




Europese Investeringsbank 
Algemene gegevens 

De Europese Investeringsbank is In het leven geroepen bij het Verdrag van 
Rome tot oprlchting van de Europese Economische Gemeenschap. Dit  
verdrag is op 1 januari 1958 van kracht geworden. 

De Bank is een binnen de Gemeenschap onafhankeiljke, pubiiekrechteiijke 
insteiiing zonder winstoogmerk. 

Voornaamste taak van de Bank is het ieveren van een bijdrage tot een 
evenwichtige ontwikkeiing van de gemeenschappeiijke markt. 

Te dien einde financiert de Bank, door verstrekking van iangiopende 
kredieten of garanties aan ondernemingen, overheidsinstanties of financie-
ringsinsteiiingen, projecten ter ontwikkeiing van mìnder-ontwikkeide gebie-
den of ter ondersteuning van omschakeiingsgebieden, of projecten van  
gemeenschappeiijk Europees belang. 

De ieden van de Bank zijn de negen Lid-Staten van de Gemeenschap, 
die alle deeinemen in het kapitaai van de Bank dat 2,025 miijard reken-
eenheden bedraagt. 

De Bank neemt op de kapitaaimarkten van de Gemeenschap en van derde  
landen, aismede op de internationale markten de nodige middeien op ter  
vervuiiing van haar opdracht. 

Het werkterrein van de Bank was oorspronkeiijk beperkt tot het grondgebied 
van de Lid-Staten van de Europese Economische Gemeenschap. in verband 
met de verschiiiende associatie-overeenkomsten is dit vervoigens uitgebreid 
tot Griekeniand, de geassocieerde Afrikaanse staten, Madagascar en Mau
ritius (G.A.S.M.), tot sommige overzeese landen en gebieden (L.G.O.) en tot 
Turkije. in deze landen verstrekt de Bank niet aiieen haar gewone kredieten, 
maar ook bijzondere financieringssteun in het kader van haar « section  
spéciale »; dit iaatste vindt piaats in opdracht en voor rekening van de Lid-
Staten of van de Europese Economische Gemeenschap (bijzondere trans-
acties). Bovendien kan de Baad van Gouverneurs van de Bank deze 
speciale toestemming geven voor het verienen van kredieten in derde 
landen, indien aithans de betrokken projecten van direct belang zijn voor 
de landen van de Gemeenschap. 

Ondernemingen, overheidsinstanties of financieringsinsteiiingen die nader 
contact wensen met de Europese investeringsbank kunnen zieh rechtstreeks 
tot haar hoofdkantoor wenden, maar eveneens tot haar kantoor voor Italie  
te Rome, aithans wat betreft de in dat land gesitueerde projecten. Men kan 
zieh ook door tussenkomst van zijn eigen bankier tot de Bank wenden. 

¥ 
2, Place de Metz — Luxemburg 
Afdeiing Kredietveriening itaiië : Via Sardegna 38 — 00187 Rome  
Gontactbureau te Brüssel : Koningsstraat 60 — Β - 1000 Brüssel 



Europese Investeringsbank 
Voorwaarden voor kredietverlening 

Kredieten uit de eigen middelen van de Bank en garanties (gewone trans-
acties) kunnen worden verstrekt ter financiering van projecten die voldoen 
aan de voorwaarden, genoemd in artikel 130 van het Verdrag van Rome of 
in de asociatie-overeenkomsten. Zij kunnen worden verstrekt aan onder-
nemingen of overhieidsbedrijven met welke juridische vorm dan ook, of aan 
andere overheidsinstanties. Verstrekking is niet afhankelijk van de nationa-
liteit van de geldnemer. 

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

In het algemeen liggen de bedragen van de transacties van de Bank tussen 
2 en 16 miljoen rekeneenheden. Het maximum lag tot nu toe bij 30 miljoen 
rekeneenheden. Ten behoeve van sommige grote projecten zijn echter  
achtereenvolgens meerdere kredieten verleend, hoewel nooit voor meer 
dan in totaal 45 miljoen rekeneenheden. 

Kredieten ter financiering van een bepaald project kunnen direct aan een 
onderneming of een overheidsinstelling worden verstrekt of kunnen worden  
verleend door bemiddeling van een gespecialiseerde financieringsinstelling. 
Behalve deze « individuele kredieten » kent de Bank ook « globale kre
dieten » aan financieringsinstituten die daaruit kleinere bedragen toewijzen 
ten behoeve van industriële investeringen van beperkte omvang. Voor eike 
toewijzing geeft de Bank afzonderlijk toestemming (toewijzing uit globale  
kredieten). 

Uitbetalingen van de kredieten vinden plaats in verschillende geldsoorten 
al naar gelang de beschikbare geldmiddelen van de Bank, maar dit slechts 
in overleg met de betrokken geldnemers. Aflossing en rente dient in dezelfde 
geldsoorten te worden voldaan. 

De rentevoet op de kredieten wordt vastgesteld door de Baad van Bewind 
van de Bank. Daar de E.I.B, haar kredietbedrijf financiert door het plaatsen 
van leningen op de kapitaalmarkten, maar zij daarbij geen winstoogmerk 
nastreeft, liggen de rentevoeten dicht bij de gemiddelde rentevoeten op de  
kapitaalmarkten. De voor een bepaald krediet geldende rentevoet is in het 
algemeen de voet die geldt bij het afsluiten van de financieringsovereen-
komst. Deze wordt later niet meer gewijzigd. In welke geldsoort het krediet 
wordt uitbetaald of in welk land het project wordt uitgevoerd, doet voor de  
rentevoet niet ter zake. In mei 1974 bedroeg de rentevoet voor kredieten 
van alle looptijden 9,5 % per jaar. De looptijden (in het algemeen tussen 8 
en 12 jaar voor industriële projecten en tot 20 jaar voor infrastructuur-
projecten) en de aflossingsvrije période worden aangepast aan de ken 
merken van de betrokken projecten. 

Verstrekking van kredieten door de Bank vindt alleen plaats onder garantie  
van een Lid-Staat of indien voldoende andere zekerheden worden gesteld. 

De voorwaarden voor interventies in Turkije, de G.A.S.M. en de LG.Ο.  
worden geregeld door de betreffende bepalingen van de diverse associatie-
overeenkomsten. 
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Tekst vastgesteld op 25 aprii 1974 

Dit jaarversiag wordt gepubiiceerd in het Deens, 
Duits, Engeis, Frans, italiaans en Nederlands. 



Raad van Gouverneurs 
Voorzitter R. VOUEL (Luxemburg) 

België Α. VLERICK, Minister van Financiën,  
tot januari 1973 

W. DE CLERCQ, Minister van Financiën,  
vana/ januari 1973 

Denemarken P. HAEKKERUP, Minister van Economische en Begrotingszaken, 
tot Oktober 1973 

K. HEINESEN, Minister van Begrotingszaken, 
tot december 1973 

A. ANDERSEN, Minister van Financiën,  
vana/ december 1973 

Duitsland H. SCHMIDT, Minister van Financiën,  
tot mei 1974 

H. APEL, Minister van Financiën,  
vana/ mei 1974 

Frankrijk 

lerland 

Italië 

Luxemburg 

Nederland 

Verenigd Konlnkrijk 

Voorzitter 

Leden 

V. GISCARD d'ESTAING, Staatsminister, 
Minister van Economische Zaken en Financiën,  
tot mei 1974 

J.P. FOURCADE, Minister van Economische Zaken en Financiën, 
vana/ mei 1974 

G. COLLEY, Minister van Financiën, 
tot maart 1973 

R. RYAN, Minister van Financiën, 
vana/ maart 1973 

G. MALAGODi, Minister van de Schatkist, 
toi juii 1973, voorzitter tot funi 1973 

υ. LA MALFA, Minister van de Schatkist, 
tot februari 1974 

E. COLOMBO, Minister van de Schatkist, 
vana/ maart 1974 

! 
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IP. WERNER, Staatsminister, Minister-President, Minister van Financiën,  
voorzitter tot funi 1974 

R. VOUEL, Vice-Minister-President, Minister van Financiën, 
•vana/ juni 1974 

IR.J. NELISSEN, Minister van Financiën, 
1/0/ mei 1973 

vV.F. DUISENBERG, Minister van Financiën,  
vana/ mei 1973 

Α. BARBER, Minister van Financiën,  
tot maart 1974 

D. HEALEY, Minister van Financiën,  
vana/ maart 1974 

Comité ter Contrôle van de Boekhouding 
E. RAUS, Vice-Voorzitter van de Raad van State, Honorair Directeur-Generaal 
van de P.T.T., Luxemburg, 

R. LÉONARD, Honorair Eerste President van de Cour des Comptes, Parijs, 

H.G. DAHLGRÜN, Hoogleraar, Oud-President van de Landeszentralbank 
in Rheinland-Pfalz, Spiers. 



Raad van Rewind 

Bewlndvoerders : 

A. BECKER, vanaf juni 1973 
Lid van de DIrectle van de Kreditanstalt für Wiederaufbau, 
Frankfort; 
G. CAPPON, 
Directeur-Generaal van het istituto Mobiliare italiano, Rome; 
Β. CLAPPIER, vanaf januari 1973 
President van het Crédit National, Parijs; 
(vanaf juni 1974, Gouverneur van de Banque de France) 
R. DENUCÉ, 
Honorair Directeur-Generaal van het Gemeentekrediet van België,  
Brüssel; 
J. de LAROSiÈRE de CHAMPFEU, tot novamber 1973 
Hoofd van de afdeling internationale Zaken, Directie van de 
Schatkist, Ministerie van Economische Zaken en Financiën, 
Parijs; 
C. FOGARTY, 
Piaatsvervangend Secretaris-Generaal (Overseas Finance Group), 
Schatkist, Londen; 
S. GUiDOTTi, 
Gedeiegeerd Commissaris en Directeur-Generaal van de Società  
Meridionale Finanziaria, Napeis; 
P. GUILL, 
President-Direcleur van de Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxem 
burg; 
J.Y. HABERER, vanaf novamber 1973 
Hoofd van de afdeling Internationale Zaken, Directie van de 
Schatkist, Ministerie van Economische Zaken en Financiën. Parijs; 
E. HOFFMEYER, 
President van de Raad van Gouverneurs van Danmarks National- 
bank, Kopenhagen; 
A.IJ.A. LOOlJEN, 
Directeur Buiteniandse Financiëie Betrekkingen, Ministerie van 
Financiën, Den Haag; 

Plaatsvervangers : 

F. BERNARD, tot iuni 1973 
Ministerialrat b.d., Bondsministerie van Financiën, Bonn; 

F. BOYER de la GIRODAY, tot iuni 1973 
Directeur, Directoraat-Generaai Economische en Financiëie 
Zaken, Commissie van de Europese Gemeenschappen, Brüssel; 

M. CAMDESSUS, 
Onderdirecteur (Spaar- en Kredietwezen), Directie Thesaurie, 
Ministerie van Economische Zaken en Financiën, Parijs; 

M. ESSELENS, vanaf januari 1974 
inspecteur-Generaai (Thesaurie), Ministerie van Financiën. Brüs 
sel ; 

J. FRiEDMANN, tot juni 1973 
Raadsadviseur voor Economische en Financiëie Zaken, Kabinet 
van de Eerste Minister, Parijs; 

L. FRONZONI, 
Directeur, Banca d'Italia, Perugia; 

P. GAUDY, tot decamber 1973 
Inspecteur-Generaai, Ministerie van Financiën, Brüssel; 

Α. KÜBEL, tot juni 1973 
Eerste Minister van het Land Nedersaksen, Hannover; 

Voorzitter : Y. LE PORTZ 

VIce-Voorzitters : S. BOOMSTRA 
L. ROSANiA 
H.O. STEPPE 
Sir Raymond BELL 

H. MARTINI, tot funi 1973 
Vice-President van de Raad van Beheer van de Kreditanstalt für  
Wiederaufbau, Frankfort; 

G. MiCONI, 
Directeur-Generaal van de Schatkist, Ministerie van de Schatkist, 
Rome; 

U. MOSCA, 
Directeur-Generaal Economische en Financiëie Zaken, Commissie 
van de Europees Gemeenschappen, Brüssel; 

Α. MÜLLER-ARMACK, 
Staatssecretaris b.d., Keulen; 

S.F. MURRAY, 
Adjunct Secretaris-Generaal, Ministerie van Financiën, Dublin; 

M. PEROUSE, 
Directeur-Generaal van de Caisse des Dépôts et Consignations, 
Parijs; 
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A. POSTE L-Vi NAY, tot januari 1973 
Directeur-Generaal van de Caisse Centrale de Coopération Eco
nomique, Parijs; 

R. PROSSER, 
Piaatsvervangend Secretaris-Generaal, Ministerie van Industrie, 
Londen; 

R. RAW, 
Oud-Adviseur van de Gouverneur van de Bank of England, 
Directeur van de Italian international Bank Ltd., Directeur  
van de Banque Beige Ltd., Londen; 

H.H. WEBER, 
Ministerialdirektor, Bondsministerie van Financiën, Bonn. 

