. Deze middelen zijn ten goede gekomen
van industriële projecten en de energtevoorziening
(255,2 miljoen) en van toe ristische activlteiten (7,4
miljoen).
Voor agro-industriële complexen is 78,1 miljoen
verstrekt, voor andere bedrijfstakken 40,2 miljoen,
waarvon 10 miljoen voor projecten in de chemi
sche en metallurgische industrie, en 65,9 miljoen
in de energiesector.Voorts zijn 16 globale kredie
ten aan nationale of regionale ontwikkelingsbanken toegekend tot een bedrag van in totaal 61 mil
joen (56 miljoen uit de eigen middelen van de
Bank en 5 miljoen aan risicodragende middelen)
ter financiering van kleine projecten betreffende
het midden- en kleinbedrijf.
De totale activiteiten van de Bank in de A. G. S.-landen en de L G. O. uit hoofde van de versc hillende
overeenkomsten en besluiten beliepen gedurende
de période 1964-1978 in totaal 551,2 miljoen, hetgeen 42 % uitmaakte van het gehele bedrag van
de kredietverlening buiten de Gemeenschap.
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Middelen

Het geplaatste kapitaal van de Bank is In juni
1978 verdubbeld tot 7 087,5 miljoen. Op de kapltaalmarkten is In het verslagjaar 1 949,7 miljoen
opgenomen.

Op 31 december 1978 bedroeg het totaal der mid
delen van de Bank (gestört kapitaal, reserves en
voorzieningen, saldo van de verlies- en winstrekening, opgenomen leningen) 7 869,9 miljoen tegenover 6 430,9 miljoen op 31 december 1977.
Deze toenemlng was voor 1 295,5 miljoen een gevolg van de nettotoeneming van de post leningen
o/g (met inbegrip van aanpassingen in verband
met koersschommelingen). Voorts is 105,5 miljoen
afkomstig van het exploitatiesaldo, terwiji 38 miljoen het bedrag betreft, dat de Lid-Staten hebben
gestört uit ho ofde van de kapitaalverhoging waartoe in 1975 was b esloten. De stortingen uit hoofde
van de kapitaalverhoging van 1978 zullen in 1980
beginnen en zullen zijn verdeeld in acht halfjaarlijkse termijnen van in totaal 354,375 miljoen, zodat
het gestorte kapitaal dan 911,25 miljoen zai bedragen (zie biz. 9 en 60).
In 1978 heeft de Bank 1 949,7 mitjoen op de kapitaalmarkten opgenomen tegenover 1 161,5 miljoen
in 1977 en 748,9 miljoen in 1976. Dit beroep om-

vatte 1 823 miljoen aan openbare emissies en onderhandse plaatsingen op de kapitaalmarkten,
voorts 39,9 miljo en aan interbankaffaires op middellange termijn en 86,8 miljoen in de vorm van
door de Bank gegarandeerde participatiecertificaten, d oor middel waarvan inst itutionele beleggers
die meer prijs stellen op veiligheid en rendement
van een belegging dan op verhandelbaarheid, deelnemen aan de financiering van de kredieten van
de Bank.
De openbare emissies zijn genoteerd aan de voornaamste beurzen in het land van uitgifte en te Lu
xemburg voor zover het euro-emissies betreft. De
leden van de overnemende banksyndicaten volgen doorgaans in samenwerking met de Bank de
koersontwikkelingen op de secondaire markten
voor de leningen. bij de uitgitte waarvan zij betrokken waren.
Deze omvangrijke stijglng van het bedrag der op
genomen middelen is vergemakkelijkt door de
ruime liquiditeit van de meeste kapitaalmarkten In

Tabe! 7 : Geplaatste leningen van 1961 tot 1978
(tn miljoenen r.e.)

Aantal
leningen

1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1971-1978

3
2
3
5
4
6
8
13
9
7
20
19
22
16
26
17
31
43
254

Leningen
Bedrag

Deelneming
financieringen
door de E.I.B.

Opgenomen
middelen

Onderhands

Openbaar

Totaal

7.6

13,8
32,3
21.2
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
1 353,9

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
1 862,9

17.0
17,0
132,0
86,8

21,4
32.3
35,2
66.8
65.0
138.5
194,6
212,5
146,0
168,9
412,9
479,5
612,3
825,5
830,7
748,9
1 161,5
1 949.7

4 868,5

7 827.5

274.6

8102,1

—
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 (D
509.0 (2)
2 959,0

—
—
—
—
—
—
—
—
—
17,5
4,3

—

(<) Waarvdn 87 miljoen; Interbankoperaties op middeilange termijn.
(2) Waarvan 39,9 miljoen; interbankoperaties op middellange termijn.
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geheel 1978. De heersende onzekerheid ten aanzien van de rentevoeten en de koers van de USdollar leidde echter tot een ingrijpende wijziging in
de valutasamenstelling van het beroep op de kapitaalmarkten. Een Sterke stijging trad op bij de valu
ta's van de Lid-Staten van de Gemeenschap (869,8
milioen tegen 370,4 miljoen in 1977), waarmee de
dollar werd voorbijgestreefd. Leningen zijn uitgegeven in de valuta's van de Lid-Staten waar de Bank
gewoonlijk een groot deef van haar middelen opneemt (23 leningsoperaties voor in totaal 690,1 mil
joen. l uidende in Duitse mark, gülden. Belgische
en Luxemburgse frank); voorts is voor een b edrag
van 179,7 miljoen opgenomen in de vorm van dr ie
leningen luidende in Franse frank (met name is al
bus in 1978 de eurofrankenmarkt heropend) en
één luidende in pond Sterling.
Het aandeel van de dollar Is wel relatief teru ggelopen, maar het absolute bedrag dat aan dollarleningen is opgenomen is nog aanzienlijk gestegen
(861,8 miljoen tegen 521,6 miljoen in 1977). Dollaremissies zijn ondergebracht op de internationale
markt, op de Amerikaanse binnenlandse markt
voor buitenlandse leningen en op een nieuwe
markt, te weten die in Japan. Op de Amerikaanse
markt is in totaal 440,5 miljoen opgenomen door
middel van twee openbare emissies en twee onderhandse plaatsingen. Zes e missies op de inter
nationale markt lev erden In totaal 357 miljoen op.
Tenslotte is in augustus een dollarlening uitgegeven met behulp van een banksyndicaat onder leiding van een Japanse bankinstelling, waarvan
80 % is ondergebracht op de Japanse markt (64,3
miljoen).

was dit 5 412,3 miljoen, zodat sprake is geweest
van een stijging met 1 295,6 miljoen, waarvan 213
miljoen nog te vorderen is (').
Sinds de Bank haar kre dietformules in 1977 heeft
verfijnd, hangen haar rentetarleven af van de looptijd en de valuta's waarin kredieten worden uitbetaald. De b asistarieven per valuta en looptijd wor
den door de Raad van B ewind periodiek vastgesteld aan de hand van de kosten die voor de Bank
verbonden zijn aan bei aantrekken van deze valu
ta's voor de betrokken looptijden, Het verloop van
de tarieven gedurende het jaar vormt dus siechts
een reflectie van de ontwikkelingen die zieh op de
verschillende kapitaalmarkten hebben voorgedaan: rentestijging voor het pond Sterling, de USdollar, de gulden en — in mindere mate — de
Duitse mark tegen het eind van het jaar; ongeveer
gelijk blijvende rente voor de Belgische frank, de
Deense kroon, de Zwitserse frank en de yen; rentedaling voor de lire en de Franse frank.

Op de Zwitserse markt is vier maal een beroep gedaan voor een bedrag van in totaal 109,6 miljoen;
drie van deze em issies dienden ter conversie van
Gudere leningen.
In het Kader van het streven van de Bank om tot
een verdere spreid ing van haar kapitaatbronnen te
komen, is voorts voor de tweede maal een emissie
verriebt op de Oostenrijkse markt, tot een bedrag
van 21,7 miljoen, die door een international bank
syndicaat is overgenomen.
In tabel 8 op biz. 74 en 75 worden bijzonderheden
vermeld ten aanzien van in het boekjaar afgesloten
leningen (de middelen verkregen door afgifte van
participatiecertificaten blijven in deze tabel buiten
beschouwing).
Het saldo der opgenomen leningen onder aftrek
van aflossingen en na aanpassing in verband met
wisselkoersveranderingen, bedroeg op 31 december"1978 6 707,9 miljoen. Op 31 december 1977
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(') Zie bitlege G bi| de laarrekeningen. biz. 62.

Resultaten van het boekjaar

Het expioltatle-overschot bedroeg In 1978 111,2
mlljoen. Voorgesteld is dit over te boeken naar
de statutaire en aanvullende reserves overeen·
komstig artikel 24 van de Statuten, dat voorziet
In de geleidelijke vorming van e en reserve tot
een bedrag van hoogstens 10 Vo van het geplaatste kapitaal, aismede eventueel van een aanvul
lende reserve.

Het exploitatie-overschot is. evenals dit in 1977 het
geval was. in gunstige zin beïnvioed door de uitbreiding van de werkzaamheden van de Bank en
door de toeneming van het eigen vermögen.

Het balanstotaal beliep op 31 december 1978
9 645 miljoen tegenover 7 697 miljoen per 31 de
cember 1977, hetgeen een stijging met 25,3% impliceert.

De ontvangsten aan rente en provisie over verstrekte kredieten steeg van 465,1 miljoen in 1977
tot 560,8 miljoen gedurende het versiagjaar; bij de
post „Rente en kosten van leningen o/g" was
sprake van een stijging van 391,3 miljoen in 1977
tot 473,8 miljoen in 1978. De nog steeds hoge opbrengsten van belegging van kasmiddelen — die
in de loop van het jaar bovendien in omvang zijn
toegenomen — zorgden voor een sterke stijging
van deze post tot 57,7 miljoen (in 1977: 43,4 mil
joen). De post „Overige baten" is daarentegen gedaald van 9,9 miljoen in het voorafgaande jaar tot 7
miljoen in 1978. Een overeenkomstige invloed hadden de administratiekosten die toenamen van 22,6
miljoen tot 25,7 miljoen , vooral als gevolg van de
stijging van de personeelskosten {stijging van de
kosten van levensonderhoud en enige groei van
het aantal p ersoneelsleden) en van bepa alde ko
sten die verband houden met de indienststelling
van nieuwe informatieverwerkende Systemen.
Na afschrijving op emissiekosten en aflossingspremies ad 16,3 miljoen (tegenover 13,2 miljoen in
1977) blijft in 1978 een exploitatie-overschot van
111,2 miljoen, tegenover 94,5 miljoen in 1977.
Toepassing van de omrekeningskoers van de
rekeneenheid per 31 december 1978 doet dit overschot verminderen met een bedrag van ongeveer
5,7 miljoen, dat ontstaat door de herwaardering
van het eigen vermögen van de Bank op basis van
de genoemde wisselkoersen, voor zover de
waarde daarvan niet is aangepast krachtens artikel
7 van de Statuten.
De Baad van Bewind heeft de Baad van Gouver
neurs aanbevolen dit bedrag van 5,7 miljoen af te
boeken van de voorziening voor koersschommelingen van de rekeneenheid en het gehele exploitatieoverschot ad 111,2 miljoen over te boeken naar de
reserves, te weten 30 miljoen naar de statutaire re
serve en de rest naar de aanvullende reserve.
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Personalia