J.G. LITTLER, 
Adjunct Secretaris-Generaal voor Financiën (international Monet 
ary Division) Schatkist, Londen; 
R. MORAWiTZ, vanaf Juni 1973 
Ministerialdirigent, Bondsministerie van Economische Zaken, 
Bonn; 
U. MORABiTO, tot juni 1973 
Gevoimachtigd Minister, Ministerie van Buiteniandse Zaken, 
Rome; 
W. MÜLLER-ENDERS, 
Ministerialdirigent, Bondsministerie van Financiën, Bonn; 
J.E. NASH, vanaf juni 1973 
Directeur, Directoraat-Generaai Economische en Financiëie  
Zaken, Commissie van de Europese Gemeenschappen, Brüssel; 
D. NENDiCK, 
Assistent van de Kassier-Generaai, Bank of England, Londen; 
Y. ROLAND-BiLLECART, 
Adjunct Directeur-Generaal van de Caisse Centrale de Coopéra
tion Economique, Parijs; 
S. SPINOSI, 
Inspecteur-Generaai, Ispettorato Generale per i Rapporti Finan
ziari con l'Estero - IRFE, Ministerie van de Schatkist, Rome. 



Directie 

Directies 
Algemeen Beheer 

Secretariaat 
Voorlichting 

Personeel en Organisatie 

Contactbureau te Brüssel 

Kredietverlening Lid-Staten 
Kredietverlening Italie, Rome 

Kredietverlening overlge LId-Staten 

Toezicht ultstaande kredleten 

Kredietverlening Geassocieerde Staten 
Kredietverlening Turklje 

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

Toezicht ultstaande kredleten 

Financlën en Thesaurie 
Emissles 

Thesaurie 
Boekhouding 

Studiedienst 
Economlsch onderzoek 

FInancieel onderzoek 
Documentatie en BIbllotheek 

Juridische Zaken 

Technische Adviseurs 

Y. LE PORTZ, President 

S. BOOMSTRA, Vice-President 

L. ROSANIA, Vice-President 

H.O. STEPPE, Vice-President 

Sir Raymond BELL, Vice-President 

H. LENAERT, Secretarls-Generaal, Directeur  
M. LAUCHE, Advlseur 
K.G. SCHMIDT, Advlseur 
H. HITZLBERGER, Adjunct-Dlrecteur 
A. ANNEZ de TABOADA, Advlseur 
M. TEICHERT, Advlseur 

A. BELLEC, Directeur 
R. dalla CHIESA, Toegevoegd Directeur 
G. RATTI, Hoofdadvlseur 
Α. KAWAN, Advlseur 
Η. CRAMER, Adjunct-Dlrecteur 
D. KIRBY, Hoofdadvlseur 
G. d'ERM, Advlseur 
T. HALBE, Advlseur 
L. ROTONDI, Advlseur 
M. THOMSEN, Advlseur 
M. de BUYER, Advlseur 

D. HARTWICH, Directeur* 
E. GREPPI, Adjunct-Dlrecteur 
J.P. LACAILLE, Advlseur 
J. SILVAIN, Adjunct-Dlrecteur 
R. CORNEZ, Advlseur 
J.M. PAYEN, Advlseur 
R. ALLOO, Advlseur 

W. THILL, Adjunct-Dlrecteur, Directeur ad interim 
J. VAN SCHIL, Advlseur 
A. PETERSEN, Advlseur 

J.H. WILLIAMS, Directeur  
H. LEROUX, Adjunct-Dlrecteur 
J.P. JACQUOT, Advlseur 
T. OURSIN, Advlseur 
D.G. McCLELAND, Adjunct-DIrecteur 
F. THOUVENEL, Advlseur 

J.N. van den HOUTEN, Directeur  
J. KÄSER, Hoofdadvlseur 
Β. EYNARD, Advlseur 
X. HERLIN, Advlseur 
M. KONSTAM, Advlseur 

M. GOFFI, Directeur 
H. BERGMANN 
G. DURANTE 
J. PAUDON 
R. LECLERCQ 
E.H. LINDER 
W. LOWENSTEIN-LOM 
A. SWAMY 
R. VERMEERSCH 

* K.H. DRECHSLER, tot augustus 1973. 
** L. CASSAGNES, Directeur, overleden op 22 december 1973. 



Rekeneenheid 
omrekening in nationale geidsoorten 

De jaarstukken, de balans en de statistieken betreffende fiet bedrijf van de Bank 
luiden in rekeneenheden, zoals bepaaid In artlkel 4, lid 1, van haar Statuten.  
De waarde van de rekeneenheid Is 0,88867088 gram fijn goud. 

Tenelnde een zo realistisch mogelljk beeld van het bedrijf van de Bank te geven  
worden bij de omrekening van nationale geidsoorten In rekeneenheden wat de 
statistische gegevens betreffende het actieve en passleve bedrijf (biz. 15 tot 46  
en 62 tot 71 van dit verslag) aangaat sinds 21 december 1971 doorgaans andere 
koersen gebruikt dan bl] de opstelling van de jaarrekeningen en de balans het 
geval Is. Voor het jaar 1973 zljn hiertoe de volgende omrekeningskoersen toege-
past : 

1 rekeneenheid (r.e.) = 

tot 18 maart 3,49872 Duitse mark, van 19 maart tot 28 juni 3,39687 DM, vanaf 
29 junI 3,21978 DM; 

5,55419 Franse frank (Ffr.); 

tot 18 maart 0,46 pond sterling en lers pond, vanaf 19 maart 0,49 £ sterling en  
lers £; 

tot 19 maart 631,342 Itallaanse financlële lire, van 20 maart tot 30 junI 694 lire, 
vanaf 1 jull 738 lire; 

48,6572 Belgische en Luxemburgse franken (Bfr. en Luxfr.); 

tot 16 September 3,52282 Nederlandse gulden, vanaf 17 September 3,35507 f l.; 

7,57831 De ense kroon (Deense kr.); 

tot 13 februarl 1,08571 US dollar, vanaf 14 februarl 1,20635 US $; 

tot 19 maart 4,16915 Zwitserse frank, van 20 maart tot 30 junI 3,92 Zwfr., van 
1 tot 31 jull 3,68 Zwfr., van 1 tot 31 augustus 3,40 Zwfr., van 1 September tot 
30 november 3,59 Zwfr. en vanaf 1 december 3,82 Zwfr.; 

In September; 2,99 LIbanees pond; 

eurco : zie bladzljde 47. 

Dit zljn de volgende koersen : 

— voor geidsoorten die In 1973 gezamenlljk zweefden en voor de dollar ; de  
spllkoersen; 

— voor de Indlvldueel zwevende geidsoorten : de gemlddelde slultkoersen op 
29 december 1972 en vervolgens de gemlddelde slultkoersen bIj de herope-
nlng van de wisselmarkten op 19 of 20 maart 1973, welke telkens zljn aange-
past Indien de afwijking van het maandgemlddelde van de effectleve koers 
meer dan 5°/o bedroeg; 

— voor het Libanese pond : de gemlddelde laatkoers van augustus. 

Wai de Jaarrekeningen en de balans (biz. 54 tot 60) betraft heeft de omrekenlngen 
van de belangrljkste geidsoorten plaatsgevonden op basis van de op 31 decem
ber 1973 bIj het Internationale Monétaire Fonds aangemelde parltelten, te weten : 

1 rekeneenheid (r.e.) = 

3,66 
5,55419 
0,416667 

625 
50 
3,62 
7,50 

Duitse mark 
Franse frank 
pond sterling 
Itallaanse lire 
Belgische frank 
Nederlandse gulden 
Deense kroon 

0,416667 lers pond 
50 Luxemburgse frank 
1,20635 US dollar 
4,0841 Zwitserse frank 

32,5714 Griekse drachme  
15 Turks pond 



Inhoudsopgave Inleiding 

Kredieten en deelnemlngen in 1973 

Kredieten in de Gemeenschap 

Kredieten en deelnemingen in de geassocieerde landen  

s Kredieten, garanties en deelnemlngen van 1958 tot 1973 

Tabellen 

MIddelen 

Resultaten van tiet boekjaar 

Personalia 

Jaarrekenlngen 

Balans 

Verlies- en winstrekening 

Rekeningen van de « section spéciale » 

Toelichting 

Verklaring van het Comité ter controie van de boekhouding 

label 1 : Kredieten, garanties en deelnemingen in 1973 
onderverdeeld naar aard van de financiering en naar land 

Tabel 2 : Kredieten, garanties en deelnemingen in 1973 
onderverdeeld naar sector 

Tabel 3 : In 1973 toegekende kredieten in de Gemeenschap 
onderverdeeld naar hoofddoelstelling 

Tabel 4 : Door de bank geplaatste ieningen 

Tabel 5 : Lijst van de in 1973 gefinancierde projecten 

Tabel 6 : Kredieten, garanties en deelnemingen 1958-1973 
onderverdeeld naar aard van de financiering en naar land 

Tabel 7 : Kredieten. garanties en deelnemingen 1958-1973 
onderverdeeld naar sector 

Tabel 8 : Van 1958 tot 1973 verleende kredieten en garanties in de  
Gemeenschap 
onderverdeeld naar economische hoofddoelstelling 

Tabel 9 : Van 1958 tot 1973 verleende kredieten en garanties in de  
Gemeenschap 
onderverdeeld naar diverse doelstellingen van economisch 
beleid 

Tabel 10 : In 1973 verieende kredieten en garanties in de Gemeenschap 
onderverdeeld naar aard van de financiering 

Tabel 11 ; Globale kredieten in de Gemeenschap 1968-1973 
onderverdeeld naar bemiddelende instelling 

Tabel 12 : Toewijzingen uit globale kredieten in de Gemeenschap 
onderverdeeld naar gebied en naar sector 

Tabel 13 : In 1973 opgenomen leningen 
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In 1973 — het jaar na de uitbreiding van de Gemeenschap tot negen LId-Staten — 
heeft de Europese Investerlngsbank voor een bedrag van 816 miljoen reken-
eenheden (1) aan financieringsmiddelen ter beschikking gesteld, terwiji liet 
overeenkomstlge bedrag voor 1972 526,8 miljoen was. 

De kredietvraag ward in dit jaar gestimuleerd door de conjuncturele ontwikkeling.  
De Sterke groei ging gepaard met grote inflationistische spanningen waartegen 
alle LId-Staten vroeger of later maatregelen moesten nemen. 

Zowel in West-Europa als in Noord-Amerika en Japan behoorde 1973 tot de jaren 
met de snelste groei sinds de jaren vijftig. De omvang van de vraag en de 
schaarste en duurte van de meeste grondstoffen en basisprodukten deden de 
prijzen nog meer stijgen dan al In 1972 het geval was. In verscheidene landen 
nam deze ontwikkeling tegen het eind van het jaar een versneld tempo aan, 
hoewel halverwege het jaar al langzamerhand de eerste tekenen van een 
conjunctuurafzwakking waren te onderkennen. De oliecrisis heeft de prijzen 
gedurende de laatste twee maanden nog verder omhooggedreven, terwiji op grond 
hiervan ook aanzienlijke produktieverschuivlngen tussen de verschillende landen 
en bedrijfstakken, alsmede wijzigingen in produktiegroei en internationaal beta-
lingsverkeer mochten worden verwacht. De ruilvoet tussen de olieproducerende 
landen, de geïndustrialiseerde landen en de petroleumloze ontwikkelingslanden 
zai door deze crisis stellig op ingrijpende wijze worden veranderd. 