Tijdens de jaarvergadering van 19 juni 1978 liep de statutaire zittingstermijn af van de 18 bewindvoerders en
de 10 plaatsvervangend bewindvoerders in de Raad van Be wind van de Bank. De Raad van Gouverneurs
heeft hierin voorzien door herbenoeming van alle bewindvoerders (17 aangewezen door de Lid-Staten en
één door de Commissie van de Europese Gemeenschappen) en plaatsvervangend bewindvoerders (negen
aangewezen do or de Lid-Staten en één door de Commissie) voor een nieuwe période van vijf jaar tot de
jaarvergadering in 1983.
Op 1 juli 1978 heeft Sir Raymond BELL wegens het b ereiken van de pensioengerechtigde leeftijd ontslag
genomen als vice-president. De Raad van Gouverneurs heeft hem de titel van honorair vice-president van
de Bank verleend. Ter gelegenheid van dit aftreden hebben de Raad van Bewind en de directie Sir Ray
mond Bell hun grote erkentelljkheid tot uitdrukking gebracht voor de grote bijdrage die hi] geleverd heeft tot
de uitbreiding van de werkzaamheden van de Bank sinds begin 1973 toen Denemarken, lerland en het Verenigd Koninkrijk tot de Gemeenschap zijn toegetreden.
Ter voorziening in deze vacature heeft de Raad van Gouverneurs de heer C. R. ROSS, voorheen Deputy
Secretary in de Central Policy Review Staff, Cabinet Office van de Britse regering, in de plaats van Sir Ray
mond Bell benoemd voor de resterende duur van diens ambtsperiode die in 1982 zai aflopen.
Ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan van de Bank heeft de Raad van Gouverneurs de tItel van hono
rair vice-president eveneens verleend aan de heer C. TlXIER. die lid was geweest van de eerste directie van
de Bank.
Zoals elk jaar moe st ook in 1978 het Comité ter contrôle van de boekhouding gedeeltelijk worden hernieuwd. De Raad van Gouverneurs heeft de heer P. L. McDONNELL, aftreden d voorzitter, herbenoemd als
lid van dit comité voor de boekjaren 1978, 1979 en 1980; tot de jaarvergadering van 1979, tijdens welke de
balans en de verlies- en winstrekening over 1978 zulen worden goedgekeurd, wordt het voorzitterschap van
het comité vervuld door de heer J. BREDSDORFF.
De toeneming van de omvang van het personeel is achtergebleven bij die van de omvang der werkzaamhe
den : op 31 decomber 1978 omvatte het personeel 399 personen tegenover 382 op 31 december 1977.
Per 1 Oktober 1978 Is de heer R. CORNEZ , tot dat moment adviseur in de directie Kredietverlening buiten
de Gemeenschap, benoemd tot hoofd van de afdeling Toezicht ultstaande kredieten van die directie.
De heer J. N. van de HOUTEN, sinds 1962 directeur Juridische Zaken, heeft uit die functie ontslag genomen
en is per 1 mei 1979 vervangen door de heer D, FONTEIN die reed s sinds 1 november 1978 adjunct-directeur was. De heer van den Houten is benoemd tot bijzonder adviseur van de directie.
De Raad van B ewind zegt het personeel gaarne dank voor de omvang en de kwaliteit van het gedurende
1978 met zoveel toewijding verrichte werk.

Luxemburg, 8 mei 1979

Y. Le Portz
Voorzitter van de Raad van Bewind
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Balans per 31 december 1978
(in rekeneenheden — zie de noten bij de jaarrekeningen in bijiage E)

Activa

31.12.1978

31.12.1977

Door de Lid-Staten te störten Kapitaal (zie bijiage A)

392 343 750

75 937 500

Kas en banken
Direct of binnen hoogstens één jaar opeisbaar
Opeisbaar na minstens één jaar

336 583 794
181 311

415 490 898
527 158
416 018 056

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

Vorderingen op Lid-Staten wegens kapitaalverrekeningen
(zie bijiage D)
Verstrekte Kredieten (zie bijiage B)
Uitbetaald
Nog te betalen

35 537 930
206 164 883

43 516 626
208 314 272

Vorderingen wegens leningen o/g

336 765 105

251 830 898

241 702 813

213 027608

60 620 634

36 494 391

60 306 080

7 088 024 327
778 366 598

5 840 661 081
685 612 085

6 526 273166

7 866 390 925
Garanties
Wegens in opdracht van derden verstrekte kredieten
Wegens door derden verstrekte kredieten

(162 200 904)

(156 365 528)

Wegens door de Bank gegarandeerde deelnemingen van derden
aan kredi ettransacties van de Bank

(209 630496)

(164 085 364)

Terreinen en gebouwen (zie noot G)
Te ontvangen rente en provisie
Nog niet afgeschreven emissiekosten
Nog niet afgeschreven afiossingpremies

119 515 768

114504 441

24 659 952

11 252 812

140 058 229

112 711 405

95 497 047

75 240 417

2130 341

2 805 377
97 627 388

78 045 794

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

77 662 275

52126184

Diverse rekeningen (zie noot F)

14 435 484

21 722 539

9 645 053 397

7 696 979 800
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Passiva

31.12.197t

31. 12. 1977

Kapitaal (zie bijlage A)

3 543 750 000
2 986 875 000

7 087 500 000
6176 250 000

Geplaatst
Niet gestört Obligo . .

911 250000

556 875 000

Statutaire reserve (zie noot Κ)

200 ODO 000

150 000 000

Aanvullende Reserve (zie noot Κ)

274 260 330

229 802 815

Voorzieningsfondsen (zie noot Κ)
Voorziening voor koersschommelingen van de rekeneenheid
Bouwvoorziening

I 18 385047
β

19 433 352
45 000 000

45 000 000

63 385 047

64 433 352

|

18 251 664

14 193 572

Verschuldigd aan Lid-Staten wegens kapitaalverrekenin- 1
gen (zie bijlage D)

24 454 840

41 597 932

Pensioenfonds van het personeel

Leningen (zie bijlage C)
Obligaties
Onderhandse lenin gen op middellange en lange termijn . . ,

5 704 796 029
1 003 074 902
6 707 870 931
7 276 394

Aflossingspremies

Diverse crediteuren (zie noot C)

^

Nog te betalen op verstrekte kredieten
Garanties
Wegens i n opdracht van derden verstrekte kredieten
Wegens door derden vers trekte kredieten
(162 200 904)
Wegens door de Bank gegarandeerde deelnemingen van derden ,
aan kred iettransacties van de Bank
; (209 630 496)
Vooruitontvangen rentesubsidies (zie noot D)
Te betalen en vooruitontvangen rente en provisle ....
Vervallen en nog niet uitbetaalde coupons en obligaties
(zie noot E)
Diverse rekeningen (zie noot F)
Saldo verlies- en winstrekening (zie noot Κ)

Il 4 442 923 326
Il 969 357 470
M 5 412 280 796

:,,

8 238 931
6715147 325

5 420 519 727

50 423 301

22 264 652

778 366 598

685 61 2 095
119 515 768

114 504 441
(156 365 528)
(164 085 364)
61 886 390

47 094 962

221 293 406

175 498 059

77 662 275

52 126 184

28 659 532

24 036 482

105 508 248
9 645 053 397

93 409 210
7 696 979 800

325 748 680
309 241 284

321 046 752
213 601 897

31 891 274
108 941 956

31 647 924
122 442 982

Pro memorie rekeningen
„Section spéciale"
In beheer ontvangen middelen
- voor rekening van de Lid-Staten
- voor rekening van de Europese Gemeenschappen
Effecten in onderpand wegens in opdracht van derden verstrekte
kredieten
Effecten in bewaarneming
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Overzicht van de herkomst en besteding der middelen gedurende
het boekjaar 1978
(In rekeneenheden - zie de noten bij de jaarrekeningen in bijiage E)
1978
Herkomst der middelen
Netto exploitatiesaido
Kosten zonder gevolgen voor de liquiditeit
- afschrijving op netto aangeschafte inventaria
- afschrijving op emissiekosten en afi ossingspremles

1977

105 508 248

93409 210

460 003
16 351 976

581 056
13 240 679

122 320 227
354 375 000

Toeneming geplaatst en te störten kapitaa!
Opgenomen leningen
af: aanpassingen wegens wisselkoerswijzigingen

1 862 953 477
- 324 584 405

Afiossingen op verstrekte kredieten
Daling (toeneming) van de vorderingen op Lid-Staten wegens
kapitaalverrekeningen
Toeneming van de post ..Nog de betalen op verstrekte kredieten"
Toeneming van de post ..Te betalen en vooruitontvangen
rente en provisie"
Toeneming van de posten ..Diverse crediteuren". ..Diverse rekeningen" (credit) en ..Pensioenfonds van het personneel" . . .
Toeneming van de post,,Vooruitontvangen rentesubsidies" . .
Daling (toeneming) van de post ..Diverse rekeningen" ....
Totaal

1 029 446 517
- 113 904 583

1 538 369 072
470 876 136

915 541 934
268 108 196

23 811 689
92 754 513

(3110787)
272 310 542

45 795 347

17 809 407

36 839 791
14 791 428
7 287 055

25 200 568
24181 758
(12 399 452)

2 707 220 258

1 61 4873111

Besteding der middelen
Gedurende het boekjaar verstrekte kredieten. onder aftrek van
annuleringen en d eelnemingen van derden
2 048 965 286
af: aanpassingen wegens wisselkoerswijzigingen
- 237 971 391
Afiossingen op opgenomen leningen
Emissiekosten
Terreinen en gebouwen
Toeneming (daling) van het door de Lid-Staten te störten kapi
taal
Toeneming van de post ,.Te o ntvangen rente en p rovisie" . . .
Daling (toeneming) van de post ..Verschuldigd aan Lid-Staten
wegens kapitaalverrekeningen"
Toeneming van de vorderingen wegens leningen o/g

1 439 690133
- 130 731 596
1 810 993 895
243 741 474
35 933 570
13 867 143

1 308 9 58 537
226 829 798
15 976 967
8 760 299

316 406 250
27 346 824

(37 968 750)
12 469111

17 143 092
152 406 974

(2 724 250)
44 027 567

89 381 036

38 543 832

2 707 220 258

1 614873111

Toeneming van de posten ..Kas en banken". alsmede ..Schatkistpapier. Wissels en schuldbrieven"
Totaal

107 230 945

Bijiage A — Overzicht van de kapitaairekening
per 31 december 1978
In duizenden rekeneenheden - zie de noten bij de jaarrekeningen in bijiage E
Gestort kapitaal
Geplaatst
kapitaal (1)

Niet gestört
obligo (2)

1 57 5 000
1 575 000
1 575000
1 2 60 000

1 372 500
1 37 2 500
1 372 500
1 098 000

België

414750

361 425

30365.625

22 959.375

53 325

Nederland
Denemarken
lerland
Luxemburg

414 750
210 000
52 500
10 500

361 425
183 000
45 750
9 1 50

30 365.625
15 375
3 843.75
768.75

22 959.375
11 625
2 906.25
581.25

53 325
27 000
6 750
1 350

7 087 500

6176 250

Duitsland
Frankrijk
Verenigd Koninkrljk ....
Italie

Totaai

Voldaan op
31.12.1978

115 312.5
115 312.5
115 312.5
92 250

518 906,25

Nog te
voldoen

87 187.5
87 187.5
87 187.5
69 750

392 343,75

Totaal

202 500
202 500
202 500
162 000

911 250

(0 Bij besluit van de Raad van Gouverneurs van 19 juni 1978 is het geplaatste ka pitaal van de Bank verhoogd van 3 543 750 000 tot 7 087 500 000.
De Lid-Staten störten 10 % van deze verhoging in hun eigen valuta - d.w.z. de tegenwaarde van 354 375 000 - en wel in acht gelijke termijnen van 44 296 875.
op 30 aprii en 31 Oktober van de jaren 1980/19 83. Het nog resterende bedrag van de verhoging van 10 juli 1975 zai in twee termijnen van elk 18 984 375
worden voldaan op 30 aprii en 31 Oktober 1979.
(2) Storting kan door de Raad van Rewind worden veriangd. indien dit noodzakelijk is om aan de verplichtingen van de Bank ten opzichte van haar geidgevers te
voldoen.
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Bijiage Β — Onderverdeling van de verstrekte kredieten
per 31 december 1 978
In rekeneenheden - zie de noten bij de jaarrekeningen in bijiage E
Land of gebie d waar de kredieten
zijn verstrekt (i) (2)

Aantal

Uitbetaald

Nog te beiaien

Totaal (3)

%

1. Kredieten voor projecten binnen
de Gemeenschap en daarmee gelijkgestelde projecten :
Duitsland
Frankrijk
Verenigd Koninkrijk
Italie
België
Nederland
Denemarken
lerland
Luxemburg
Elders (artikei 18, lid 1) "

53
107
99
263
9
8
32
29
3
5

459 563 362
1 361 560 364
1 569 009 286
2 667 191 789
158 807 608
77 166 422
122 257 057
283 966 825
4 070 460
85 159 206

1 395156
142 301 638
36 217 891
164 294 732

—
—

460 958 518
1 503 852 002
1 605 227 177
2 831 486 521
1 58 807 608
77 166 422
180 259 125
323 578 893
4 070 460
85 159 206

5.86
19,12
20,41
36,00
2,02
0,98
2,29
4,11
0,05
1,08

Totaal

608

6 788 742 379

441 823 553

7 230 565 932

91.92

2. Kredieten voor projecten buiten
de Gemeenschap:
Griekenland
Joegoslavië
Libanon
Portugal
Turkije
Barbados
Boven-Volta
Fiji
Gabon
Ghana
Ivoorkust
Kameroen
Kenya
Kongo
Liberia
Malawi
Mauritanie
Mauritius
Nieuw-Caledonië
Niger
Nigeria
Papoea Nieu w-Guinea
Senegal
Swaziland
Tanzania
Togo
Trinidad en Tobago
Zaire
Zambia

17
2
1
12
2
1
1
1
2
1
11
8
6
1
2
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
3
1
3
1

65 698 653
6 635 989
3 045 033
79 879 895
26 603 889

27 530 089
43 000 000

—

3 000 000

—
97 254 664

—
—

—

12 500 000

3 039 920
777 119
51 733 211
11 323 498
16 007 572
4 048 644

9146453
12 261 704
1 3 009 270
23 178 541

—

2 962 842
155 880
3 488 488
5 206 056

—
—
—

—

—
7 400 000
6 446 000
2 834 058

—
—
1 500 000
25 000 000
7 000 000

1 249 740

—

—
—

10 000 000
5 000 000
15 478 273
5 000 000
7 503 993
2 500 000

6 589 905

—

10 596 059

—

93 228 742
49 635 989
3 045 033
177 134 559
26 603 889
3 000 000
239 545
12 500 000
3 039 920
9 923 572
63 994 915
24 332 768
39 186 113
4 048 644
7 400 000
9 408 842
2 989 938
3 488 488
5 206 056
1 50 0 000 •
25 000 000
7 000 000
1 249 740
10 000 000
5 000 000
22 068 178
6 000 000
18 100 062
2 500 000

1,19
0.63
0.04
2.25
0,34
0.04

—

0.16
0,04
0.13
0.81
0,31
0.50
0,05
0.09
0,12
0.04
0.04
0,07
0.02
0.31
0,09
0.02
0,13
0.06
0,28
0,06
0,23
0,03
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299 281 948

336 543 045

635 824 993

8,08

7 088 024 327

778 366 598

7 866 390 925

100,00

(1) Geldaoorten waarin vordaringen uit hoofde van varatrakta kra·
diäten (uiden:
Bedrag:
Geldsoort:
3 700189 100
Geldsoorten van de Lid-Staien
Geldsoorten van de oorsprortkeiijke Lid-Staten near keuze
6 037 500
van de Bank
3 381 797 727
Andere geldsoorten
7 088 024 327
778 366 598

Uitbetaald bedrag der verstrekte kredieten
Btj: nog te betaien

7 866 390 925
(2) Onderverdeling van de verstrekte kredieten near de voornaamste,
erop gegeven garanties per 31 december 1978 *
A. Kredieten voor projecien binnen de
Gemeenschap {en daarmae gelijkgestelde projecten **)
Kredieten aan Lid-Staten of door hen
gegarandeerd
Kredieten aan overheidsinstellingen
in Lid-Staten of door hen gegarandeerd
Kredieten aan of garanties van financiële insteilingen (banken, insteilingen voor kredietverlening op lange
termijn, verzekeringsmaatsohappijen)
Kredieten onder garantie van overheids- of semi-overheidsbedrijven
in Lid-Staten (met uitzondering van
financiële insteilingen)
Kredieten onder hypothecair verband

58 002 068
39 612 068

697

Totaal
Totaal generaal

239 545

—
—

Kredieten onder garantie van parti
culière ondernemingen (met uit
zondering van financiële insteilingen)
Overige

121 613 275
90 956 922
7 230 565 931

Β. Kredieten voor projecten buiten de
Gemeenschap
1, Kredieten toegekend krachtens de
overeenkomst van Jaoende I
Kredieten aan de deelnemende
landen of door hen gegaran
deerd
Kredieten onder garantie van een
overheidsinstelling, onderneming
of bank van de Lid-Staten . .

11 979 084

4 846 601
16 825 685

5 404 321 821
926 993 984

2. Kredieten toegekend krachtens de
overeenkomst van Jaoende II
Kredieten aan de deelnemende
landen of door hen gegaran
deerd
Overige

68 307 763
4 408 099
72 715 862

333 987 661

232 643 043
120 049 245

3. Kredieten toegekend krachtens de
overeenkomst van Lomé
Kredieten aan de deelnemende
A.C.S.-landen of door hen ge
garandeerd
Overige

193 635 235
3 000 000

196 635 235
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Bijiage E — Noten bij de jaarrekeningen
Per 31 december 1978 - in rekeneenheden

Noot A - De voor de jaarrekeningen gebruikte rekeneenheid
Velgens artikel 4, lid 1, van de Statuten van de Europese
Investeringsbank (besluit van de Raad van Gouverneurs d.d.
30 december 1977) is de waarde van de rekeneenheid gelijk
aan de som van de volgende bedragen in nationale valuta's
van de Lid-Staten;
DM
Bfr.
0.828
3,66
0,0885
£ Sterling
Luxfr.
0,14
Ffr.
1,15
Deense kr. 0.217
109.0
lire
0,00759
le rs/
0,289
f
Deze definitie van de rekeneenheid is gelijk aan die van de
Europese rekeneenheid.
De koersen vo or de omrekening van de nationale valuta's van
de Lid-Staten in de Europese rekeneenheid worden berekend
aan de hand van de marktkoersen en dagelijks gepubliceerd in
het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen. De Bank
past deze koersen boven dien ook toe bij de omrekening van alle
andere valuta's welke zij bij haar werkzaamheden gebruikt.
Voor het opmaken v an de balans per 31 december 1978 en 1977
zijn dientengevolge de volgende wisselkoersen toegepast:
1 rekeneenheid =
1978
1977
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

2.58058
2,50868
5.75538
5,76124
0,641652
0.675274
1 067.50
1 140,06
39,6543
40,3535
2.78938
2,71453
6.99113
7,07974
0,675274
0,641652
40,3535
39,6543
1.22506
1,37688
2,22839
2,45698
3,67518
4.13752
293.054
265,566
18,2739
18,5704
287.769
288,062

Noot Β - Schatkistpapier, Wissels en schuidbrieven
Onder dit hoofd vallen :
1978
1977
a) schatkistpapier. kasobligaties
en obligaties, gewaardeerd
tegen aankoopkoers, doch
niet hoger dan de nominale
waarde. dan wel beurswaarde
(beurswaarde 1977:
217 299 004
beurswaarde 1978:
201 308 710)
b) ingekochte eigen obligaties.
gewaardeerd tegen inkoopkoers
c) Wissels en bankaccepten. opgenomen voor de nominale
waarde

Noot C - Diverse credlteuren
Deze nieuwe post omvat enkele rekeningen die vroeger onder
het hoofd „diverse rekeningen" vielen, te weten;
deviezenschulden uit hoofde
van swap-operaties ....
bankkredieten op zeer körte
termijn
speciale rekening van de Euro
pese Economische Gemeenschap uit hoofde van leningen tegen speciale voorwaarden en daarop betrekking hebbende bedragen
overlopende kosten ....

1978

1977

—

9 706 604

40 589 228

6 624101

7 458 946
2 375 127

4 333 476
1 600 471

50 423 301

22 264 652

Het totaal van deze post per 31 december 1977 ad 22 264 652
is in mindering gebracht op de post „diverse rekeningen".
één en ander in afwijking van de vorig jaar gepubliceerde
jaarrekeningen over 1977.

Noot D - Voorultontvangen 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 moment 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 E-Depositors voor leningen o/g
Onder dit hoofd zijn opgenomen - 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 F - Diverse rekeningen
Onder dit hoofd vallen;
a) als debetpost
deviezenvorderingen uit hoof
de van op 31 december lopende swap-operaties . . .
de post diverse debiteuren .

195 070 617

203 436 284

53 176 226

30 727 824

3 584 055

7 538 705

251 830 898

241 702 813

De splitsing naar looptijd is als volgt:
- hoogstens drie maanden . .
18 975 913
- tussen drie en zes maanden
5 939 730
- tussen zes en twaalf maanden
18 600 983
- langer dan twaalf maanden . 208 314 272

23 275 418
3 103 444
9 159 068
206 164 883

251 830 898

241 702 813

b) als creditpost
bij afsluiting van het boekjaar
nog te betalen kosten en an
dere administratieve uitgaven,
alsmede de post diversen .

1978

1977

14 435 484

9 687 745
12 034 794

14 435 484

21 722 533

28 659 532

24 036 482

28 659 532

24 036 482

Noot G -Terreinen en gebouwen
Het onder dit hoofd vermelde bedrag ad 24 659 952 heeft be
trekking 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 47.7 miljoen.
Het nieuwe kantoor moet in 1980 voltooid zijn.
Inventaris wordt afgeschreven In het jaar van aanschaffing.
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Noot H - Koersverschillen
Onder dit hoofd zijn de netto boekwinsten gedurende het
boekjaar 1978 ad 636 956 opgenomen (1977: 860 417), die
voortvloeien uit de boeking van kasverrichtingen tegen de
omrekeningskoersen die gelden gedurende het kwartaal waarin
deze verrichtingen hebben plaatsgevonden.

Noot I - Koersverschil ontstaan door herwaardering
van het eigen vermögen van de Bank, voor zover de
waarde daarvan niet Is aangepast uit hoofde van artikel 7
van de Statuten
Toepassing van de in noot A bedoelde wisselkoersen bij de
opstelling van de balans per 31 december 1978 leidt tot een
netto herwaarderingsverschil van 5 718 211 debet (in 1977:
1 048 305 debet). Bij deze herwaardering blijft buiten beschou·
wing het nettovermogen. voor zover l uidende in de geldsoorten
van de Lid-Staten en overeenkomende met hun in nationale
valuta's gestorte aandelen in het kapitaal van de Bank, waarop
de periodieke aanpassing krachtens artikel 7 van de Statuten
van toepassing is (zie bijiage D).

Noot J - Beheersprovisie
Onder dit hoofd zijn provisiebaten opgenomen uit hoofde van
het beheer van voor rekening en in opdracht van de LidStaten en de Europese Gemeenschappen verstrekte kre dieten.

Noot Κ - Hergroepering van de reserves en bestemming van het exploitatlesaldo
De Raad van Gouverneurs heeft op 19 juni 1978 besloten
de structuur van de reserves te vereenvoudigen door in de
toekomst nog slechts twee reserves, te weten
- de statutaire reserve en
- een aanvullende reserve,
alsmede twee voorzieningsfondsen, te weten
- de voorziening voor koersschommelingen van de rekeneenheid (vroeger: reserve voor koersverschillen). en

- het bedrag van de vrije reserve ..Tegenwaarde van gereactiveerde, eerder afgeschreven emissiekosten". welke rekening is
opgeheven
- het bedrag op de rekening „Reserve voor
renteverschillen". die sinds aanvaarding van de
nieuwe wijze van vaststelling van de rentetarieven geen bestaansreden meer heeft . . .
- een deel van het bedrag op de rekening
. . .
..Reserve voor koersverschillen"
Totaal
naar de voorziening voor koersschommelin
gen van de rekeneenheid
- het bedrag van de ..Reserve voor koersverschillen" per 31 december 1977 ....
- onder aftrek van het deel daarvan. dat is
overgeboekt naar de aanvullende reserve . .

23 127 079

1 3 000 000
19 000 000
229 802 815

38 433 352

Totaal

~ 19 000 OOP
19 433 352

naar de bouNwoorziening
- het bedrag op de rekening ..Bouwreserve"
per 31 december 1 977

45 000 000

De jaarrekeningen per 31 december 1977 zijn terwille van de
vergelijkbaarheid in dit verslag in de nieuwe vorm gegoten.
afwijkend van die. gepubliceerd in de vorig jaar ge publiceerde
jaarrekeningen over 1977.
De Raad van Gouverneurs heeft op 19 juni 1978 tevens besloten
het koersverschil ad 1 048 305, ontstaan door herwaardering van
het eigen vermögen van de Bank, voor zover de waarde
daarvan niet was aangepast uit hoofde van artikel 7 van de
Statuten, af te boeken van de reserve v oor koersverschillen en
het exploitatiesaldo over het boekjaar 1977 als volgt toe te
voegen aan de reserves:
- 50 000 000 aan de statutaire reserve die
daardoor werd gebracht op . . 200 000 000
_ 44 457 515 aan de aanvullende reserve die
daardoor werd gebracht op . . 274 260 330

- een bouwvoorziening
in de balans op te nemen. De op 31 december 1977 bestaande reserves zijn derhalve gehergroepeerd door overboeking van de volgende bedragen naar de nieuwe rekeningen:

Het exploitatiesaldo over het boekjaar 1978 ad 111 226 459
dient te worden verminderd met het koersverschil ad 5 718 211.
ontstaan door herwaardering van het eigen vermögen van de
Bank, voor zover de waarde daarvan niet is aangepast uit
hoofde van artikel 7 van de Statuten. Het saldo van de Verlies
en winstrekening bedraagt dientengevolge 105 508 248.