De omstandigheden op de nationale kapitaalmarkten en op de eurokapitaalmarkt 
werden In de loop van het Jaar steeds meer gespannen. Hierbij speelden speciaal 
de verschillende speculatiegolven op de wisselmarkten een rol, evenals trouwens 
de zeer grote kapitaalvraag en de inflatie die opnieuw de kop opstak, terwiji de 
economische bedrijvigheld in verschillende landen tegelijkertijd op zeer hoog 
peil kwam. In het laatste kwartaal werd de markt nog krapper onder invioed van 
de Vrees voor de mogelijke gevolgen van de olieschaarste en van de reusachtige 
stijging van de olieprijzen. Dit algemene beeld gold echter niet zozeer voor de 
internationale bankkredieten met een « floating rate », die zeer in omvang toe-
namen. 

In de meeste landen werden anti-inflatlonistlsche maatregelen genomen, terwiji 
de kapitaalvraag juist sterk toenam. Dit dreef de rentevoeten verder omhoog. 
Op sommige markten bereikte de körte rentevoet ongekende hoogten, hetgeen 
gewoonlijk op de obligatiemarkt belegde middelen aantrok en aldaar de moeilijk-
heden weer vergrootte. 

De enige uitzondering in dit beeld van algemene rentestijging vormde de Italiaanse 
kapitaalmarkt. De overheid had daar namelijk maatregelen genomen tot beperking 
van nieuwe emissies en — sinds medio 1973 — tot vermindering van de beleg
gingen buitenslands. Dit verergerde nog de moeilijkheden op de internationale 

(1) Tenzi] het tegendeel is vermeld, zijn alle bedragen In dit verslag ultgedrukt in rekeneen-
heden (zie biz. 6). In verband met afrondingsverschiiien komen opteilingen van afzonder-
lijke bedragen niet altijd overeen met hun totalen. 



markt, welke reeds de invioed onderging van de stijging van de rendementen op 
de secundalre markt. Het aantal nieuwe emlssles op de Internationale markt liep 
sctierp terug, speclaal die van dollarwaarden. 

Het bruto nationale produkt van de Gemeenschap Is in 1973 met ongeveer 
5,7 ®/o (1) gegroeid, tegen met 3,7 % in 1972 en met gemiddeld 4,6 % in de période  
1960-1971. De groei werd bevorderd door de stijging van de uitvoer — ook die 
van de Lid-Staten met gerevalueerde munt. Belangrijk was ook de omvang van de 
binnenlandse vraag welke werd gestimuleerd door de grote loonstijgingen, en  
voorts de door de inflatie opgeblazen bestedingsneiging. Ook zijn de bedrijven 
meer gaan investeren om zowel hun produktiecapaciteit de noodzakelijke uit-
breiding te geven als om de door grote loonstijgingen nodig geworden moderni-
seringen tot stand te kunnen brengen. De werkgelegenheid is toegenomen, maar 
in verscheidene gebieden waar vraag en aanbod niet in evenwictit waren, is de 
werkloostieid groter gebleven dan in verband met de algemene bedrijvigheid had  
mögen worden verwacht. In het laatste kwartaal nam de industriële bedrijvigheid 
in de Gemeenschap langzamer toe, hoewel het prijsniveau sterk bleef stijgen. 

De produktiegroei en de prijsstijging waren in Duitsiand gedurende het voorjaar 
bijzonder heftig. Later in het jaar flauwde dit af onder invioed van de energieke 
antl-cyclische maatregelen die reeds in het begin van het jaar waren genomen 
om de liquiditeitstoevloed af te remmen, de kredietverlening te beperken en de 
stijging van de overheidsuitgaven te verminderen. Sinds het voorjaar van 1973  
heeft de Europese Investeringsbank haar beleid afgestemd op de conjunctuur-
politiek van de bondsregering en heeft zij in Duitsiand nog siechts kredieten 
verstrekt ten behoeve van de energievoorziening. Ondanks de verschillende 
revaluaties van de Duitse mark — de twee laatste malen met 3°/o op 19 maart 
en met 5,5% op 29 juni — bleef de uitvoertoeneming een vraagfactor van belang 
vormen en nam het overschot op de handelsbalans nog toe. 

De krachtige groei in Frankrijk ging in het tweede halfjaar gepaard met een 
versneide stijging van kosten en prijzen. De tijdelijke verlaging van de belasting 
op de toegevoegde waarde in het begin van het jaar heeft deze stijging siechts 
tijdelijk kunnen tegenhouden. De vraag van de Industrie naar geschoold perso-
neel was groot, maar de vrees voor grotere werkloosheid leidde tot een voor-
zichtiger afremmingsbeleid van overheidswege. De tenslotte getroffen maat
regelen beoogden voornamelijk het krediet te beperken en sommige prijzen en  
winstmarges in de hand te houden. De stijging van de olieprijzen tegen het eind 
van het jaar verstärkten het vermoeden dat de handelsbalans zieh in ongunstige 
zin zou ontwikkelen. Dit alles bracht de regering er in januari 1974 toe om de 
frank onafhankelijk van de andere geldsoorten van de Gemeenschap, voor een 
Periode van zes maanden te laten zweven. 

(1) Tenzlj het tegendeel is vermeld, hebben de In dit hoofdstuk genoemde percentages  
betrekking op reële grootheden. 
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Het Verenigd Koninkrijk beleefde vooral in het eerste halfjaar een economische 
opieving als sinds jaren niet meer was voorgekomen, maar de handeisbaians 
ging verder achteruit. De werkgeiegenheid nam sterk toe, hoewel in sommige 
streken een grote werkloosheid bleef bestaan. Tegen het eind van het jaar stak  
de sociale onrust weer de kop op en deden zieh de eerste effecten van de  
oliecrisis gevoelen, hetgeen de vooruitzichten weer heeft versomberd. 

In Italie was de bedrijvigheid al in 1972 weer gaan opieven. In het begin van 1973 
werd deze opieving doorkrulsd door sociale conflicten, maar voor het eerst sinds 
1968-1969 was weer sprake van een algemeen economisch herstel. Ook de  
werkgeiegenheid verbeterde. De uiterst sterke prijsstijging kon echter tenslotte 
slechts in de herfst worden afgezwakt door een gedeeltelijke prijsstop. Het 
tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans nam nog toe, hoewel de  
export sterk steeg. 

In Nederland was de groei vrij matig, maar bleven toch kosten en prijzen sterk 
stijgen en dit ondanks een aantal maatregelen op het gebied van de krediet-
verlening en de prijzen. Op 17 September werd de gulden met 5% gerevalueerd 
teneinde de invoer van buitenlandse inflatie tegen te gaan. 

In België namen de bedrijfsinvesteringen weer toe, hetgeen gepaard ging met 
een sterke groei. Luxemburg profiteerde van een gunstige staalconjunctuur. 

In Denemarken groeide de economie even snel als in 1972. De investeringen en 
de invoer namen toe, zodat het tekort op de lopende rekening van de betalings
balans verder steeg. 

In lerland Stegen de agrarische inkomens, de investeringen en de uitvoer sterk, 
zodat het langzame groeitempo van de voorafgaande jaren plotseling veel sneller 
ging verlopen. Hierdoor steeg de werkgeiegenheid enigszins, maar namen helaas 
ook het prijspeil en het tekort op de handeisbaians verder toe. 

De met de Gemeenschap geassocieerde landen waar de Bank ook haar bedrijf 
uitoefent, hebben op zeer ongelijke wijze profijt kunnen trekken van de inter
nationale hoogconjunctuur en van de stijging van de meeste grondstoffenprijzen. 
Enkele van deze landen hebben zeer te lijden gehad van een uitzonderlijke 
droogteperiode. 

Hoewel de industriële produktie van Turkije zieh bevredigend ontwikkelde, steeg 
het bruto nationale produkt van dit land tengevolge van de scherpe daling van 
de landbouwproduktie met slechts 6%, hetgeen minder was dan in 1972 toen  
deze stijging 7,6 ®/o bedroeg. Het prijsniveau steeg deels onder invloed van de  
algemene inflatie met ongeveer 20%. 

Het tekort op de handeisbaians bleef groot, hoewel de uitvoer sterk toenam. 
Voor het tweede achtereenvolgende jaar is echter de lopende rekening verbeterd, 
zodat hier zelfs van een aanzienlijk overschot sprake was. Voornaamste oorzaak 
hiervan was de toeneming van de transfers van emigranten. 

11 



De Gemeenschap heeft in hat kader van de associatie-overeenkomst met Turklje 
op 30 juni 1973 besloten de bepalingen van artlkel 9 van het financiële protocol 
toe te passen. HIertoe was door de Turkse regering verzecht en de Bank had 
te dien aanzien een gunstig advies uitgebracht. Op grond hiervan kan de Bank 
nu tot 1976 aan Turkije kredieten uit haar eigen middeien verstrekken tot een 
bedrag van 25 miijoen rekeneenheden ten behoeve van industriële projecten 
in de particulière sector. Dit bedrag dient als aanvulling op de kredieten tagen  
speciale voorwaarden, die de Bank in Turkije kan verstrekken uit daartoe door 
de Lid-Staten ter beschikking gesteide middeien. Bij het complémentaire protocol 
dat op 30 juni 1973 naar aanieiding van de uitbreiding van de Gemeenschap 
is ondertekend, is de iaatstgenoemde huip van 195 op 242 miijoen rekeneen-

Bruto rendementen 
op obligaties 

die op de verschillende kapitaalmarkten in de Gemeenschap ter beurze zijn genoteerd en die wat 
uilgiftevoorwaarden betraft, het best vergeiijkbaar zijn met die van de Bank. Teneinde vergelijking 
mogeiijk te maken zijn voor het Verenigd Koninkrijk en Denemarken de op haltjaarbasis berekende 
rendementen omgerekend op jaarbasis. 

Duitsland 
Frankrijk 

Verenigd Koninkrijk 
•tali« 

Nederland 
Belgi« 

Denemarken 
Internationale markt ($) 



heden gebracht. De ratificatieprocedure van dit protocol is echter nog niet 
afgesloten. 

Van de geassocieerde Afrikaanse staten, Madagascar en Mauritius (G.A.S.M.) 
hebben de landen aan de Golf van Guinee en Zaïre kunnen profiteren van de 
opvallende stijging der grondstoffenprijzen. De meeste Sahel-Ianden hebben 
daarentegen van een nog catastrofaler droogte te lljden gehad dan In vroegere 
jaren en hadden met zeer ernstige moellljkheden bij de voedselvoorzlening te  
kampen. 

De ultvoerlnkomsten van al deze landen te zamen zljn sterk gestegen en dit  
zelfs meer dan de door de Internationale inflatle gestlmuleerde Invoer. De olle-
producenten — Gabon en Kongo — zullen hun belastingopbrengsten en devlezen-
Inkomsten zien stijgen, terwijl de meeste andere G.A.S.M.-Ianden meer voor hun 
Invoer zullen moeten gaan betalen. In sommige van deze landen zljn de over-
heldsflnanclën verder achterop geraakt, zodat zlj hun bultenlandse schuld op 
zorgwekkende wljze hebben moeten vergroten. 

SInds 25 jull 1973 neemt de Bank deel aan de onderhandelingen van de Europese 
Economlsche Gemeenschap met de geassocieerde Afrikaanse staten, Madagas 
car en Mauritius, met de landen die worden bedoeld In het protocol nr. 22 bIj de 
akte van toetreding van Denemarken, lerland en het Verenigd Konlnkrijk tot de 
Europese Gemeenschappen en met nog enkele andere Afrikaanse landen, d.w.z. 
rulm veertig landen In Afrika, het Caraïbische gebied en In de Stille Oceaan. De 
Bank neemt ook deel aan het voorbereldende werk voor een eventuele financlële  
samenwerking van de Gemeenschap met verscheldene MIddellandse Zee-Ianden 
en In het bijzonder de drie Maghreb-Ianden en Malta. AI deze onderhandelingen 
zouden ertoe kunnen leiden, dat de Bank in de toekomst haar werkzaamheden 
tot een aantal nieuwe landen zai hebben ult te brelden. 