- naar de statutaire reserve
- het bedrag op de bestaande rekening per
31 december 1977
- naar de aanvullende reserve
- het bedrag op de rekening ..Reserve voor
verliezen op verstrekte kredieten en garanties"
per 31 december 1977

De Raad van Rewind heeft besloten aan de Raad van Gouver
neurs voor te stellen het koersverschil ad 5 718 211. ontstaan
door herwaardering van het eigen vermögen van de Bank, voor
zover de waarde daarvan niet is aangepast u it hoofde van arti
kel 7 van de Statuten, af de boeken van de reserve voor koers
verschillen en het exploitatiesaldo over het boekjaar 1978 ad
1 11 2 26 459 geheel toe te voegen aan de reserves.

150 000 000

174 675 736

Accountantsverklaring van Price Waterhouse & Co.
De President van de Europese Investeringsbank
Luxemburg
Wij hebben de financiële overzichten betreffende de jaren 1978
en 1977 van de Europese Investeringsbank gecontroleerd.
Onze contrôles zijn verricht volgens algemeen aanvaarde c ontrolebeginselen en omvatten derhalve een onderzoek van de
administratie tot een zodanige omvang en zodanige andere
controlemaatregelen als wij in de gegeven omstandigheden
nodig oordeelden. Naar ons oordeel geven de financiële
overzichten een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermögen op 31 december 1978 en 1977
van de Europese Investeringsbank alsmede van de resultaten
over en de herkomst en besteding der middelen in de op
die data geëindigde boekjaren. op basis van algemeen aan
vaarde administratieve beginselen die op bestendige wijze zijn
toegepast.
Brüssel. 12februari 1979
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Onze verklaring heeft betrekking op de volgende
overzichten :
Balans
Verlies- en winstrekening
Rekeningen van de „section spéciale"
Overzicht vanXde herkomst en besteding der
middelen
Overzicht van de kapitaalrekening
Onderverdeling van de verstrekte kredieten
Overzicht van de gevestigde schuld
Vorderingen op Lid-Staten en bedragen. verschuldigd aan Lid -Staten wegens kapitaalverrekeningen
Noten bij de jaarrekeningen

financiële

Bijlage A
Bijlage Β
Bijlage C
Bijlage D
Bijlage E

PRICE WATERHOUSE & CO.

Verklaring van het Comité ter contrôle van de
boekhouding

Het Comité dal krachtens artikel 14 van de Statuten en artikel 25 van het règlement van orde van de Europese Investeringsbank de regelmatigheid van de verrichtingen en van de boeken van de Bank controleert,
— na inzage van aile 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. 12 februari 1979,
gezlen het jaarversiag over 1978, alsmede de baiane per 31 december 1978 en de verlies- en winstrekening
over het op die datum afgesloten boekjaar, zoals die door de Baad van Bewind in zijn vergadering van 8 mei
1979 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 1978 hebben plaatsgevonden met inachtneming
van de voorschriften van de Statuten en het regiement van orde,
dat de baians en de verlies- en winstrekening in overeenstemming zijn met de boekhouding en dat deze,
zowel wat de activa als de passiva betraft, een juist beeld geven van de financiële toestand van de Bank,

Luxemburg, 22 mei 1979

Het Comité ter contrôle van de boekhouding
J. Bredsdorff

C. Brück

P. L. McDonnell
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Balans van de Bank per 31 december
(in mlljoenen r.e.)

Activa
IVerstrekte kredieten
10000

J Beschikbare middelen
Overige activa

IOpgenomen leningen

m Kapitaal en reserves
m Overige passiva

Groei der verslrekte kredieten
Groei der opgenomen middelen

1958 5 9
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61

62

63 64 65 66 67 68 69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

Projecten, gefinancierd in 1978

miljoenen r.e. (')

Gewone
transacties
binnen de
Gemeenschap
BELGIE
Bfr. 2,5 miljard
1. Kerncentrale te Doel aan de
linker Schelde-oever (Antwer
pen), derde eenheid
Verenigde Energiebedrijven van
het Scheldeland E.B.E.S.
Bfr 2,5 miljard

1,3

62,2

7. Uitbreiding van een fabriek
van eiektromotoren voor pompen te Bjerringbro (VIborg)
Grundfos A/S
Deense kr. 21,5 miljoen

3,0

62,2

8. Uitbreiding en rationalisering van een coöperatieve zuiveifabriek te Esbjerg (Ribe )
Mejeriselskabet Esbjerg
A.m.b.a.
Deense kr. 4 miljoen

2140,4

1 966 ,5

DENEMARKEN
Deense kr. 747,5 miljoen
2. Elektrische centrale te Asnses (Seeland): omschakeling
op kolenbedrijf
IFV - Elektricitetsselskabet Isefjordvserket Interessentskab
Deense kr. 300 milioen
3. AanlegvandeZuid-Jutlandautoweg tussen Christiansfeld
en de Duitse grens
Deense Staat (MInisterle van Flnanciën)
Deense kr. 265 miljoen
4. Aanschaf van vier vrachtschepen voor de verbindingen
met Groenland
Deense staat (MInisterle van Financlën)
Deense kr. 80 miljoen
5. Havenaanieg
te
Ronne
(Bornholm)
Gemeente Renne
Deense kr. 15,5 miljoen

miljoenen r.e.
6. Uitbreiding van een steenwolfabriek te 0ster Doense
(Noord-Jutland)
Rockwool A/S
Deense kr. 9 mlijoen

106,3

9.—10. Globale kredieten aan
de Deense staat (MInIsterie van
Financlën) ter financiering van
industriële projecten van beperkte omvang in de Deense
ontwikkelingsgebieden
— Deense kr. 15 miljoen
— Deense kr. 37,5 miljoen

37,8

11,3

2,2

(') De ge opende kredieten luiden in het algemeen in
de tegenwaarde van de nationale valuta's wat trans ac
ties m de Lid-Staten betreft en in rekeneenheden wat
transacties betreft in het kader van de financlële samenwerking met landen buiten de Gemeenschap. De
bij deze laatste posten aangegeven waarde in natio
nale valuta's hebben siechts 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).

11. Gasieiding tussen Waidhaus (Tsjechoslowaakse grens)
en Medelsheim (Franse grens)
enerzijds
en
Oberkappel
(Oostenrijkse
grens)
en
Schwandorf (Beieren) anderzijds voor het transport van Rus
sisch aardgas
MEGAL Finance Company Ltd
DM 110 miljoen

359,3

14. Kerncentrale Super-Phé
nix te Creys-Malville (Rhône-Al
pes)
Centrale Nucléaire Européenne
à
Neutrons
Rapides
S.A.
(NERSA)
Ffr. 278,8 miljoen

48,9

15. Uraniumverrijkingsfabnek
teTricastin (Rhône-Alpes)
EURODIF S.A.
Ffr. 280 miljoen

49,2

16. Alpen-tunnel voor het autoverkeer tussen Frankrijk en Ita
lie
Société Française du Tunnel
Routier du Fréjus
Ffr. 59,7 miljoen

10,7

17. Vak La Turbie — Roquebrune van d e autoweg A 8 (Pro
vence — Alpes — Côte d'Azur)
Société de l'Autoroute Estérel
— Côte d'Azur, via de Caisse Na
tionale des Autoroutes
Ffr. 54 miljoen

9,5

0,6

2,1
5,4

42,8
DUiTSLAND
Dfvl 115,7 miljoen

miljoenen r.e.
FRANKRIJK
Ffr, 2 038,4 miljoen

45,5

43,2

12. Uitbreiding van de verpakkings- en opsiagafdelingen van
een farmaceutisch laboratorlum
te Cuxhaven (Neder-Saksen)
TAD Pharmazeutisches Werk
GmbH
DM 2,2 miljoen

0,9

13. VIeeswarenfabriek te Saar
brücken (Saarland)
FLEIGRU
Vermögensverwal
tungsgesellschaft en FLEIWASaarländlsche
Fleischwaren
GmbH
DM 3,5 miljoen

1,4

18. Vak Beaune — Besançonwest van de autoweg A 36 (Bour
gogne — Franche-Comté)
Société des Autoroutes Paris—
Rhin —Rhône, via de Caisse Na
tionale des Autoroutes
Ffr. 200 miljoen

35,1

19. Uitbreiding en modernisering van de telefoon- en telex
dienst (Pays de la Loire)
Administration des Postes etTélécommunications, via de Caisse
Nationale des Télécommunica
tions
Ffr. 460,9 miljoen

82,3

20. Uitbreiding en modernisering van de telefoon- en telex
dienst in het gebied Nord —
Pas-de-Calais
Administration des Postes etTélécommunicatlons, via de Caisse
Nationale des Télécommunica
tions
Ffr. 570 miljoen

100,1
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miljoenen r.e.
21. Raîionalisering van staalbedrijven le Neuves-Maisons
en Longwy (Lotharingen), alsmede te Biache en Isbergues
(Nord — Pas-de-Calais)
Société Sidérurgique Chatillon
— Neuves-Maisons
Ffr. 55 mlijoen
22. Rationaiisering en modernisering van de melkinzameling
en de zulvelindustrie (NederNormandië, Bretagne. Pays de
la Loire)
Union Laitière Normande
Ffr, eOmiljoen

lERLANO
lers £ 78,5 mlijoen

23. Thermische centrale te
Aghada in het graafschap Cork
(Zuldwest-lerland)
Eiectricity Suppiy Board
lers £ 20 miljoen

24. Verbetering van het natio
nale wegennet
(erse Staat (Minlsterie van Flnanciën)
lers £ 10 miljoen

25. Aanleg van een industrlehaven te Cork (Zuidwest-lerland)
lerse staat (Ministerie van Flnanciën)
lers £ 10 miljoen

26.-27. Aanschaf van een
nieuw autoveer voor de verbindingen met Groot-Brittannië
The British and irish Steam Pac
ket Company Limited, via het Mi
nlsterie van Financiën en de
Shipping Finance Corporation
Ltd
— lers £ 1,375 miljoen
— lers £3,625 miljoen

28. Uitbreiding van de watervoorziening van de industrieterreinen te Cork (Zuidwest-lerland)
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9,5

14,0

miljoenen r.e.
Cork County Council, via het Mi
nisterie van Financiën en het Lo
cai Loans Fund
iers £ 10 miljoen

15,0

29. Watervoorziening en afvalwaterzuivering van de agglomeratie Dublin
lerse staat (Minlsterie van Finan
ciën)
lers £ 13,5 miljoen

20,2

30.—31. Globale
kredieten
aan de industriai Credit Com
pany Ltd (ICC) ter financiering
van industriële projecten van
beperkte omvang
— lers £ 2,5 miljoen
— lers £ 5 miljoen

3.7
7,5

32. Globaal krediet aan de
Agricultural Credit Corporation
Ltd (ACC) ter financiering van
agrarische en agro-industriële
projecten van beperkte omvang
lers £ 2,5 miljoen

3.7

117,4

30,0

ITALIE
lire 908,7 miijard

845,1

15,0
33. Kerncentrale te Montalto
di Castro (Latium)
Ente Nazionale per l'Energia
Elettrica (ENEL)
lire 40 miljard

37,6

34. Thermische piekurencentralete Maddaloni (Campanie)
Ente Nazionale per l'Energia
Elettrica (ENEL)
lire 20 miljard

18,6

35. Geothermische centrales
(Toscane)
Ente Nazionale per l'Energia
Elettrica (ENEL)
lire 31,5 miljard

29.1

15,0

2,0
5.4

36.-37. Ontginning van hel
aardgasveld Hera Lacinia voor
de Ionische kust bij Crotone
(Calabrië)

miljoenerì r.e.

miljoenen r.e.
AGIP S.p.A., via de Ente Nazio
nale Idrocarburi (ENI)
— lire 4 miijard
— lire 4 miijard

38. Ontginning van het aardgasveld Fratello in de Adriatische Zee voor de kust van Pe
scara (Abruzzen)
AGIP S.p.A., via de Ente Nazio
nale Idrocarburi (ENI)
lire 14 miijard

39. Ontginning van het aardgasveld Emilio in de Adriatische Zee voor de kust van Pe
scara (Abruzzen)
AGIP S.p.A., via de Ente Nazio
nale Idrocarburi (ENI)
lire 2.5 miijard