Hoe precair de energievoorziening van de Gemeenschap is, bleek bl] de beper-
klng van de olleleverantles door de voornaamste olleproducerende landen in 
november 1973. In Oktober en december 1973 zljn de prijzen voor ruwe olle 
aanzlenlljk verhoogd, hetgeen de toestand van de wereldeconomle Ingrijpend 
heeft gewijzigd. 

Zowel nationale als communautaire Instantles zullen zieh nog lang bezig moeten 
houden met de gevolgen van deze plotseling Ingevallen crisis en van de ongelljke 
mate waarln bedrijfstakken en landen hierdoor werden getroffen. De Europese 
investeringsbank zaI zieh inspannen om de nodige Investerlngen In verband met  
de aanpassingen waar deze nieuwe toestand om vraagt, te bevorderen door  
daartoe zoveel mogelljk middelen ter beschlkking te stellen. Speciale aandacht 
zaI daarblj worden gewijd aan het zoeken naar een betere energievoorziening 
van de Gemeenschap. Het streven naar een beter regionaal evenwicht In de 
Gemeenschap en naar ontwikkeling van de geassocieerde landen mag evenwel 
nIet worden verwaarloosd. 
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De nieuwe transacties 
van de Bank in 1973  
beliepen 816 miljoen 

rekeneenheden, 

waarvan 96,5 miljoen 
in de nieuwe Lid-Staten. 

45% was bestemd 
voor de industrie  

en de overige produktieve 
sectoren, 

55 % voor de infrastructuur, 
227,8 miljoen voor de energie 

Kredieten en deelnemingen in 1973 

Gedurende hat boekjaar heeft de Europese Investeringsbank 72 financierings-
overeenkomsten tot een totaal bedrag van 816 miljoen rekeneenheden afgesloten. 
In 1972 waren dit er 39 voor 526,8 miljoen. 

De stijging bedroeg dus 55%. De groei heeft zieh zowel bij de gewone, uit de 
eigen middelen van de Bank verstärkte kredieten — deze beliepen 707,7 miljoen 
rekeneenheden — gemanifesteerd als bij de transacties tegen speciale voor-
waarden die in totaal 108,3 miljoen beliepen. Deze laatstgenoemde transacties 
verriebt de Bank in hat kader van haar « section spéciale » uit de begrotings-
middelen van de Lid-Staten — in Turkije — of uit die van hat Europese Ontwikke-
lingsfonds — in de geassocieerde Afrikaanse staten, Madagascar en Mauritius 
en in de landen en gebieden overzee. 

De oorzaken van de genoemde toeneming zijn de volgende : 

— begin van de activiteiten in alle nieuwe Lid-Staten : reeds in hat eerste boek
jaar na de uitbreiding van de Gemeenschap zijn 8 kredieten voor een totaal 
bedrag van 96,5 miljoen rekeneenheden in hat Verenigd Koninkrijk, ieriand en  
Denemarken verstrekt; 

— ruimere schaal bij de financiering van investeringen van gemeenschappelijk 
Europees belang, speciaal ten behoeve van een betere energievoorziening in 
de Gemeenschap: 

— op peil blljven van de omvangrijke staun aan regionale ontwikkelingsprojecten 
in de oude Lid-Staten; 

— hervatting van de transacties in Turkije (76,4 miljoen) en aanzienlijke uitbrei
ding van hat werk in de geassocieerde Afrikaanse staten en Madagascar en  
de landen en gebieden overzee; deze uitbreiding is voor een groter deel uit 
de middelen van het Europese Ontwikkelingsfonds geput (31,9 miljoen) dan  
uit die van de Bank zeit (10,9 miljoen). 

In dit jaar met een bijzonder gunstige conjunctuur is er speciaal een grote 
vooruitgang geboekt bij transacties ten behoeve van produktieve investeringen, 
vooral in de industrie. Deze transacties vormden 45% van het totale bedrijf van 
de Bank tegenover 33% in 1972. Grote bedragen zijn ten goede gekomen aan 
de verwerkende industrie — die vaak betrekkelijk arbeidsintensief is — terwijl 
het aandeel van de basisindustrie vrij bescheiden is gebleven (zie tabel 2).  
De aanzienlijke bedragen zijn gegaan naar de raffinage en eerste bewerking 
van metalen (91,2 miljoen), de machine- en automobielindustrie (81,2 miljoen) 
en de voedingsmiddelenlndustrie (29,8 miljoen). 

Kredieten ten behoeve van infrastructuurprojecten beliepen in 1973 449,5 miljoen 
rekeneenheden tegenover 354,1 miljoen rekeneenheden in 1972. Hun aandeel 
in het gehele bedrijf der Bank is echter gedaald van 67 tot 55%. De stijging van 
de steun aan projecten op het gebied van de produktie en het vervoer van energie  
(227,8 miljoen tegenover 160,3 miljoen in 1972) en op dat van de telefoon- en  
telexverbindingen (128,9 miljoen tegenover 85,6 miljoen in 1972) woog ruimschoots 
op tegen de daling van de kredietverlening ten behoeve van verkeersinfrastruc-
tuur (89,2 miljoen tegenover 108,2 miljoen). 
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Duitsland 204,5 

Italiê 181,9 

Frankrijk 170,6 

Verenigd Koninkrijk 67,1 

lerland 22,6 
Denemarken 6,8 

Bülten de Gemeenschap 43,3 

G.A.S.M. gew. kredieten 10,9 
G.A.S.M. bijz. transacties 31,9 

Turkije 76,4 

Totaal : 816,1 mi ljoen r.e. 
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label 1 : Kredieten, garanties en deelnemingen in 1973 
Onderverdeeld naar aard van de financiering en naar land 

Aantal 
projecten (milj Vi 

Gewone transacties 

Lid-Staten 

Denemarken 2 6,8 0.8 
Duitsland 18 204,5 • • • 25,1 
Frankrijk 14 170,6 20,9 
lerland 3 22.6 2,8 
Italie  10 181.9 22,3 
Verenigd Koninkrijk 3 67.1 8.2 
Bülten de Gemeensctiap (').... 2 43.3 5.3 

Totaal 52 898,8 85,4 

Geassocieerde staten 

Kameroen 
Ivoorkust 
Gabon 

Totaal 

«1 
1.8 
7.9 
1,2 

0,2 
1.0 
0.1 

10,9 

Totaal gewone transacties .... 55 707,7 

1.3 

86,7 

BIJzondere transacties C) 

Turkije 9 76,4 9,4 
L· 

G.A.S.M.-L.G.O. η • ·-
Kameroen 2W 9.4 1,1 
Ivoorkust 2 13,8 1,7 
Boven-Volta 1 5,0 0.6 
Senegal 1W 1.0 0.1 
Martinique 1 0.6 0.1 
Réunion 1 2.1 0,3 

Totaal G.A.S.M.-L.G.0 8 31,9 3,9 

Totaal bijzondere transacties ... 17 108,3 13,3 

Totaat generasi 72 818,1 100,0 

(t) Trans-Austria Gasline-project voor de aardgasvoorziening van Italie (23,5 miljoen) en Frankrijk 
(19,8 m iljoen); deze kredieten zijn verleend krachtens artlkei 18, i id 1, 2e alinea van de Statuten van de  
Bank. Met inbegrip van deze twee bedragen belopen de kredieten in Frankrljk en Italie resp. 190,4 en 
205,4 mlljo en. 
0 Transacties tegen speciale voorwaarden ult de middelen van de LId-Staten (Turkije) en van het 
Europese Ontwikkelingsfonds (G.A.S.M.-L.G.O.), welke de Bank beheert in haar «section spéciale». 
(3) Waarvan een deelneming in het kapitaal ad 0,54 mlljoe n. 
(4) D eelneming In het kapitaal. 



Energie, watervoorzienlng 231,4 

Vervoer 89,2 

Telecommunicatie 128,9 

Landbouw, bosbouw, 
visvangst 12,4 

Industrie en diensten 354,2 

Totaal : 816,1 miljoen r.e. 

Jabel 2 : Kredieten, garanties en deelnemingen In 1973 
Onderverdeeld naar sector (met inbegrip van toewijzingen uit tioofde van globale kredieten) 

Aantal Bed rag 

waarvan 
toewij

Kredieten, Toewij zingen uit 
garanties zingen globale 
en deel uit globale Totaai kredieten 

nemingen kredieten (mllj. r.e.) (milj. r.e.) Vo 

Infrastructuur  32 449,5 55,1 
Energie  13 — 227,8 — 27,9 

Elektrische centrales .... 9 — 154,2 — 18,9 
Gasleidingen  2 — 43,3 — 5,3 
Overige  2 — 30,3 — 3,7 

Watervoorziening en waterdistri-
butie  4 — 3,6 — 0,4 

Vervoer  10 — 89,2 — 10,9 
Spoorwegen  3 — 31,4 — 3,8 
Wegen en kunstwerken . . . 5 — 45,7 — 5,6 
Waterwegen  1 — 3,5 — 0,4 
Luchtvaart  1 — 8,6 — 1,1 

Telecommunicatie  5 — 128,9 — 15,8 

Landbouw, Industrie en Diensten . 40 46 366,6 29,1 44,9 
Landbouw - Bosbouw - Visserij . . 2 — 12,4 — 1.5 
Industrie (') 36 45 352,0 29,0 43,1 

Mijnbouw*  — 2 1,4 1,4 0,1 
Raftinage en eerste bewerking 
van metaien*  7 1 91,2 1,7 11ß 
Produktie van bouwmateriaien' . 2 4 7,3 Iß 0,9 
Houtindustrie  — S 2,1 2,1 0,3 
Glas- en aardewerkindustrie . . 2 — 8,1 — Iß 
Chemische industrie' .... 3 — 10,4 — Iß 
Metaai- en machine-industrie . 2 12 11.9 6,8 Iß 
Automobieiindustrie en produk
tie van transportmaterieei . . . 4 1 69,3 0,2 8,5 
Elektrotechnische en elektro
nische Industrie  1 — 2,7 — 0,3 
Voedingsmiddeienindustrie . . 6 7 29,8 6,2 3,6 
Textiei- en ieerindustrie . . . — 10 5,6 5,6 0,7 
Papierpuip- en Papierindustrie' . 1 1 22,0 2,0 2,7 
Rubber en kunststof verwerken
de Industrie  — 2 1,7 1.7 0,2 
Globale kredieten  8 — 88,5 (V — 10,8 

Diensten  2 1 2,2 0,1 0,3 
Toerisme  1 — 1,2 — 0,2 
Overige diensten (feasibility stu
dies en technische bijstand ). 1 1 Iß 0.1 0,1 

-
Totaal generaal  72 46 616,1 29,1 100,0 

(') Waarvan b asisindustrie (in de tabe! met sterretje) 132 miljoen rekeneenheden. 
(2) Verschil tussen de 1973 toegekende globale kredieten (117,6 miljoen) en gedurende dat jaar 
toegewezen bedragen uit in 1973 of reeds eerder toegekende globale kredieten (29,1 miljoen). 
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In 1973 ziin zeven kredieten van in 
totaal 134,7 miljoen rekeneenheden ver-
strekt voor kerncentrales. Zo leverde 
de E.I.B, een bildrage aan het streven 
naar een betere energievoorziening van 
de Gemee.nschap. In totaal is sinds 1958  
aan deze sector 735,4 miljoen reken
eenheden ten goede gekomen. 

en 117,6 miljoen 
voor investeringen 

van beperkte omvang. 

Ondanks de prijsstijging is het gemiddelde bedrag per operatie gedaald van 
13,5 miljoen rekeneenheden in 1972 tot 11,3 miljoen in 1973. Dit hield verband 
met de toegenomen omvang van de industriefinancieringen welke in het algemeen 
op een geringer bedrag betrekking hebben. 

Financieringsbedragen van geringere omvang zijn in feite op veel ruimere schaal 
verstrekt dan uit deze gemiddelden blijkt, aangezien in 1973 acht globale kredieten 
zijn toegekend tot een totaal bedrag van 117,6 miljoen rekeneenheden, terwijl 
de drie globale kredieten in 1972 in totaal siechte 33,2 miljoen beliepen. Dit zijn 
kredieten die aan financieringsinsteliingen worden verstrekt, welke daaruit met  
toestemming van de Europese Investeringsbank kleinere bedragen toewijzen voor 
projecten van beperkte omvang, die voora! voor de regionale ontwikkeling van 
belang zijn. De globale kredieten maakten in 1973 32% uit van hetgeen door de 
Bank in totaai in dat jaar aan de verschillende produktiesectoren is verstrekt, 
terwijl dit in 1972 19% en in 1971 8% was. Zo kunnen ongeveer twee honderd 
initiatieven van beperktere omvang worden gefinancierd. In 1973 zijn 46 toe-
wijzingen tot een totaal bedrag van 29,1 miljoen rekeneenheden goedgekeurd. 
Het gemiddelde bedrag per toewijzing was dus 0,6 miljoen en dat voor individuale  
kredieten aan omvangrijker bedrijven ongeveer 9 miljoen. 

Op deze wijze kan de Bank de totstandkoming van een breed spectrum van  
industriële bedrijven bevorderen. Dit vormt een onontbeeriijke aanvulling op de 
door haar met directe kredieten gefinancierde infrastructuurprojecten en grote 
produktie-eenheden, waarvoor de investeringen per arbeidsplaats meestal op 
zeer hoog peli iiggen. 

Bij de in 1973 gefinancierde projecten lagen de investeringen in vaste activa in 
totaal bij ongeveer 3,3 miljard rekeneenheden. De bijdrage van de Bank hieraan 
bedroeg evenals in het voorafgaande jaar gemiddeld 25%. De toewijzingen uit 
globale kredieten financierden een groter deel — te weten gemiddeld 31 % —  
van deze investeringen. 
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696,8 miljoen aan kredieten 
voor de uitgebreide 

Gemeenschap. 

Opnieuw een stijging 
bij de kredieten 

voor Investeringen 
van gemeenschappelijk 

Europees belang. 

219,2 miljoen voor de  
energievoorziening. 
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Ten behoeve van een grotere spreiding  
in de energievoorziening heefi de E.I.B,  
twee kredieten tot een bedrag van in  
totaal 43,3 miljoen rekeneenheden ver- 
strekt aan de Ente Nazionale Idrocarburi 
en de Gaz de France ten behoeve van  
een gasleiding in Oostenrijk, die Rus 
sisch aardgas naar de Gemeenschap 
za/ transporteren. Dit is de eerste masi 
in Europa, dat financiering van een 
project buiten de Gemeenschap is toe-
gestaan. 

Kredieten in de Gemeenschap * 

In 1973 zljn 52 kredieten tot een totaal bedrag van 696,8 miljoen rekeneentieden 
verstrekt voor projecten binnen hat grondgebied van de Gemeenschap of van  
direct belang voor de Gemeenschap. In 1972 waren 29 kredieten en een garantie  
verleend voor een bedrag van 505,9 miljoen. 

In dit bedrag is 96,5 miljoen rekeneenheden begrepen betreffende de acht eerste 
kredieten in de drie nieuwe Lid-Staten. In de oude Lid-Staten zijn 42 kredieten 
voor 557 miljoen verstrekt, hetgeen 10% meer is dan in 1972. 

Hierbij komen nog twee kredieten tot een totaal bedrag van 43,3 miljoen reken
eenheden aan respectievelijk de ENI en de Gaz de France ter financiering van  
het project Trans-Austria Gasline in Oostenrijk. Dit project beoogt het vervoer 
van Russisch aardgas naar het leidingnet van de Gemeenschap. Omdat het van  
belang was voor meerdere Lid-Staten, is voor dit project voor het eerst buiten 
de geassocieerde landen gebruik gemaakt van de statutaire bepaling welke de 
Raad van Gouverneurs in Staat stelt om de Bank te machtigen steun te verlenen 
aan de uitvoering van projecten buiten de Gemeenschap. 

In de tabelien 3, 8 en 9 op biz. 23 en 68 wordt een onderverdeling gegeven van 
de door de Bank in 1973 binnen de Gemeenschap gefinancierde projecten naar 
doelstellingen van economisch beleid, zoals die voor de Bank als taakstelling 
zljn vastgeiegd in artikel 130 van het Verdrag van Rome. 

Te dien aanzien was de meest opvallende ontwikkeling gedurende het boekjaar 
de Sterke stijging van de kredieten voor projecten van gemeenschappeiijk Euro 
pees belang. 38% van het totale kredietbedrag in de Lid-Staten of 266,8 miljoen 
rekeneenheden is hieraan besteed. De stijging ten opzichte van 1972 bedroeg 
76%, hetgeen nog meer reliëf verkrijgt tegen de achtergrond van de stijging 
van het jaar daarvoor, toen deze bijna 90% bedroeg. 

Ruim vier vijfde van deze transacties van gemeenschappelijk Europees belang,  
of 219,2 miljoen rekeneenheden, was bestemd voor de energievoorziening van 
de Gemeenschap. Zo zijn zeven kredieten van in totaal 134,7 miljoen verleend 
ten behoeve van kerncentrales. De rest was bestemd voor een waterkracht-
centrale, gasieidingen, booreilanden en de produktie van boormaterieel voor de 
opsporing van kooiwaterstoffen in voile zee. Hoe gegrond deze investeringen 
waren bleek nog eens bij de oliecrisis aan het eind van het jaar. 

Gemeenschappelijk Europees belang lag ook ten grondslag aan de verstrekking 
van een krediet van 18 miljoen rekeneenheden voor de verbetering van de  
spoorverbinding tussen Frankrijk en Italië en van een krediet van 28,2 miljoen 
voor de bouw van een deel van de « tunnel »-autoweg in Noord-ltalië, aansluitend 

(*) Met inbegrip van twee kredieten voor een project In Oostenrijk van direct belang voor 
de Gemeenschap (financiering krachtens artikel 18, lid 1, 2' alinea, van de Statuten van de  
Bank). 
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Ontginning van gas- en olievindplaat-
sen in Europa of op fist continentale  
plat draagt ertoe bii de Gemeenschap 
op energiegebied onafhankelijker te  
maken. Zodoende heeft de E.I.B, een 
krediet van 24,4 m iljoen rekeneenheden 
verstrekt ter financiering van de bouw 
van twee booreilanden voor de op-
sporing van koolwaterstoffen in voile 
zee. 

Het belangrijkst 
bleef evenwel de steun 

aan de regionale  
ontwikkeiing 

op de Simplonweg. Tenslotte heeft het belang dat de Gemeenschap bij de milieu-
bescherming heeft, voor de eerste maal aanleiding gegeven tot kredletverlening 
en we! ten behoeve van ontstofflngslnstallaties voor de rookgassen van een 
staalfabriek in Duitsland. 

Bij de kredietverlening bleven evenwel kredieten voor projecten in gebieden met 
ontwikkelings- of omschakelingsproblemen de belangrijkste plaats innemen. Hier-
aan is 424,5 miljoen rekeneenheden besteed — of bijna 61 % van het in de  
Lid-Staten verleende kredietbedrag — tegen 341,8 miljoen in 1972. 

label 3 : In 1973 toegekende kredieten In de Gemeenschap (1) 

Onderverdeeld naar hoofddoelstelling (') 

P' ~ 
Bedrag 

(mlijoen r.e.) •/. 
1. Regionale oniwikkeling en omschakeling (art. 130 a 
en 130 b van het Verdrag van Rome) 

Denemarken 6,8 1,6 
Duitsland 77,3 18,2 
Frankrijk 121,4 28,6 
lerland 22,6 5,3 
Italië  129,3 30,5 
Verenigd Konlnkrijk 67,1 15,8 

Totaal 424,5 100,0 

2. Modernisering en omschakeling van ondernemln-
gen, herstructurering van bedrljfstakken (art. 130 b 
van het Verdrag van Rome) 

Visserij 5,5 — 

3. Gemeenschappelijk belang (art. 130 c van het Ver
drag van Rome) 

Energie (produktie en transport) 219,2 82,2 
Kerncentrales 134,7 — 
Waterkrachtcentrales 16,2 — 
Gasleidingen  43,3 — 
Boorinstailaties 25,0 — 

Vervoer 46,2 17,3 
Spoorwegen 18,0 — 
Autoweg 28,2 — 

Milieubescherming 1,4 0,5 

Totaal 266,8 100,0 

(1) Met inbegrip van twe e kredieten van in totaal 43,3 miljoe n voor een project in Oostenrljk (kred ieten 
kractitens artikel 18 , li d 1, 2« alinea, van de Statuten van de Bank). 
(2) Ond erverdeling der projecten naar doelstelling van econo misch beleid, zoals die voor de Bank zijn 
vastgelegd in artikel 130 va n tret Verd rag va n Rom e. Als criterium is de hoofddoelstelling geno men; elk 
krediet is voor zijn gehele bedr ag gerek end uitsluite nd tot de desbetreffende categorie te behoren. 
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In itallë was 205,4 miijoen, 
d.w.z. 30 % van het totaal 

aan kredleten, 
bestemd voor voorai 

infrastructuurprojecten en 

industrieprojecten 
in Zuid-ltalië. 

24 

Ongeveer een derde hiervan had betrekking op Italie. In volgorde van belangrijk-
held kwamen vervolgens Frankrijk en Duitsland. Het regionale aspect vormde 
ook de rechtvaardiging van de toekenning van de eerste kredieten in het 
Verenigd Koninkrijk, lerland en Denemarken. 

De steun aan de regionale ontwikkeling is steeds meer afgestemd op de bevor-
dering van industriële initiatieven van bescheiden omvang. Ruim een kwart van de  
kredieten in de Lid-Staten uit dezen hoofde — d.w.z. 109,6 miijoen rekeneen-
heden — is verstrekt in de vorm van globale kredieten aan financieringsinstellin-
gen. Deze instellingen zullen hiermede na verkregen toestemming van de Bank 
projecten van beperkte omvang financieren. Er is reeds gewezen op het belang  
van deze financieringsmethode. 

In de Gemeenschap zijn 39 bedragen van in totaal 24,5 miijoen rekeneenheden 
toegewezen op de uitstaande globale kredieten (zie tabel 12, biz. 70). 

Met inbegrip van het krediet ten behoeve van het voor de energievoorziening 
van ital'ë bestemde deel van de Trans-Austria Gasline, is in dit land 205,4 miijoen 
rekeneenheden (150,1 miljard lire) aan kredieten verstrekt. Met ongeveer 30% 
van de door de Bank in de Lid-Staten verleende financieringshulp, neemt dit land 
derhalve nog steeds de eerste plaats in. In de twee voorafgaande boekjaren 
lagen de in Italie verleende kredieten echter op een hoger peil. Het bedrijf van 
de Bank werd namelijk ook in dit jaar afgeremd door verschillende factoren, zoals 
de administratieve vraagstukken in verband met de uitvoering van de wet op het 
Mezzogiorno van 1971, de in het begin van het jaar nog ongunstige conjuncturele 
toestand, de door de monétaire ontwikkelingen veroorzaakte koersrisico's, de  
overvloedige liquiditeiten op de binnenlandse markt en de door de Italiaanse 
overheid vrij laag gehouden rentevoet. 

Drie kredieten in Italie waren van gemeenschappelijk Europees belang. In de  
eerste plaats is 28,2 miijoen rekeneenheden ter beschlkking gesteld voor de  
aanleg van het deel van de « tunnel »-autoweg tussen Veltri en Alessandria: deze  
weg zai Genua met de Simplen- en Mont Blanc-tunnel verbinden. Een krediet van 
24,4 miijoen rekeneenheden is verstrekt aan de SAIPEM — een onderneming 
die tot de ENI-groep behoort — voor de aanschaf van twee booreilanden die 
zullen worden gebruikt bij het opsporen van kooiwaterstoffen in open zee.  
Tenslotte is aan de ENI een krediet van 23,5 miijoen rekeneenheden verstrekt ter 
financiering van het Italiaanse aandeel in de kosten van de aanleg van een 
gasieiding door Oostenrijk, bestemd voor de aanvoer van Russisch aardgas. 
Het grootste deel van de kredieten is evenwel naar Zuid-ltalië en de eilanden 
gegaan. 