40. Ontginning van het aardgasveld Squalo in de Adriatische Zee voor de kust van Pe
scara (Abruzzen)
AGIP S.p.A., via de Ente Nazio
nale Idrocarburi (ENI)
lire 13,2 miljard

41. Proefboringen met het
oog op de ontginning van het
aardgas- en olieveid Rospo
Mare in de Adriatische Zee voor
de kust van Vasto (Abruzzen)
AGIP S.p.A., via de Ente Nazio
nale Idrocarburi (ENI)
lire 1 miljard

42. Inrichting
van
ondergrondse opsiagtaciliteiten voor
aardgas te Ripalta (Lombardije)
en Cortemaggiore (Emilia-Ro
magna)
AGIP S.p.A.
lire 10 miljard

3,7
3,7

46. Uitbreiding van het elektriciteitskoppelnet (Apulië)
Ente Nazionale per l'Energia
Elettrica (ENEL)
lire 27 miljard

47. MaterieeI voor het leggen
van aardgas- en olieleidingen
over land
SAIPEM S.p.A.
$ 15.75 miljoen (tegenswaarde
van lire 13 miljard)

25,4

12,0

2,3
48. Onderlinge koppeling van
leidingen voor ingevoerd gas
(Lombardije)
«NAM S.pJ^.
lire 11 miljard

12.2

0,9

9,4

49. Gasleiding Algerije — Ita
lie. sectie Gagliano (Sicilie) —
Sant'Eufemia (Calabrië)
SNAM S.p.A., via de Ente Nationaie Idrocarburi (ENI)
lire 60 miljard

SO. Wegverbindingen en de
bouw van een afvalwaterzuivering voor het industrieterrein te
Siracusa (Sicilië)
Cassa per II Mezzogiorno
lire 45 miljard

SI. Weg- en spoorverbindingen. alsmede verdere voorzieningen voor de industrieterreinen te Avellino (Campanië), Catanië (Sicilië) en Taranto (Apu
lië)
Cassa per II Mezzogiorno
lire 38 miljard

10,3

55,4

41.9

miljoenen r.e.
S3. Haven- en wegenaanleg in
de industriezone te Cagliari
(Sardinië)
Cassa per II Mezzogiorno
lire 30 miijard

28,0

S4.—SS. Uitbreiding van de telefoon- en telexdienst (Sardi
nië)
SIP - Società Italiana per l'Eser
cizio Telefonico p.A., via de IMI
— Istituto Mobiliare Italiano
— lire 45 miljard
— lire 30 miljard

41.9
27.7

56. Uitbreiding van de telefoondienst (Abruzzen, Molise.
Latium)
SIP - Società Italiana per l'Eser
cizio Telefonico p.A., via de IMI
- Istituto Mobiliare Italiano
lire 55 miljard

51,7

57. Landbouwverbetering
in
de vlakte van Campidano (Sardi
nië)
Cassa per il Mezzogiorno
lire 53 miljard

48.9

58. Landbouwverbetering in
de vlakte van Chilivani (Sardi
nië)
Cassa per II Mezzogiorno
lire 13 miljard

12,0

59. Irrigatie van 5 500 ha in de
kuststrook tussen de Tacina en
de Alessi (Calabrië)
Cassa per II Mezzogiorno
lire 15 miljard

13,9

60. Verbetering van de watervoorziening van de provincies
Napels en Caserta (Campanië)
Cassa per il Mezzogiorno
lire 50 miljard

46,2

61. Herstructurering van een
staalfabriek door middel van de
bouw van een middelzware buizenwalserij te Dalmine (Lombar
dije)
Dalmlne S.pJL
lire 15 miljard

14,0

35,1

14,0
S2. Waterbeheersing en wegverbindingen op de industneterreinen te Gela en Ragusa

44. Uitbreiding van het elektriciteitskoppelnet (Sicilie)
Ente Nazionale per l'Energia
Elettrica (ENEL)

lire 50 miljard

34,3

13,2

43. Bouw van een halfafzinkbare pijpeniegger
SAIPEM S.p.A.

lire 15 miljard

45. Uitbreiding van het elektriciteitskoppelnet (Campanië)
Ente Nazionale per l'Energia
Elettrica (ENEL)
lire 36,5 miijard

(Sicilië)
Cassa per II Mezzogiorno

46,6

lire 29 miljard

26,8

69

miljoenen r.e.
62. Modernisering van twee
siaalfabrteken te Sesto S. Gio
vanni en Arcore (Lombardije)
Acciaierìe e Ferriere Lombarde
FALCK S.p.A.
lire 4.5 miljard

63. Farmaceutische fabnek te
Aquila (Abruzzen)
Hoechst Italia Sud S.p.A., via de
IMI — Istituto Mobiliare itaiiano
lire 5 miljard

64. Uitbreiding en modernisering van drie fabrieken van m aterieel voor de energiesector,
resp. te Florence en Massa
(Toscane) en Talamona (Lom
bardije)
Nuovo Pignone S.p.A., via de
Ente Nazionale Idrocarburi (ENI)
lire 10 miljard

65. Nieuwe installaties voor
de fabricage van materieei voor
kerncenirales te Brescia en
Roncadelle (Lombardije)
Acciaierie e Tubificio di Brescia
S.P.A.
lire 2 miljard

66. Herstructurering van een
fabrtek van kleine en middenklasse-automobielen te Cas
sino (Latium)
FIAT S.p.A., via de IMI - IstItutD
Mobiliare Italiano
lire 40 miljard

67.-66. Herstructurering en
uitbreiding van een fabriek van
kleine automobieien te Termini
Imerese (Sicilië)
FIAT S.p.A., via de IMI — Istituto
Mobiliare Italiano
— lire 8 miljard
— lire 22 miljard

69. Uitbreiding en modernise
ring van een fabriek van kleurentelevisiebuizen te Anagni (La
tium)
Videocolor S.p.A., via de IMI —
Istituto Mobiliare Italiano
lire 9 miljard
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4,2

4,7

9.2

miljoenen r.e.
70. Uitbreiding en modernisering van een accutabriek te San
Salvo (Abruzzen)
Fabbrica Itaiiana Magneti Marelli S.p.A., via de IMI - Istituto
Mobiliare Italiano
lire 2,5 miljard

2.3

71. Giobaal krediet aan de
ISVEIMER - Istituto per lo Svi
luppo Economico dellltalia Meri
dionale, via de Cassa per li Mez
zogiorno, ter financiering van industriële projecten van beperkte omvang op het Zuiditaliaanse vasteland
lire 20 miljard

18,5

72. Globaal krediet aan de
Cassa per il Mezzogiorno, ter fi
nanciering van veeteeltprojecten (Zuid-ltalië)
lire 15 miljard

14,1

VERENIGD KONINKRiJK
e 286,3 miijoen

1,9

37.3

7,5
20,3

8,3

430,8

73. Kerncentrale te Hartlepool
(Noordoost-Engeland)
Central Electricity Generating
Board, via de Electricity Council
ΐ. 22,9 miljoen

35,7

74. Uraniumverrijkingsfabriek
te Capenhurst (Noordwest-Engeland)
BNFL,
Enrichment
(Operations-UK) Limited, via de Bri
tish Nuclear Fuels Limited ter fi
nanciering van zijn aandeei in
URENGO UK
£ 5 miijoen

7.5

75. Thermische centrale te
Peterhead (Schotland)
North of Scotland Hydro-Electric
Board
£ 25 miljoen

37,5

76. Pompcentrale te Dinorwic
(Wales)
Central Electricity Generating
Board, via de Electricity Council
£ 22,9 miljoen

35,7

miljoenen r.e.
77. Bouw van 32 zeer snelle
treinstellen voor de verbinding
Londen — Aberdeen längs de
Brüse oostkust
British Railways Board
£36,9miljoen

78. Uitbreiding van het vliegveld te Sumburgh (Shetlands
— Schotland)
Civil Aviation Authority
£ 10,75 mtljoen

79. Uitbreiding van de telefoondienst in het gebied van
Hull (Yorkshire en Humberside)
Kingston upon Hull City Council
£ 1 mtljoen

80.—81. Watervoorziening en
wegenaanleg in het gebied
rond Aberdeen (Schotland)
Gramplan Regional Council
— £ 5 miljoen
— £ 5 miljoen

82.-83. Watervoorziening en
atvalwaterzuivering in Noordwest-Engeland
North West Water Authority, via
de National Water Council
— £ 16 miljoen
— £ 14 miljoen

84. Watervoorziening en atval
waterzuivering in Wales
Welsh National Water Develop
ment Authority via de National
Water Council
£9.4 miljoen

85.-86. Watervoorziening en
atvalwaterzuivering in delen van
Yorkshire en Humberside
Yorkshire Water Author ity via de
National Water Council
— £15 miljoen
— £ 15 miljoen

87. Watervoorziening en atval
waterzuivering in het Lothiangebied (Schotland)
Lothian Regional Council
£8,5 miljoen

55,3

16,1

1.5

7,4
7.5

23,6
21,0

14,1

22,1
22,5

12,5

miljoenen r.e.
86. Verbetering van de water
voorziening door de bouw van
een dam te Kielder in de North
Tyne en leidingen naar de Tees
(Noord-Engeland)
Northumbrian Water Authority
via de National Water Council
£6.6 miljoen

89. Rioolaanleg en atvalwater
zuivering in Tyneside (NoordEngeland)
Northumbrian Water Authority
via de National Water Council
£10 miljoen

90. Watervoorziening in het ge
bied rond Plymouth (ZuidwestEngeland)
South West Water Authority, via
de National Water Council
£4miljoen

91. Watervoorziening en atval
waterzuivering in East Mid
lands, Yorkshire en Humber
side
Severn Trent Water Authority,
via de National Water Council
£8,4 miljoen

92. Elektrolytische
kopertabriek te Prescoi, Merseyside
(Noordwest-Engeland)
BICC Metals Limited, via de Bri
tish Insulated Callender's Cab
les Finance N.V.
£5 miljoen

93. Uitbreiding van de salpeterzuur-enammoniumnitraatproduktie voor de fabricage van
kunstmest te Ince (NoordwestEngeland)
UKF Fertilisers Limited
£5 miljoen

94. Modernisering en uitbrei
ding van de produktie- en boltelcapaciteit van een frisdrankenindustrie te Shieldhall bij
Glasgow (Schotland)
Co-operative Wholesale Society
Limited
£5miljoen

9,9

15,0

6.0

12,6

miljoenen r.e.
95. Lastgevings- en garantieovereenkomst met de Secreta
ries of State for Industry, Scot
land and Wales en het Depart
ment of Commerce of NorthernIreland ter financiering van industriële projecten van beperkteomvang in ontwikkelingsgebieden in het Verenigd Koninkrijk
£ 30 miljoen

45.0

Buiten de Gemeenschap

173,9

GRIEKENLANO
96. Globaal krediet aan de Na
tional Investment Bank for Indu
strial Development (NIBID) ter fi
nanciering van industriële en
loeristische projecten van beperkte omvang
drachme 964,3 miljoen

20,0

PORTUGAL
escudo 2 092,2 miljoen

35,0

97. Uitbreiding van een cementfabriek te Souselas bij
Goimbra en opslagfaciliteiten te
Oporto
CImentos de Portugal E.P.
escudo 597,8 miljoen

10,0

7.4

7,5

7.5

98.-99. Installaties voor de
produktie van glasvezel en
kunststoffen bij Lissabon
escudo 478.2 miljoen
Modernisering van de produktie-installaties van kunstmest
bij Lissabon
escudo 1 016,2 miljoen
Quimica de Portugal E.P. Qulml-

8.0

17.0

gal

LIBANON
100. Uitbreiding van de thermi
sche centrale te Jieh (ten zuiden van Beyrouth)
Libanese
ontwikkelingsen
wederopbouwraad
Libanese £ 11,1 miljoen

3.0
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label 8; In 1978 opgenomen leningen
Openbare en onderhandse uitgiften
Afsluitdatum

12. 1.1978
27. 1.1978

Uitgifte
in da
maand

januari
januari
januari

1. 2.1978
10. 2.1978
22. 2.1978

februari
februari
februari
februari

27. 2.1978
2. 3.1978

maart
maart
maart

16.
19.
29.
12.
14.
26.
29.
30.

5.1978
5.1978
5.1978
6.1978
6.1978
6.1978
6.1978
6.1978

3.
11.
21.
27.
28.
25.
30.
12.
27.