Er is ook dit jaar steun verleend aan de verbetering van het telefoon- en 
telexverkeer; twee kredieten van in totaal 58,6 miijoen rekeneenheden (42 miljard 
lire) waren bestemd voor deze diensten in respectievelijk Calabrië en Sardinië. 

De overige kredieten (70,6 miijoen rekeneenheden) waren bestemd voor de  
industriesector en zijn verleend door bemiddeling van de volgendo financiële  
instellingen : het Istituto Mobiliare Italiano — IMI —, het Istituto Regionale per il 
Finanziamento alle Industrie in Sicilia — IRFIS —, het Istituto per lo Sviluppo 
Economico dell'Italia Meridionale — ISVEIMER —, het Credito Industriale Sardo 



De meeste kredieten In Italie zijn verleend voor proiecten  
In het Mezzogiorno. De ontwikkeling van dit gebied behoort  
nog steeds tot een van de hoofdtaken van de Bank. 
Kredieten ten behoeve van de regionaie ontwikkeling In 
de geheie Gemeenschap zijn trouwens met 424,5 miljoen 
rekeneenheden ol 61 "to de beiangrljkste categorie van 
kredieten in de Lid-Staten gebleven. 





De eerste kredieien in lerland zijn ver-
leend voor projecten ter bevordering 
van de regionale ontwikkeiing. Drie 
kredieten tot een totaai bedrag van 
22,6 miijoen rekeneenheden waren be-
stemd voor de uitbreiding van het teie-
foonnet, voor de modernisering van 
suikerfabrieken en voor de oprichting 
van een veevoederfabriek. 

Twee derde van de 
204,5 miljoen die in Duitsiand 
zijn verstrekt, waren bestemd 

voor projecten 
van gemeenschappelijk 

Europees belang,  
waarvan drie 

kerncentraies. 

in Frankrijk is 170,6 miijoen 
aan kredieten verstrekt 

— CIS — en de afdeling voor kredietverlening aan de industrie van de Banco  
di Napoli. Hierbij waren vier individuale kredieten, waarvan het beiangrijkste 
bestemd was voor de bouw van een fabriek voor automobielmotoren van de 
FiAT-groep te Termoli in Moiise (25,8 miljoen rekeneenheden of 19 miljard lire).  
De andere kredieten dienden ter financiering van een fabriek van biik en verzinkte 
plaat te Napeis, de uitbreiding van een cementfabriek en de bouw van een 
fabriek van teiecommunicatie-apparatuur in Siciiië. De kredieten aan de GiS en  
de iSVEIMER tensiotte waren giobale kredieten — een van 13,5 en de ander 
van 20,3 miijoen rekeneenheden (10 en 15 miijard iire) ter financiering van  
industriëie initiatieven van beperkte omvang. 

in Duitsiand heeft de Bank voor een bedrag van 204,5 miljoen rekeneenheden 
(677 miljoen Duitse mark) bijgedragen aan de financiering van 15 projecten. Twee  
derde van dit bedrag is besteed aan projecten van gemeenschappeiijk Europees  
belang. 

Dit betreft in de eerste plaats drie kerncentraies voor een totaai bedrag van 
119,7 miijoen rekeneenheden (396 miijoen DM) ; de centraie met hoge-tempera-
tuurreactor te Uentrop in Noord-Rijniand-Westfaien — waarbij voor de eerste 
maal bepaaide moderne technieken worden toegepast — en de twee traditionele 
centraies te Bibiis in Hessen en Neckarwestheim-Gemmrigheim in Baden- 
Württemberg. 

In dezelfde categorie hören ook drie kredieten van geringere omvang thuis. Eén 
is toegekend ten behoeve van de aanschaffing van twee fabrieksschepen voor de 
visserij — dit in overeenstemming met het communautaire moderniserings- en 
omschakeiingsbeieid voor deze bedrijfstak. Een tweede krediet was bestemd 
voor de produktie van boormaterieei te Uetze in Neder-Saksen. Tensiotte zijn ook 
instailaties voor de afzuiging en ontstoffing van de rookgassen van een staal-
fabriek in Noord-Rijniand-Westfaien gefinancierd uit hoofde van het beieid inzake 
de milieubescherming. 

De negen andere kredieten tot een totaai bedrag van 77,3 miijoen rekeneenheden 
(257 miljoen DM) dienden ais bijdrage aan het regionaie evenwicht in Duitsiand. 
Met uitzondering van een krediet dat in Neder-Saksen ten behoeve van de uit
breiding van de leidingnetten voor eiektriciteit en aardgas is verleend, hadden 
deze kredieten verder betrekking op projecten in de industriëie sfeer. Hiertoe 
behoorden een aiuminiumfabriek te Stade en een farmaceutische industrie in 
Cuxhaven, beide in Neder-Saksen. In SIeeswijk-Holstein zijn kredieten verstrekt 
voor een fabriek van grondverzetmaterieei te Elierau en voor een uitbreiding van 
een fabriek van sanitair aardewerk en tegels te Lübeck-Dänischburg. Twee fabrie-
ken in Saariand — een waiserij voor kieine profieien en een fabriek van auto-
onderdeien — hebben eveneens kredieten ontvangen. In de automobielsector 
is ook bijgedragen aan de financiering van een montagebedrijf van BMW in 
Dingoifing in Beieren. Tensiotte is aan de Industriekreditbank AG een giobaal 
krediet toegekend, waaruit deze insteiiing bedragen zal toewijzen ter financiering  
van industrieprojecten van beperkte omvang in ontwikkeiings- of omschakeiings-
gebieden. 

In Frankrijk zijn 14 kredieten tot een totaai bedrag van 170,6 miijoen reken
eenheden (947,3 miljoen Franse frank) toegekend, waarvan 71 ®/o bes temd was  
voor de regionale ontwikkeiing. 
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De Bank is haar werkzaamheden in het 
Verenigd Koninkrijk begonnen door 
toekenning van drie kredieten van in 
totaai 67,1 miljoen rekeneenheden ten 
behoeve van industriële investeringen 
in omschakelings- of ontwikkelingsge-
bieden. Hierbij was een globaal krediet 
ter financiering van een reeks pro-
jecten van beperkte omvang en verder 
twee kredieten voor de aanleg van 
staalcomplexen. 

voor een kerncentrale 
en een waterkrachtcentrale 

en voor infrastructuur-
projecten 

van regionaal belang. 

De eerste kredieten 
in het Verenigd Koninkrijk 

beliepen 67,1 miljoen. 

Voorzover deze kredieten geen regionale ontwikkeiing beoogden, hadden ze 
betrekking op projecten van gemeenschappeiijk Europees belang. Dit gold ook 
voor de 19,8 miljoen rekeneenheden die ter beschikking van de Gaz de France 
Is gesteld ten behoeve van zijn aandeel in de Trans-Austria Gasline. Tot genoemde 
categorie behoren eveneens de waterkrachtcentrale te Gambsheim in de Elzas, 
het tweede deel van de kerncentrale van Bugey in het gebied Rhône-Alpen en 
de vergroting van de vervoerscapaciteit van de spoorverbinding met Italië over 
Culoz-Chambéry-Modane. 

Ten behoeve van de regionale ontwikkeiing zijn vooral infrastructuurprojecten 
gefinancierd. Hieraan is 68% van het totale in Frankrijk ter beschikking gestelde 
bedrag ten goede gekomen. Dit overwicht van infrastructuurprojecten blijft daar-
mede een grondkenmerk van het bedrijf van de Bank in dat land. 

Tot de door de Bank gefinancierde infrastructuurprojecten van regionaal belang  
behoort de uitbreiding van de drinkwatervoorziening in Bretagne en de aanschaf  
van gasturbinetreinstellen voor de interregionale verbindingen van Lyon naar 
Bordeaux, Nantes en Straatsburg. Twee kredieten zijn ook verstrekt voor de  
uitbreiding van de telefoon- en telexverbindingen in de gebieden Midi-Pyrénées  
en Poitou-Charentes, waardoor het totale bedrag van de financieringshulp die 
sinds 1967 aan deze sector in de minder-ontwikkelde gebieden van Frankrijk is 
verstrekt op 159,3 m iljoen rekeneenheden is gekomen (879,6 miljoen Ffr.). 

Ten behoeve van de industriële sector zijn in de eerste plaats twee globale  
kredieten verleend voor een totaai bedrag van 48 miljoen rekeneenheden 
(266,6 m iljoen Ffr.) en wel aan het Crédit National en aan de Caisse Centrale de  
Crédit Hôtelier, Commercial et Industriel ter financiering van projecten van  
beperkte omvang, vooral in ontwikkelings- of omschakelingsgebieden. 

Voorts zijn twee directe kredieten verstrekt ten behoeve van een « minl-staal-
fabriek » met een elektro-oven en een continue walserij te Toulon en van een 
fabriek van sanitair aardewerk te Bischwiller in de Elzas. 

Reeds gedurende het eerste jaar na de toetreding van het Verenigd Koninkrijk 
tot de Gemeenschap heeft de Bank in dat land drie kredieten tot een totaal 
bedrag van 67,1 miljoen rekeneenheden (32,9 miljoen pond sterling) verstrekt 
ten behoeve van industriële projecten in omschakelings- of ontwikkelings-
gebieden. 

In de eerste plaats is een globaal krediet van 7,1 miljoen rekeneenheden 
(3,5 miljoen pond sterling) verleend aan de Industrial and Commercial Finance 
Corporation Ltd. (I.C.F.C.) waaruit door deze instelling met toestemming van de 
Bank bedragen zullen worden toegewezen ter financiering van initiatieven van 
beperkte omvang in gebieden met een achterstand in economische ontwikkeiing  
of met een oude industrie die moet worden omgeschakeld. 

Twee verdere kredieten van elk 30 miljoen rekeneenheden (14,7 miljoen pond 
sterling) dienden als bijdrage aan de financiering van twee projecten van de 
British Steel Corporation. Het eerste project betrof installaties voor de voor-
bereiding van hoogovenladingen bij het staaicomplex te Teesside in Noord-
Engeland waar de werkioosheid ver boven het nationale gemiddelde ligt. Het 

29 



Ρ' 



In Denemarken waren de eez-sfe twee 
kredieten bestemd voor infrastructuur-
projecten in Groenland, omdat juist dat 
gebied zo sterk is achtergebleven. In 
totaal is voor 6,8 miljoen rekeneen-
heden aan kredieten verstrekt voor 
haveninstallaties aan de zuidwestkust 
van bet eiland en voor een thermische  
centrale te Godthaab. 

In lerland Is 22,6 miljoen 
verstrekt voor 

de telefoondienst 

en voor industrieën  
die agrarlscti 

georlënteerd zijn. 

Voor de tiavens en 
de elektriciteitsvoorziening 

van Groenland : 8,8 miljoen. 

I tweede project voorzag in de bouw van een derde hoogoven en bijkomende 
Ì installatles met het doe! de produktie van warmgewalst staal op rollen van de  
s staalfabriek te Llanwern — vlak bij omschakelingsgebleden In Zuld-Wales — 
•i, te verbogen. 

i Aan ierland zijn drie kredieten tot een totaal bedrag van 22,6 miljoen reken-
eenheden (11,1 m iljoen lerse ponden) ten goede gekomen. Het grootste kredlet 

ti van 15,3 miljoen rekeneenheden (7,5 miljoen lerse ponden) was bestemd als  
I bijdrage aan de financiering van een ultbrelding van de telefoondienst. De  
f telefoondlchtheld en de automatlserlngsgraad van de teiefoondlenst In dat land 

^ llggen immers nog ver onder die van de andere landen van de Gemeenschap. 
: De twee overige kredieten betroffen de voedingsmiddelenlndustrie en de agra- 
ί rische Industrie : modernlsering en natlonallsering van sulkerfabrieken In de graaf- 

schappen Carlow en Cork en oprichting van een veevoederfabriek te Cork.  
Het eerste krediet zai de lerse sulkerlndustrie helpen om concurrerend te blljven  
binnen de Gemeenschap en het tweede krediet beoogt de bevordering van  
intensleve veeteelt voor de export naar de rest van de Gemeenschap. 