7.1978
7.1978
7.1978
7.1978
7.1978
8.1978
8.1978
9.1978
9.1978

mei
mei
mei
Juni
juni
juni
juni
juli
juni
juni
juni
juli
juli
juli
juli
juli
augustus
augustus
September
September
September

3.10.1978
13.10.1978
10.11.1978
29.11.1978
4.12.1978
5.12.1978
12.12.1978
19.12.1978
28.12.1978
31.12.1978

Oktober
Oktober
november
november
december
december
december
december
december
december
januari
januari

Land van
uitgifte

Luxemburg
Luxemburg
Verenigd
Koninkrijk
Nederland
Luxemburg
Luxemburg
Verenigde
Staten
Duitsland
Verenigde
Staten
Verenigde
Staten
Zwitserland
Nederland
Luxemburg
Zwitserland
Nederland
Nederland
Duitsland
Zwitserland
Duitsland
Duitsland
Duitsland
Luxemburg
Luxemburg
Luxemburg
Duitsland
Frankrijk
Nederland
Japan/Luxemb.
Duitsland
Verenigde
Staten
Verenigde
Staten
Frankrijk
Belgié
Duitsland
Nederland
Frankrijk
Nederland
Zwitserland
Oostenrijk
Luxemburg
Luxemburg
Duitsland
Verenigde
Staten

Geldsoort
waarin
lening
luidt

Bedrag in
nationale
valuta
(in milj.)

Bedrag in
milj. f.e.

Looptijd
(in jaren)

$
$

100
100

81,6
81.6

10
15

i

25
50
13
500

39,0
17,9
10.6
12.4

10
17
9
10

DM

%

25
250

20,4
96.9

$

100

$

Nominale
rentevoet

%

Aard van de uitgifte

8V2
8V4

Openbaar )
Openbaar (')

9^4
7^4

Openbaar (3)
Onderhands
Onderhands
Openbaar (3)

7,5
12

BVe
5V4

Onderhands
Openbaar C*)

81,6

7

eVa

Openbaar (®)

81.6
21,3
45,9
47,6
21,3
18.3
18.3
9,8
42,5
5.9
3,9
9.8
80.4
6,1
20.1
29.1
17.9
27,0
80.4
116,2

20
7
15
8
8
25
20
15
15
15
10
10
15
10
10
10
8
7
12
12

9V4
4
774

DM

100
50
125
60
50
50
50
25
100
15
10
25
100
250
25
75
100
75
100
300

6
10.45
774
9
6

Openbaar (®)
Onderhands
Openbaar (®)
Openbaar 7)
Onderhands
Onderhands
Onderhands
Onderhands
Openbaar (β)
Onderhands
Onderhands
Onderhands
Openbaar (®)
Onderhands
Onderhands
Onderhands
Onderhands
Onderhands
Openbaar (^o)
Openbaar (^7

%

100

80,4

8

878

Openbaar (^2)

%

100.5
35.1
62,2
39,2
27.1
87.8
18,0
24.6
21,7
19,0
7.5
78.5

20
10
8
10
7
18
15
5
8
12
7
12

978

Bfr.
DM

125
200
2 500
100
75
500
50
50
400
25
300
200

8.9
672

Openbaar
Openbaar
Openbaar (^*)
Onderhands
Onderhands
Openbaar (^®)
Onderhands
Onderhands
Openbaar (^®)
Onderhands
Onderhands
Openbaar C)

$

100

76,0
1 8 23,0

15

97a

Onderhands

f

%

Luxfr.

Zwfr.
f

%

Zwfr.
f
f
DM
Zwfr.
DM
DM
DM

$

Luxfr.

$
DM
Ffr.

/
$

Ffr.
Bfr.
DM
f
Ffr.
f
Zwfr.
0.sch.

$

7^4

8V4

83/e

478
772
73/4

672
474
672
672
672

97e
73/4
93/8

93/4

872
6
874
10
872
3
73/4
93/8

Interbankoperaties op middeltange termijn
Afsluit·
datum

8. 6.1978
20. 12. 1978
Totaal leningen:
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Uitbataling

juni
juni
december

Land

Luxemburg
Luxemburg
Luxemburg

Geldsoort
waarin
lening
luidt

DM
DM
Bfr.

Bedrag in
nationale
valuta
(in milj.)

50
20
500

Bedrag in
milj.
r.e.

Vervaldag

19.6
1980
7,9
1980
12,4 1980-81
39.9
1 862,9

Rentevoet

474
83/.

Aard van de operatie

Onderhands
Onderhands
Onderhands

(') Overgenomen door een banksyndicaat, bestaande
uit de Union Bank of Switzerland (Securities) Limited,
de Deutsche Bank AG, de Algemene Bank Nederland
N.V.. de Amsterdam-Rotterdam Bank N.V., de Banca
Commerciale Italiana, de Bank van Brüssel - Lambert
N.V., de Banque Nationale de Paris, de Banque de
Paris et des Pays-Bas, de Barclays Bank International
Limited, Den Danske Bank af 1871 Aktieselskab, de
Dresdner Bank AG, Kleinwort, Benson Limited, de Kredietbank S.A. Luxembourgeoise, Kuhn Loeb Lehman
Brothers International, Salomon Brothers International
Limited, de Société Générale, de Generale Bankmaatschappij N.V. en de Westdeutsche Landesbank Giro
zentrale; aangeboden ter openbare mschrijving tegen
99>2 % voor de tienjarige en de vijftienjarige lening.
(2) Overgenomen door een banksyndicaat, bestaande
uit S.G. Warburg Co. Ltd., de Deutsche Bank AG. N.M.
Rothschild & Sons Limited, de Allied Irish Investment
Bank Limited, de Amsterdam-Rotterdam Bank N.V. de
Banca Commerciale Italiana, de Bank van Brüssel Lambert N.V., de Banque Générale du Luxembourg
S.A., de Banque de Paris et des Pays-Bas, de Barclays
Bank International Limited, de Commerzbank AG, het
Crédit Lyonnais, Daiwa Europe N.V., Den Danske Bank
af 1 871 Aktieselskab, de Dresdner Bank AG, First Boston
(Europe) Limited, Merrill Lynch International & Co.,
Morgan Grenfell & Co. Limited en de Orion Bank
Limited; aangeboden ter openbare inschrijving a pari.
(3) Overgenomen door een banksyndicaat, bestaande
uit de Banque Internationale à Luxembourg S.A., de
Banque Générale du Luxembourg S.A., de Kredietbank
S.A. Luxembourgeoise, de Banque de Paris et des
Pays-Bas pour le Grand-Duché de Luxembourg S.A.,
de Caisse d'Epargne de l'Etat du Grand Duché de
Luxembourg, het Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine,
Luxembourg, de Société Générale Alsacienne de Ban
que, Luxembourg, de Banque Commerciale S.A., de
Banque de Suez-Luxembourg S.A. en het Crédit Lyon
nais, Luxembourg; aangeboden ter openbare inschrij
ving tegen 99 %.
(^) Overgenomen door een banksyndicaat, bestaande
uit de Deutsche Bank AG. de Dresdner Bank AG,
de Commerzbank AG en de Westdeutsche Landesbank
Girozentrale; aangeboden ter openbare inschrijving
tegen 9972%.
(5) Overgenomen door een banksyndicaat. bestaande
uit Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Inc., Leh
mann Brothers Kuhn Loeb Inc., The First Boston
Corporation en Lazard Frères & Co.; aangeboden ter
openbare inschrijving tegen 99,61 % voor de zevenjange lening en tegen 99,55 % voor de twintigjarige
lening.
(®) Overgenomen door een banksyndicaat. bestaande
uit de Amsterdam-Rotterdam Bank N.V., de Algemene
Bank Nederland N.V., de Bank Mees & Hope N.V.,
Pierson Heldring & Pierson N.V., de Coöperatieve
Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank, de Nederlandsche
Middenstandsbank N.V. en de Bank der Bondsspaarbanken N.V,; aangeboden ter openbare inschrijving
a pari.
(2) Overgenomen door een banksyndicaat, bestaande
uit het Istituto Bancario San Paolo di Torino, de
Banca Nazionale del Lavoro, de Berliner Handels- und
Frankfurter Bank, het Crédit Lyonnais. Daiwa Europe
N.V., Dillon Read Overseas Corporation, het Istituto
Bancario Italiano, de Kredietbank S.A. Luxembourgeoise,
Sofias S.p.Α. (Ras Group), de Arab Finance Corpora
tion S.A.L., de Bank of America International Ltd., de
Cisalpine Overseas Bank Ltd., het Credito Italiano
(Underwriters) S.A., Eurogest S.Β.Α. en Merrill Lynch
International and Co.; aangeboden ter openbare in
schrijving tegen 99% %.
(^) Overgenomen door een banksyndicaat, bestaande
uit het Crédit Suisse, de Union de Banques Suisses

en de Société de Banque Suisse; aangeboden ter
openbare inschrijving a pa ri.
(^) Overgenomen door een banksyndicaat, bestaande
uit de Société Générale, de Algemene Bank Neder
land N.V., de Banca Commerciale Italiana, de Bank of
America International Limited, de Banque Internatio
nale à Luxembourg S.A., de Caisse des Dépôts et
Consignations, CIBC Limited, het Crédit Lyonnais, First
Boston (Europe) Limited. Hambros Bank Limited, Salo
mon Brothers Limited en de Skandinaviska Enskilda
Banken; aangeboden ter openbare inschrijvinq teqen
99 %,
0°) Overgenomen door een banksyndicaat. bestaande
uit The Nikko Securities Co., Ltd., Crédit Suisse
First Boston Limited, Daiwa Securities Co. Ltd., The
Nomura Securities Co. Ltd, en Yamaichi Securities
Company Limited; aangeboden ter openbare inschrij
ving tegen 99,25 %,
UM Overgenomen door een banksyndicaat, bestaande
uit de Deutsche Bank AG, de Dresdner Bank AG, de
Commerzbank AG en de Westdeutsche Landesb'ank
Girozentrale; aangeboden ter openbare inschrijvinq
tegen 9972%.
(^2) Overgenomen door een banksyndicaat, bestaande
uit Lehman Brothers Kuhn Loeb Inc., The First Boston
Corporation, Merrill Lynch White Weld Capital Markets
Group en Lazard Frères & Co.; aangeboden ter openbare inschrijving tegen 99,3% voor de achtjarige le
ning en t egen 99 % voor de twintigjarige lening.
(^3) Overgenomen door een banksyndicaat, bestaande
uit het Crédit Commercial de France, de Banca
Commerciale Italiana, de Bank van Brüssel - Lambert
Ν.v., de Banque de l'Indochine et de Suez, de
Banque Nationale de Pans, de Caisse des Dépôts
et Consignations, de Kredietbank S.A. Luxembourgeoise,
de Nederlandsche Middenstandsbank N.V,, The No
mura Sécurités Co. Ltd., de Société Générale, de
Union Bank of Switzerland (Securities) Limited, S.G.
Warburg & Co. Ltd. en de Westdeutsche Landesbank
Girozentrale; aangeboden ter openbare inschrijving
tegen 9972 %.
(l'i) Overgenomen door een banksyndicaat, bestaande
uit de Generale Bankmaatschappij N.V., de Bank van
Brüssel - Lambert N.V., de Kredietbank N.V. en de
Bank van Parijs en de Nederlanden België N.V.; aan
geboden ter openbare inschrijving tegen 99% %.
U^) Overgenomen door een banksyndicaat, bestaande
uit de Banque Nationale de Paris, het Crédit Lyon
nais, de Société Générale, de Banque de Paris et
des Pays-Bas en de Caisse des Dépôts et Consigna
tions; aangeboden ter openbare inschrijving a pari.
(16) Overgenomen door een banksyndicaat, bestaande
uit de Creditanstalt-Bankverein, de Girozentrale und
Bank der österreichischen Sparkassen AG, de Öster
reichische Länderbank AG, de Bank für Arbeit und
Wirtschaft AG, de Bank für Kärnten AG, de Bank für
Oberösterreich und Salzburg, de Bank für Tirol und
Vorarlberg AG, Die Erste österreichische Spar-Casse,
de Genossenschaftliche Zentralbank AG, de Österrei
chische Postsparkasse, de Österreichische Volksban
ken-AG, het Österreichisches Credit-Institut AG.
Schoeller & Co., de Zentralsparkasse der Gemeinde
Wien. Abu Dhabi Investment Company, de Bank van
Brüssel - Lambert N.V., European Banking Company
Ltd., de Kredietbank S.A. Luxembourgeoise en de Swiss
Bank Corporation (Overseas) Limited; aangeboden ter
openbare inschrijving tegen 99,80 %.
(17) Overgenomen door een banksyndicaat, bestaande
uit de Deutsche Bank AG. de Dresdner Bank AG.
de Commerzbank AG en de Westdeutsche Landesbank
Girozentrale; aangeboden ter openbare inschrijving
tegen 99 %,
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label 9: Kredietverlenìng in de Gemeenschap van 1958 tot 1978 (^)
Onderverdeeld naar sector