HIermede Is tegemoetgekomen aan de aanbevelingen, vervat In protocol nr. 30  
bij de toetredingsakte. In dit protocol wordt Immers tot de Instellingen van de 
Gemeenschap de aanbeveling gericht alle mogelljke middelen aan te wenden 
om bIj te dragen aan de economlsche ontwikkeling en de Industrialisatle van 
lerland, alsmede aan de opheffing van het tekort aan werkgelegenheld en de 
aanzlenlijke achterstand In levensstandaard In dat door zijn perlfere llgging ten  
opzichte van de andere LId-Staten benadeelde land. 

De eerste twee kredieten tot een totaal bedrag van 6,8 miljoen rekeneenheden 
(51,2 miljoen Deense kroon), die In Denemarken zijn toegekend, waren bestemd 
voor de financiering van de havenlnstallatles van Frederlkshaab, Narssaq en  
Jullanehaab aan de zuidwestkust van Groenland en voor een thermische centrale 
te Godthaab, de hoofdplaats van dat eiland. Ze zijn bedoeld als bijdrage aan de 
Verbetering van de bestaansvoorwaarden en de levensstandaard In dit onherberg-
zame en ver van de rest van de Gemeenschap ilggende gebied. De verbetering  
van de havenlnstallatles Is van direct belang voor de visserlj die een van de 
hoofdbronnen van bestaan Is en ongeveer 80 "/o van de uitvoer van het eiland  
voor zijn rekening neemt. 

FInancleringsovereenkomsten betreffende gedurende 1973 In behandeling geno-
men projecten In Belglë en Nederland konden pas In 1974 worden afgesloten. 

Wat de toegepaste financlerlngsmethoden betraft (zie tabel 10, biz. 69) blljken 
zieh ten opzichte van 1972 aanzlenlijke veranderlngen te hebben voorgedaan. De  
directe kredieten aan ultelndelljk begunstlgden zijn sterk toegenomen, terwiji er  
minder Individuale kredieten zijn verstrekt door bemlddeling van flnanclerlngs-
instelllngen. Vooral doordat veel minder beroep kon worden gedaan op de  
bemlddeling van de Cassa per II Mezzogiorno, maken de laatstgenoemde kredie
ten nog slechts 14% ult van het totale In de Gemeenschap verstärkte kredlet-
bedrag, terwIjI dit in 1972 34% en In 1971 43% was. De omvang van de globale  
kredieten Is echter verdrlevoudlgd; daze namen In 1973 16% van het kredlet-
bedrag in de Gemeenschap voor hun rekening tegenover nog geen 7% In 1972. 
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G.A.S.M. - L.G.O. 
Gewone kredieten en bijzondere transacties van 1964 tot 1973 

Gewone kredieten 

Bijzondere transacties uit de middeien 
van het Europese Ontwikkelingsfonds 

Onderverdeeid naar land Onderverdeeid naar sector 

0,5 
2,0 
3,9 

3,0 

4,4 

>,0 ,-W!i hm 

Boven-Volta 
Nieuw-Caiedonië 
Senegal 

Eifenbelnküste · Obervolta 

11,0 

17,3 

17,6 
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Gabon 

Volksrepubliek 
Kongo 

Mauretanie 

Kama roan 

Zaire 

0,6 
1,0 
1.2 
1,9 
1,9 
1,9 

2,0 

2.7 

2.8 

3.3 

3,3 

5,0 

9,0 

23,9 

Ivoorkust 

Martiniqua 
Niauw-Caledonië 
Tsjaad 
Suriname 
Senegal 
Madagascar 

Volksrapubliak Kongo 

Mauretanie 

Réunion 

Gabon 

Dahomey 

Boven-Volta 

Zaire 

Kamaroan 

2,6 

7.6 

17,9 

Toarisme 

Energia 

Ovarlga 
Infrastructuur 

4,3 

9.0 

33,6 

Industrie 

40,9 

Landbouw 

Energie 

Overiga 
Infrastructuur 

industrie 

97,4 miijoen r.e. 7,8 miijoen r,' 



In de G.A.S.M. en L.G.O. 
is voor 10,9 miljoen 

aan kredieten ult de middelen 
van de Bank verstrekt. 

Ult de middelen 
van het E.O.F. 

zijn 31,9 miljoen verstrekt. 

waarvan twee deelnemingen. 

Kredieten en deelnemingen 
in de geassocieerde landen 

in 1973 zijn elf financieringsovereenkomsten ondertekend, die betrekking hadden 
op de geassocieerde Afrikaanse landen en de landen en gebieden overzee. 
Er zijn drle gewone kredieten uit de middelen van de Bank verstrekt tot een 
totaal bedrag van 10,9 miljoen rekeneentieden en acht transacties verriebt uit de 
middelen van het Europese Ontwikkelingsfonds (E.O.F.), waarvan zes kredieten 
tegen speciale voorwaarden tot een totaal bedrag van 30,4 miljoen rekeneenheden 
en twee bijdragen aan de vorming van risicodragend kapitaal tot een bedrag van 
1,5 miljoen rekeneenheden. 

De drie gewone kredieten van de Bank zijn verstrekt in Ivoorkust, Gabon en 
Kameroen ter financiering van projecten die bijdragen aan de economische 
ontwikkeling van deze landen en die bovendien hun handeisbalans gunstig  
beïnvioeden. 

Een krediet van 7,9 miljoen rekeneenheden (CFA-frank 2 200 miljoen) is toegekend 
aan Ivoorkust met het oog op de verbetering en verharding van de weg San 
Pedro-Issia over 215 km. Deze weg verbindt het grootste deel van het westen van 
het land met de nieuwe haven van San Pedro. 

In Gabon is een krediet van 1,2 miljoen rekeneenheden (CFA-frank 332 miljoen) 
voor een hotel met 120 bedden ten goede gekomen aan de hotelcapaciteit van de 
hoofdstad van het land (Libreville). 

In Kameroen is een krediet van 1,8 miljoen rekeneenheden (CFA-frank 500 mil
joen) toegekend ten behoeve van de suikerraffinaderij en de rietsuikerplantages 
van de SOSUCAIVI, waarvan ook reeds in 1966 een krediet van 2 miljoen reken
eenheden was verstrekt. Het project beoogt een verdubbeling van de produktie-
capaciteit die op 30 000 ton per jaar wordt gebracht, teneinde aldus te kunnen 
voldoen aan de gestegen binnenlandse vraag. 

Op de laatste twee kredieten zijn door de Commissie op voorstel van de Bank 
rentesubsidies tegen het daarvoor gestelde percentage van 3% verleend uit de 
middelen van het Europese Ontwikkelingsfonds. 

In het kader van de door de Bank in haar « section spéciale » beheerde gelden, 
zijn uit de middelen van het E.O.F. 21,4 miljoen rekeneenheden ter beschikking 
gesteld voor agrarisch-industriële projecten in Kameroen, Ivoorkust en Boven-
Volta en 10,5 miljoen rekeneenheden voor wegenprojecten in Ivoorkust en de 
Franse overzeese departementen Martinique en Réunion. 

De Bank heeft als lasthebster en voor rekening van de Europese Economische 
Gemeenschap in Kameroen deelgenomen, voor een bedrag van 0,5 miljoen reken
eenheden (CFA-frank 150 miljoen), in het kapitaal van de SOSUCAM waaraan 
ook het reeds vermelde krediet voor hetzelfde project is verleend. 

De Bank heeft voorts onder soortgelijke voorwaarden een overeenkomst gesloten 
met Senegal en DAKARMARINE betreffende een deelneming in deze vennoot-
schap tot een bedrag van 1,0 miljoen rekeneenheden (CFA-frank 270 miljoen) ter 
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zes Kredieten tegen speciale  
voorwaarden 

voor agrarisch-industriëie 
complexen en wegen. 

Hervatting van de  
werkzaamheden in Turkije : 

76,4 miijoen 
aan bijzondere kredieten 

34 

financiering van een aanvuliend studieprogramma en van verschiiiende voor-
bereidende investeringen teneinde aidus de mogeiijkheid van de vestiging van 
een reparatiecentrum voor grote schepen te Dakar te testen. Hiertoe is voor 
CFA-frank 30 miijoen aan aandelen van de vennootschap overgenomen en is 
voorts een bedrag van CFA-frank 240 miijoen aan steun met een kapitaalkarakter 
verleend. 

De Bank heeft als lasthebster van de Gemeenschap te zamen met de Commissie, 
ook zes overeenkomsten ondertekend betreffende toekenning van kredieten tegen 
speciale voorwaarden uit de middelen van het E.O.F. tot een totaal bedrag van 
30,4 miijoen rekeneenheden. 

Aan Boven-Volta is zo een krediet van 5,0 miijoen rekeneenheden (CFA-frank 
1 400 miijoen) verleend met het oog op de aanleg van een industriële rietsuiker-
plantage en een suikerraffinaderij te Banfora. De produktiecapaciteit van dit  
complex zai 21 000 ton ruwe suiker per jaar bedragen en zai op deze wijze kunnen 
voidoen aan de geraamde binnenlandse vraag in 1980. Bovendien heeft de  
Commissie van de Europese Gemeenschappen ten behoeve van de irrigatiewerk-
zaamheden in verband met dit project niet-terugvorderbare steun uit de middelen 
van het E.O.F. verleend. 

in Kameroen is een krediet van 8,8 miijoen rekeneenheden (CFA-frank 2 457 mii 
joen) verstrekt aan de Société Camerounaise de Palmeraies (SOCAPALM) ter 
financiering van een oliepaimplantage van 6 000 ha en een oliefabriek met een 
produktiecapaciteit van 20 000 ton per jaar. De bedoeiing van het project is om 
in het land vooreerst voidoende paimolie voor de eigen behoefte te produceren 
en om dit produkt later te gaan uitvoeren. 

Een krediet van 6,9 miijoen rekeneenheden (CFA-frank 1 924 miijoen) is toe-
gekend aan de Société des Caoutchoucs de Côte d'ivoire - SOCATCi - in 
Ivoorkust ter financiering van de aanleg van een rubberplantage van 13 500 ha 
op 60 km afstand van de haven van San Pedro. De latexproduktie zai na 1985  
27 000 ton per jaar bedragen en een bijdrage leveren aan de inkomensverbetering 
in dit gebied. 

Ter aanvulling op het reeds vermelde gewone krediet van de Bank is aan dit 
zelfde land ook een bijzonder krediet van 6,8 miijoen rekeneenheden (CFA-
frank 1 900 miijoen) gegeven ter financiering van de verharding van de weg  
San Pedro-Issia. 

De twee overige kredieten tegen speciale voorwaarden van 0,6 en 2,1 miijoen 
rekeneenheden waren bestemd voor de financiering van wegenaanieg in de beide  
overzeese Franse departementen Martinique en Réunion. 

Direct na het vankrachtworden van het tweede financiëie protocol met Turkije 
zijn uit de middelen van de Lid-Staten negen kredieten tot een bedrag van 
76,4 miijoen rekeneenheden (1 258,7 miijoen Turkse ponden) (1) verstrekt. Hiervan 

(1) De bedragen In Turkse ponden hebben ultsiultend indicatieve waarde en zijn berekend 
aan de hand van de In de financleringsovereenkomsten vermelde bedragen In rekeneen
heden; 1 r.e. = 15,2 Turks pond (van 1 januarl tot 13 februari 1973) of 16,8889 Turks pond 
(van 14 februari tot 31 decomber 1973). 