Aantal
waarvan toewijzingen
uit globale
kredieten

Totaal

Energie, verbindlngen en overige
Infrastructuur

Bedrag (milj. r.e.)
waarvan toewijzingen
uit globale
kredieten

Totaal

6 659,2

349

%
71,0

Energie
Produktie
Kernenergie
Thermische centrales
Waterkrachtcentrales
Overige centrales
Gas- en oliewinning
Vaste brandstoffen
Transport
Elektriciteitsleidingen
Oiie- en gasleidingen
Verbindingen
Vervoer
Spoorwegen
Wegen en kunstwerken
Scheepvaart
Luchtvaart
Overige
Telecommunicatie
Waterprojecten
Verbetering van de landbouw . .
Watervoorziening en waterzuivering
Bouwprojecten

152

2 864,9

30.6

Industrie, landbouw en diensten

1 233

836

2 714,1

390,0

Industrie
Mijnbouw
Raffinage en eerste bewefking van
metalen
Bouwmaterialen
Houtindustrie
Glas- en a ardewerkindustrie . . .
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 ven/verkende
industrie
Overige industrieën
Bouwnijverheid
Industrieterreinen en industriehallen
Landbouw. bosbouw. visserij . . .
Diensten
Toerisme
Onderzoek-Ontwikkeling ....
Overige
Globale kredieten (niet toegewezen
deel)

1 126

791

2 474,1

375,4

Totaal generaal

1 582

2 099,6
1 127,0
279,7
281,2
29.1
365.9
16.7
765,3
185.0
580,3

110
41
19
18
1
29
2
42
11
31
135

22,6
12.0
3.0
3.0
0.3
3.9
0.2
8.2
2.0
6.2

2 790,6

29,7
1 418,0
288,1
841.7
218.4
64.9
4.9
1 372.6

84
16
46
16
5
1
51

15,1
3.1
9.0
2.3
OJ
14.6

987,5

60
13
47

10,5
259,8
727,7

2

2.8
7,7

16,3

0,2
29,0
26.4

20

17

15,0

8,6

0.2

98
89
56
31
117
204

41
62
54
17
40
164

766.6
123,7
23,9
64.6
492.3
232,4

28,3
31,9
17,9
8,4
17,2
74,5

8.2
1,3
0,3
0,7
5.3
2.5

43

24

263,4

12,4

2.8

66
190
74
41

48
148
62
36

96,5
207,2
40,4
38,5

26.9
68,9
26,3
19,3

1,0
2,2
0,4
0,4

63
23
8
3

50
20
8

78.2
10,2
2,8
18.4

24.8
7,2
2,8

0,8
0,1

37
14

—
16,5
18,3

36
9
6
2
6

9,7
4,4
. 4,3

4

—
5

205.2

56
836

0,2
11,0
3,6

9 373.3

(^)

0,2
0,2
1.8

0,1

1,8

.
2,2

390,0

100,0
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label 10: Globale kredieten in de Gemeenschap van 1968 tot 1978
Cnderverdeeid naar bemiddelende Instelling

Jaar

Italie
Istituto per lo Sviluppo Economico dell'Italia
Meridionale (ISVEIMER)
Cassa per il Mezzogiorno
Istituto Mobiliare Italiano (IMI)
Banca Nazionale del Lavoro - ..Sezione Spe
ziale" per il Credito Industriale (BNL) . . . .
Credito Industriale Sardo (GIS)
Istituto Regionale per il Finanziamento alle
Industrie in Sicilia (IRFIS)
Istituto di Credito per le Imprese di Pubblica
Utilità (ICIPU)
Mediocredito per le Piccole β Medie Imprese
del Friuli Venezia-Giulia

Industriai and Commercial Finance Corporation
Ltd. (ICFC)

1
4
1
3

18,5
61,0
14,1
73.0

33
97
22
97

11.9
67,3
5.8
59,6

1974-1977
1969-1977

2
5

39.8
34,3

73
45

31,0
20,5

1970-1976

3

25,3

42

23,5

1976-1977

2

5,9

10

5.9

1976

1

5,2

11

5,0

22

277.1

430

220.5

1978
1977

1
1

45.0
30,6

—
11

—
8.3

1973-1974

2

25,8

26

7.6

4

101,4

37

15,9

1978
1975-1977

2
5

7,5
16,4

9
46

3.8
16,3

1975-1977

3

4,4

6

10

28,3

61

24,6

2
1
1
1

11,2
4.7
3,7
4.7

20
_
3
3

2.2
_
0,6
1.7

5

24,2

26

4,5

1973-1974

2

51,3

77

39,7

1973
1974

1
1

18,0
9,0

56
—

18.1 (2)
—

1972-1975

2

6,3

8

3,7

1970

1

6.3

24

6,3

1971-1974

2

5,6

2

0,8

1974

1

3,6

3

1,7

10

100,0

170

70,4

1970-1973
1974

2
1

30,6
9,9

79
—

30,0
—

1972

1

5.7

9

4

46,3

88

36,0

1976

1

17,9

24

18,2 (2)

1978
1968-1977

8
48

99,9
495,3

155
681

72,2
317.8 (3)

56

395,2 (M

336

390,0

Totaal Veranigd Koninkrijk
Denemarken
Deense Staat
Finansieringsinstituttet for Industri og Hândvaerk A/S (FIH)
Totaal Denemarken
lerland
Industriai Credit Company Ltd. (ICC) ....
Agricultural Credit Corporation Ltd. (ACC) . .

1978
1974
1978
1974

Totaal lerland
Frankrijk
Crédit National
Caisse Centrale de Crédit Hôtelier, Commercial
et Industriel (CCCHCt)
Crédit Naval
Société Lorraine de Développement et d'Expan
sion (LORDEX)
Société Alsacienne de Développement et d'Ex
pansion (SADE)
Société de Développement Régional de l'Ouest
(SODERO)
Société de Développement Régional de la
Bretagne (SDR Bretagne)
Totaal Frankrijk
Dultsiand
Industriekreditbank AG (1KB)
Bayerische Vere/nsbank
Landesbank und Girozentrale Schleswig-Hol
stein
Totaal Duitsiand
België
Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheld (NMKN)
Totaal
Totaal
Totaal generaal

Toewijzmgen (1969-1978)
Bedrag
Aantat
(milj. r.e.)

1978
1968-1977
1978
1972-1977

Totaal Italië
Verenìgd Koninkrijk
Britse Staat (lastgevingsovereenkomst) ....

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

4,5 (2)

6.0 (2)

(') Zie noot 2 bij tabel 9 op blz. 77.
(^) Eventuale verschiilen tussen de oorspronkelijke kredietbedragen en de totalen der daaruit toegewezen bedragen spruiten voort uit de
omstandigheid, dat omrekening in rekeneenheden is gebeurd tegen de koersen die golden op de data van ondertekening der betrokken
kredieten. respectieveiijk de data waarop de toewijzingsbeslissingen werden genomen. In de tussentijd kunnen de omrekeningskoersen ztjn
veranderd.
(3) In 1978 zijn vijf in 1977 verrichte toewijzingen geannuleerd.
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Tabel 11 : Toewijzingen uit globale kredieten in de Gemeenschap
in1978 en van 1969 tot 1978
Onderverdeeld naar gebied en naar sector
1978
Toegewezen bedra(
Milj. r.e.

Aantal

Gebieden
Belgié
Antwerpen
Henegouwen
Limburg
.
Luik
Namen
Oost-Vlaanderen
West-Vlaanderen
Denemarken
Ten Gosten van de Gr. Belt (zonder Kopenhagen)
Ten westen van de Gr. Belt
Duitsland
Baden-Württemberg
Beieren
Hessen
Neder-Saksen
Noord-Rijniand-Westfalen
Rijnland-Palts
Sleeswijk-Holstein
Frankrijk
Aquitanié
Auvergne
Bourgogne
Bretagne
Centraal-Frankrijk
Champagne-Ardennen
Elzas
Franche-Comté
Languedoc-Roussillon
Limousin
Loire-regio
Lotharingen
Midi-Pyrénées
Neder-Normandie
Nord
Picardie
.
Poitou-Charentes
Rhône-Alpen
lerland
Italia
Abruzzen
Apulië
Basilicata
Calabrie
Campanië
. . .
Friuli-Venezia Giulia
. .
Latium
Marken
Molise
Sardinië
Sicilië
Toscane
Verenigd Konlnkrijk
Schotland
Noord-Engeland
Noordwest-Engeland
Wales
Noord-lerland
Totaal
SECTOREN
Landbouw
Visserij
Mijnbouw
Raffinage en eerste bew erking van metalen . .
Bouwmaterialen
Houtindustrie
Glas- en aardewerkindustrie
Chemische industrie
Metaal- en machine-industrie
Produktie van automobielen en transportmaterieel
Elektronische en elektrotechnische industrie . .
Voedingsmiddelen industrie
Textiel- en leerindustrie
Papierpulp- en Papierindustrie
Rubber en kunststof ven/verkende industrie . .
Overige industrieën
Bouwnijverheid
Toerisme
Overige
Totaai

2.7

3

3,7

2

2.4

3,3

1
15
1
14

0.3
5.8
1.1
4.7

0.4
8,0
1.6
6.4

24,6
4.4
20.2
36,0
0.5
4.3
6.0

1.0
6,3

100,0

32
4
17
41
62
54
17
40
164

8.6
2.4
8.6
28.3
31.9
17.9
8.4
17.2
74.5

2.2
0.6
2.2
7.3
8.2
4.6
2.2
4.4
19.1

12.4
26.9
68.9
26.3
19.3
24.8
7.2
2.8
1.8
1.8

3.2
6.9

0.3

24
48
148
62
36
50
20
8
4
5

100,0

836

390,0

1.5
5.3

2.1
7.3

22

5
1
3

18.5
2.5
0.4
3.0
5.3
0.8
8,3
0.6
4.7
1.1
1.8

25.6
3.4
0.6
4.1
7.4
1.1
11,4
0.8
6.5
1.5
2.6

155

72,2

100,0

25

6.4

8,8

—

—

1
1
11
9
3
8
26

0.5
1.4
7.1
2.4
1.4
2.0
13,6

0.7
2,0
9.8
3.3
1.9
2.7
18.8

2
8
29
3
9
13
5
1

3,1
4.0
13.4
0.7
5.7
8.5
1.7
0.1

4,3
5.6
18.5
1.0
8.0
11.8
2.4
0.1

1

0.2

155

72,2

—

3.2
0.4
5.5
0.8
3.4
4.0

4.7
0.2
0.8
0.1
1.4
0.2
0.9

390,0

6
21

—

0.9

836

5.1
10.4

3,8
73,1
7.1
14.4

—

7
61

18,2

21.6
24.8
0.8
15.9
4.8
6.2
1.5
3.1
0.3

2,7
52,8

11
2

24
1
5 ·
1
7
1
2

1.1
5.2
9.2
0.1
1.1
1.5
1.8
2.2
0.7
1.8
18,1
1.0
0,8
0,6
3.0
0.2
0.1
2.1
0.1
0,2
0.6
1.9
3.4
2.0
0.2
0.6
0.3
0.4
0.6
1.1
56,5
6.2
6.7
0.8
1.8
11.3
1.3
12.9
2.2
1.3
5.5
6.3
0,2
4.1
1.2
1.6
0.4
0.8
0^

23
103
10
21

4
2
6
9
2

Aantai

1969-1978
Toegewezen bedrag
Milj, f.e.
%

—

5
56
88
2
16
15
19
18
8
10
170
9
4
3
28
2
2
27
2
2
7
20
24
18
2
6
2
6

7
26
430
48
63
5
20
80
11
85
14
8
48
46
2
37
16
10
2
8
1

6.8
8.7

2.9
6.8
70.4
3.8
3.2
2.3
11.5
0.7
0.5
8.3
0.4
0.6
2.2
7.4
13.3

7.9
0.6
2.5
1.1
1.6
2.5
4,5
220,5
24.0
26.0
3.2
7.2
44.0
5.0
50.2
8.8

4.9

17.7

6.7
4.9
6.3
1.9
0.7
0.4
0.5
100,0

79

Tabe! 12: Kredietverlening in de landen In Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan (A.C.S.landen) en de landen en gebieden overzee (LG.O.) V) van 1964 tot 1978 (2)
Onderverdeeld naar sector

Totaal

Energie, verbindingen en overige
Infrastructuur

Aantal

Bedrag (milj. r.e.)

waarvan
toewijzingen
uit globale
kredieten

waarvan
toewijzingen
uit globale
kredieten

Totaal

41

199,5

Energie
Produktie
Thermische centrales
Waterkrachtcentraìes
Transport
Elektriciteitsieidingen

11

84,2

Verbindingen
Vervoer
Spoorwegen
Wegen en kunstwerken
Scheepvaart
Luchtvaart
Telecommunicatie

26

36,2
15.3

64,2
8,7
55,6
20,0
20.0

Industrie, landbouw en diensten . .

11.7
1,6
1,6
3,6
3.6

103,2

25
7
8
9
1
1

18.7
102,4
43.7
38.7
15.6
4.4
0,8

Waterprojecten
Verbetering van de landbouw . . .
Watervoorziening en waterzuivering

Industrie
Mijnbouw
Raffinage en eerste bewerking
metalen
Produktie van bouwmaterialen ,
Houtindustrie
Chemische industrie . . .
Automobieiindustrie en produktie
transportmaterieel
Voedingsmiddelenindustrie
Textiel- en leerindustrie
Papierpulp* en Papierindustrie .
Rubber en kunststof verwerkende
dustrie

%

18,6
7.9
7.0
2.9
0,8
0,1

12,1

2,2
5,3
6,8

126

25

95

351,7

24
9

1.0
1.2
10,2

279,4

9.8

4
10
4
6

57,4

1.8

10,4

1

1.0

3
2

9,2
34,3
4.0
11.1

0,8
1-2

1,7
6.2
0.7
2.0

5
5
3

1.4
124,5
35,8
1.3

2,2
1.2
1.3

0.3
22,6
6.5
0.2

1

0,3

0.3

•

__

van
1
37
20
3

. .
in

1

50,6

4

van
. .

63,8

_

_

Landbouw
Diensten
Toerisme
Speurwerk en technische bijstand . .

2
13

Globale kredieten (niet toegewezen dee!)

12

—

4

—

1,5

—

0.3

167

25

551,2

10,2

100,0

Ontwikkelingsbanken
Totaal generaal
{^ )
(2)
net
(3)

80

9,3
12,2

1
6
7

1

1,7
2,2

0,4
10,5
1.7

0,4

49,3 (3)

1.9
0.3
9,0

Zie noot 1 bi) tabel 2 op biz. 23.
Gewone kredieten uit de eigen middelen van de Bank (345,5 miljoen) en transacties tagen speciale vcorwaarden u it de middelen van de Ud-Staten via
Europese Ontwikkelingsfonds, welke de Bank b eheert in het kader van haar „section spéciale" (205.7 miijoen).
Verschil tussen het bedrag der twaalf toegekend e globale kredieten (59,5 miljoen) en het uit deze kredieten reeds toegewezen bedrag (10.2 miljoen),

Tabel 13: Kredietverlening in de landen in Afrika, het Carlbische gebied en de Stille Oceaan (G.A.S.M.
en Α.O.S.-landen) en de landen en gebieden overzee (L.G.O.) van 1964 tot 1978
Onderverdeeld naar lokalis atie va n het project
Bedregen in milj. re.
Gewone kredieten uit de eigen middelen van de E.I.B.
Ovefeenkomsten
Overeenkomst
van Jaoende
van Lomé
Totaal
Aantal Bedrag
Aantal Bedrag
bedrag

Benin . . .
Boven-Volta
Caribisch
gebied
Fiji . .
Gabon
Ghana
Guyana
Ivoorkust . .
Kameroen . .
Kenya ....
Kongo . . .
Liberia . . .
Madagaskar
Malawi . . .
Mali ....
Mauritanie . .
Mauritius . .
Niger . . . .
Nigeria . . .
Papoea NieuwGulnea . . ,
Rwanda . . .
Senegal . . .
Seychellen . .
Soedan . . .
Suriname . .
Swaziland . .
Tanzania . .
Togo ....
Trinidad en
Tobago . . .
Tsjaad ....
Zaire ....
Zambia . . .
Nederlandse
Antillen . . .
Caribische
gemeenschap .
Nieuw
Caledonië . .
Réunion . . .
Guadeloupe
Martinique . .
Frans Guyana .
Totaal
generaal

1

0.5

—

—
—

—
—

1
1

4

4.4

—

—

—

1

10.0

51.2
17.3

21,6
18.2
39,9

—

10
9

0.5
3.0
12,5

Bijzonderetransactias V)
Overeenkomsten
Overeenkomst
van Jaoende (2)
van Lomé (3)
Aantal

Bedrag

Aantal

Bedrag

Totaal
bedrag

Aantal

1
1

3,3
5.0

—
2

—
4.5

3.3
9.5

1
4

3.3
10,0

3.3
5.5

—
4,5

1
1
7
2
1
27
19
8
5
3
1
3
1
2
3
2
1

3,0
12.5
14.7
12.0
3.2
110.9
61.7
41.1
18.8
7.7
1.9
10.5
3.6
13.8
6.7
2.4
26.0

—
—
14.7
—
—
86.8
41.2

3,0
12.5
—
12,0
3.2
24,1
20.5
41.1
3.1
7.7

8.9
3.0
10.6
0.6
6.5
1.9
10.0
12.4
27. 4

3.0
12.5
4.4
10,0

—

—

4
3
6

1

9.0

—

—

—

—

2

7.4

72.8
35.5
39.9
9.0
7.4

—

—

2

9,5

9,5

10.3

10
6

35.6
23.9

3

6,7

1

1.9

—

—
2.0
3.2
2.5
2.3
1.2
3.1
0.3

—

10.3
2.0
3.2
38.1
26.2
1.2
9.8
0.3
1.9
1.0
3.6
2.8

0.9

0.9

1.9
3.0
0.2
0.6
6.5

1.9
3.0
6.7
0.6
6.5
1.9

1,0

3.6
1
1

11,0
1.7

—
—

—
—

2
1
1

5,0
1.5
25.0

11,0
6.7
1.5
25,0

—

—

1

7.0

7,0

2

3,9

—

3,9

—
—

—

—

—

1

—
3

5,9

1
1
2

10.0
5.0
16.3

10.0
5.0
22,2

—

1

5.0

5,0

34,2
1

2.5

34,2
2,5

_

2

7,0

2.8

—

7.0

—

—

—

—

—

35

146,1

31

199,4

345,5

—

waarvan
Bedrag Jaoende

15,7

waarvan
Lomé

1.9
10,5
3.6
13.8
1.7

5,0
2.4
25,0

7.4
5.2

7,4
5.2

2
1
6
1
1
1
1
3
6

7.5
5.2
0,6

8.7
35,8
0,6

2
11
3

5.0
8.7
70.0
3.1

—
1.2
64,8

—

1
4
2

—

5.0
7.5
5.2
3.1

4,4

—

—

4.4

1

4,4

4,4

—

1

1,0

1.0

1

1,0

—

1.0

3,4
2.8
0.7
0.6
0.4

—
—
—
—

—
—
—
—

3,4
2.8
0.7
0,6
0.4

4
2
1
1
1

10.4
2.8
0.7
0.6
0.4

10,4
2.8
0.7
0.6
0.4

_
—
—
—
—

43 142,0

33

63,7

205,7

142

551,2

288.1

263.1

3

6.6

1

1,9

1
4

—
1

—

Kredietverlening totaal

2
2
1
1
1

1.2
30,6

10,4

8,9
3.0
0.2
0.6

6.5
1,9

5,9

10,0
12.4
21.5

(^) Transacties tegen speciale voorwaarden uit de middelen van de Lid-Staten via het Europe se Ontwikkelingsfonds. welke de Bank beheert in het kader van
kader van haar ..section spéciale".
(2) Kredieten tegen bijzondere voorwaarden en risi codragend kapitaai.
(3) Risicodragend kapitaai.
(*) Waarvan 1,5 miljoen opnieuw toegezegd na een annuleri ng tot een overeenkomstig bedrag.
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Jabel Ί4: Kredietverlening in het Middellandse-Zeegebied van 1963 tot 1978 (^)
Onderverdeeld naar sector

Totaal

Energie, verbindingen en overige

33

Energie
Produktie
Thermische ce ntrales
Wa terkrach tcentraies
Transport
Eiektriciteitsieidingen
Verbindingen
Vervoer
Spoorwegen
Wegen en kunstwerken
Luchtvaart
Scheepvaart
Waterprojecten
Verbetering van de landbouw ....

12

Aantai

Bedrag (müj. r.e.)

waarvan
toawijzingen
uit globale
kredieten

waarvan
toewijzingari
uit globale
kredieten

Totaai

478.7

225,9
9
4
5
3
3

17,3
5.0
8.1
1.1
3.1

119.3
9

178

211

17.3
133,5
38.9
62.0
8.6
24,0

g

Totaal

24,3
14.9
9.4
5,0
5.0

133,5
12
3
6
1
2

158

29,4
187,3
115.0
72.3
38,6
38.6

12

Industrie
Mijnbouw
Raffinage en eerste bewerking van
metalen
Produktie van bouwmaterialen . . .
Houtindustrie
Glas- en aardewerkindustrie ....
Chemische industrie
Metaal- en machine-industrie . . .
Automobielindustrie
Elektronische en elektrotechnische in
dustrie
Voedingsmiddelenindustrie
Textiel- en leerindustrie
Papierpulp- en Papierindustrie . . .
Rubber en kunststof verwerkende
industrie
Bouwnijverheid
Handel en Diensten
Diensten
Globale kredieten (niet toegewezen
dee!)

62,2

15.5
119,3

115

290,7

108

15.5
72.0

265,4

37,8

69,5

34,5

1

1

0.8

0.8

0,1

11
16
7
8
26
23
1

3
8
5
6
13
23
1

35.4
35,0
4.0
9,1
68.8
11,2
1.6

0.9
11,0
2,2
5.9
5,0
11,2
1.6

4.6
4.5
0,5
1.2
8,9
1.5
0.2

9
26
16
10

7
26
9
3

8.2
14,8
12,3
61.6

3,0
14,8
7,1
3,9

1.1
1,9
1,6
8,0

3
1

2
1

1,3
1,3

0,8
1.3

0,2
0,2

7

7
7

2,5
7

2,6
2,5

22.8 (2)

13
116

769,4

0,3
2.5

0.3
3.0

72,0

100,0

(^) Zie noot 1 bij tabe! 2 op blz. 23.
(2) Het nog toe te wijzen bedrag is in feite 24 mtljoen. Rekening is gehouden met een verschil tus sen het oorspronkelijke bedrag van ee n globaal krediet aan de
Griekse National Investment Bank for Industrial Development - te weten|10 miljoen. d.w.z. 7.7 mtljoen rekeneenh eden - en ihet totale bedrag der 18 daaruit
verrichte toewijzingen voor 8.9 miljoen : dit verschil vloeit voort uit wisselkoerswijziging en tussen de datum van afsluiting van dit krediet en de data der toawijzingen.
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Voor nadere Inlichtingen wende men zieh tot de
EUROPESE INVESTERINGSBANK
2, place de Metz — Boîte Postale 2005 — Luxemburg
Tel. 43 50 11 — Telex 3530 bankeu lu
of tot haar kantoren elders
Afdeling Kredietverlerìing Italie
Via Sardegna 38 — 1-00187 Rome
Tel. 48 36 51 — Telex 611130 bankeu I
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Jaarverslag
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(DE, EN, FR, IT, NL, vanaf 1972 ook in het Deens)
E. I. B.-Mededelingen

periodiek
8blz,;(DA, DE. EN, FR, IT, NL)
Europese Investeringsbank 1958-1978
1978, 84 biz.; (DA, DE, EN, FR, IT. NL)
Leningen en garanties in de Ud-Staten van de Europese Econo mische Gemeenschap
1979; 20 bIz.; (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
De rot van de Europese Investerings bank bij de overeenkomst van
Lomé
1976; 20 bIz.; (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Kredietverlening buiten de Gemeenschap: Mlddellandse-Zeegebied
1978; 12 blz.{DA, DE, EN, FR, IT, NL)
De werkzaamheden van de Europese Investeringsbank in Turkije
{1985-1974)
Studiedienst
1975; 50 bIz.; (DA, EN. FR. — niet meer beschikbaar; TR, DE, IT, NL)
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