De wegverbinding van San Pedro naar /ss/a in Ivoorkust  
is een voorbeeld van een project waaraan tegelijkertijd  
een krediet uit de eigen middeien van de Bank en een  
krediet uit de middeien van bet Europese Ontwikkelings- 
fonds zijn verstrekt. Binds 1964 is in totaal voor 185,2 mil- 
joen rekeneenheden aan kredieten verstrekt in de G.A.S.M.-
L.G.O., waarvan 97,4 miljoen uit de middeien van de Bank 
en 87,8 miljoen uit de middeien van bet Europese Ontwik-
kelingsfonds. 
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Sinds 1965 z ijn in Turkije 45 k redieten uit de middelen van 
de Lid-Staten verstrekt voor een totaal bedrag van 
251,4 miljoen rekeneenheden. Van het in 1973 toegekende 
bedrag ad 76,4 miijoen rekeneenheden, waren 36,5 miijoen 
bestemd voor het vervoerswezen — spoorwegen en iucht-
vaart — en de rest voor industriëie investeringen. 
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voor de spoorwegen, 

luchtwegen, 

een gemtegreerd project — 
bosbouw, zageri] 

en papierproduktie, 

waren er drie voor een bedrag van 36,5 miljoen rekeneenheden (609,1 miljoen 
Turkse ponden) bestemd voor het spoorweg- en luchtvervoer en vijf voor een 
bedrag van 37,9 miljoen rekeneenheden (619,2 miljoen Turkse ponden) voor 
investeringen in de industrie. Een globaal krediet van 2 miljoen rekeneenheden 
is verstrekt ter financiering van verschillende « feasibility studies ». Deze kredieten 
zijn verstrekt voor rekening en in opdracht van de Lid-Staten en worden door de  
Bank beheerd in het kader van haar « section spéciale ». 

De Bank heeft ook in dit jaar het moderniseringsprogramma van de Turkse 
spoorwegen ondersteund, waaraan trouwens ook andere financieringsinstellingen 
zoals de Wereldbank hebben bijgedragen. Reeds in 1968 was in het kader van 
het eerste financiële protocol een krediet van 11 miljoen rekeneenheden verstrekt 
voor de geleidelijke omschakeling van stoom- op dieseltractie. In 1973 kwam 
daar een nieuw krediet van 23,5 m iljoen rekeneenheden bij (369,9 m iljoen Turkse 
ponden), waardoor vóór eind 1976 140 nieuwe diesellokomotieven in dienst  
kunnen worden genomen. Deze machines zullen worden gebouwd in de werk-
plaatsen van de Turkse spoorwegen met behulp van onderdelen die gedeeltelijk 
in het land zelf worden gefabriceerd. Het Turkse aandeel in de bouw van deze 
lokomotieven moet toenemen van 50% in 1973 tot 70% in 1976, zodat dit project 
tevens daartoe dienstbaar is om de vakkennis en produktiviteit van de technische  
diensten van de spoorwegen en toeleveringsbedrijven te verbogen. 

Een ander krediet van 4,4 miljoen rekeneenheden (66,1 miljoen Turkse ponden) 
draagt bij aan de elektrificatie van de lijn Istanboel-Adapazari over een lengte 
van 140 km, waarover een bijzonder druk verkeer gaat. Het project omvat naast 
de infrastructuur ook de aanschaf van 15 elektrische lokomotieven, waarvan er  
7 ook in de eigen werkplaatsen zullen worden gemonteerd. 

Tenslotte is een krediet van 8,6 miljoen rekeneenheden (146,1 miljoen Turkse 
ponden) toegekend voor de aanschaf van 5 Fokker Fellowships F-28 door de  
Turkse luchtvaartmaatschappij (T.H.Y.) voor binnenlands gebruik. Zo zullen veraf-
gelegen gebieden beter worden ontsloten en kan het toerisme worden ontwikkeld. 

In de industriële sector is het belangrijkste bedrag — 20 miljoen rekeneenheden 
(337,8 miljoen Turkse ponden) — gegaan naar een geintegreerd project in het 
gebied bij Antalya. Het omvat de modernisering van de bosbouw, installatie van 
een zagerij en de bouw van een papierpulp- en kartonfabriek. Ten behoeve van 
dit complex is ook een bedrag van 150 miljoen Turkse ponden aan « herinveste-
ringsgelden » (1) toegewezen. Voorts draagt de Wereldbank bij aan het project 
dat 5 000 nieuwe arbeidsplaatsen zai scheppen en Turkije minder afhankelijk 
zai maken van de invoer van papier, karten en bezaagd hout. 

(1) De Bank verstrekt de Turkse Staat voor sommige projecten kredieten op zeer lange  
termijn, welke deze weer gebruikt voor tiet verlenen van kredieten op veel kortere termijn 
ter financiering van voora l industriële projecten. De door de betrokken ondernemingen aan 
de Turkse Staat verrichte aflossingen in Tukse ponden, welke deze nog niet als aflossing 
aan de Bank verschuldigd is, kunnen derhalve door de Staat met toestemming van de  
Bank weer worden gebruikt ter financiering van andere projecten (herinvesterings-
gelden). 
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De openstelling van de brug over de 
Bosporus in 1973 vormde het sluitstuk 
van een van de opvallendste projecten 
die de Bank in Turkije heeft gefinan-
cierd. Ten behoeve van deze hangbrug 
van 1 560 m iengte op 64 m boven de 
zeespiegei, is in 1969 in het kader van 
het eerste financiëie protocoi E.E.G.-
Turkije een krediet verstrekt. Het 
tweede financiëie protocoi heeft in 1973  
tot een hervatting van de werkzaam-
heden van de Bank in Turkije geieid. 

en verschillende andere  
industriële projecten. 

In de industriële sector zijn tevens twee kredieten verstrekt voor de uitbreiding 
van een cementfabriek te Eskisehir (2 miljoen rekeneenheden) en van een 
particulière kunstvezelfabriek te Bursa (3,5 miljoen rekeneenheden). In totaal 
schept dit 600 arbeidsplaatsen. Deze twee kredieten zijn verleend door bemidde-
ling van de Turkse industriële ontwikkelingsbank (T.S.K.B.). 

Het overheidsbedrijf Petkim heeft een krediet van 6,4 miljoen rekeneenheden 
ontvangen voor de bouw van een fabriek van synthetische rubber te Izmit, 
waaraan trouwens reeds in 1969 al eens een krediet van 9,3 miljoen rekeneen
heden was verstrekt. 

Bovendien is een globaal krediet van 6 miljoen rekeneenheden (91,2 miljoen 
Turkse ponden) verleend aan de T.S.K.B. ter financiering van industriële pro
jecten van beperkte omvang. In de loop van dit boekjaar zijn hieruit reeds zes 
bedragen van in totaal 4,5 miljoen rekeneenheden toegewezen ten behoeve van 
een oliefabriek, een marmerbedrijf en fabrieken van verpakkingsmateriaal, radia-
toren, badkuipen en tapijten. 

Tenslotte is een globaal krediet van 2 miljoen rekeneenheden (30,4 miljoen  
Turkse ponden) ter beschikking gesteld van de Turkse staat ter financiering van  
« feasibility studies ». Daaruit is een bedrag van 60 000 rekeneenheden toegewezen 
ten behoeve van technische bijstand in de elektriciteitssector. 
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• · 
10 industriêle projecten 
5 industriêle projecten 
1 industrieei project 

giobaal krediet (toegerekend aan de vestigingspiaats 
van de bemiddeiende financieringsinsteiiing) 

·· 

··· 
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·· 

Tussen 1958 en 1973 gefina^cierde industriêle projecten 



Sinds 1958 : 
480 overeenkomsten 

voor in totaal 3,66 miijard. 

86% hiervan is toegekend 
binnen de Gemeenschap, 

waarvan 50,6% in Italië. 

Kredieten, garanties  
en deelnemingen van 1958 tot 1973 

Sinds haar oprichting in 1958 heeft de Europese Investeringsbank in het geheel 
480 financieringsovereenkomsten afgesloten tot een totaal bedrag van 3 658,1 mil-
joen rekeneenheden. 

De totale investeringen in vast kapitaal waaraan de Bank op deze wijze heeft 
bijgedragen, belopen ongeveer 16 miijard rekeneenheden (1). De deelneming van 
de Bank iigt dus gemiddeid bij ongeveer 22%. 

Uit de tabellen 6 tot 9 op bladzijden 66 tot 68 biijkt hoe het bedrijf der Bank 
gespreid was over financieringstypes, landen, sectoren en over de diverse 
doeieinden die worden genoemd in artikei 130 van het Verdrag van Rome. 

Overeenkomstig haar hoofdopdracht heeft de Bank in de période 1958 tot 1973 
het grootste deel van haar financiële hulp verleend binnen de Lid-Staten. Ten 
behoeve van in de Gemeenschap gesitueerde projecten en van voor de Gemeen
schap van direct belang zijnde projecten is 3152,3 miljoen rekeneenheden 
besteed, d.w.z. 86% van het totale bedrag. 

Op deze wijze heeft de Bank bijgedragen aan investeringen tot een totaai bedrag 
van 13,9 miijard rekeneenheden, waardoor 108 000 nieuwe arbeidsplaatsen zijn 
geschapen en 37 000 arbeidsplaatsen voor opheffing konden worden behoed. 

De 362 door de Bank ondertekende overeenkomsten betreffende projecten van 
direct belang voor de Gemeenschap omvatten ; 

— 336 individuele kredieten tot een totaal bedrag van 2 842,6 miljoen reken
eenheden; 

— 17 globale kredieten tot een totaal bedrag van 199,7 miljoen rekeneenheden 
ter financiering van industriële initiatieven van beperkte omvang — vooral in 
gebieden waar zieh moeilijkheden voordoen — door tussenkomst van finan-
cieringsinstellingen; 

— 9 garanties tot een totaai bedrag van 110,0 miljoen rekeneenheden. 

In overeenstemming met de specifieke taak van de Bank ten aanzien van de  
regionale ontwikkeling is 50,6% van de direct de Gemeenschap betreffende  
financieringshulp van de Bank, of 1 594,1 miljoen rekeneenheden, verstrekt voor 
projecten in italië waar het gehele zuideiijke dee! van het land immers econo-
misch sterk is achtergebleven. Italië staat daarmee in de boeken van de Bank 
veruit op de eerste plaats, gevoigd door Frankrijk met 23,5%, Duitsland met 
17,7%, de Beneiux-landen met 3,8% en vervolgens de nieuwe Lid-Staten — het 
Verenigd Koninkrijk met 2,1 %, lerland met 0,7% en Denemarken met 0,2% van 
de financieringshulp van de Bank. Tenslotte heeft nog 1 % van het bedrag 
betrekking op een in Gostenrijk gesitueerd project, dat evenwel van belang was 
voor de aardgasvoorziening van de Gemeenschap. 

(1) Dit is het bedrag aan investeringen in vaste activa, op grond van projecten waaraan 
de Bank steun heeft verleend. Het is berekend aan de hand van de gegevens die ten 
grondslag lagen aan de financieringsplannen van de promoters ten tijde van de goedkeuring 
van het krediet door de Raad van Bewind. 
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Agrarische infrastructuur  

Toerlsme 
Energie 

Telecommunicatie 

Verbetering van de landbouw 
Drinkwatervoorziening 

Haveninstallaties 

Luchtvervoer 

Turbinetreinen 

Booreilanden 



Binnen de Gemeenschap 
heeft ruim 71 '/o betrekking 

op regionale ontwikkeiing 
of omschakeiing. 

De financieringshuip 
aan de geassocieerde landen 

is gestegen boven 
500 miijoen r.e., 

waarvan 185,2 miijoen 
in de G.A.S.M.-L.G.O. 

en 251,4 miijoen in Turkije. 

Uit de tabellari 8 en 9 op bladzijde 68 blljkt, dat ruim 71 "/ο van de door de 
Bank slnds haar oprlchting ten behoeve van de Gemeenschap ter beschikklng 
gestelde bedragen bestemd waren voor minder-ontwikkelde gebieden en In  
mindere mate ook voor gebieden met oude Industrie, die met omschakeiings-
probiemen worsteien. Projecten van gemeenschappeiijk Europees belang hebben 
echter de iaatste jaren aan belang gewonnen: hieraan Is 26% van de door  
de Bank ter beschikklng gestelde financleringsmiddelen bestead. Dit betraft 
voornamelljk de vervoerslnfrastructuur van Europees belang, waarblj nog de slnds 
kort stark stijgende investeringen ten behoeve van de energlevoorzlening van 
de Gemeenschap komen, zoals kerncentrales en gasleidingen. Aan Industriële  
projecten die samenwerking In bedrijfstakken met stark ontwikkelde technologie  
vereisen, zljn nog steeds siechts bescheiden bedragen ten goede gekomen, even-
als trouwens aan projecten ter modernisering of omschakeiing van ondernemingen 
(voor beide categorieën te zamen lets minder dan 5 % van het totale bedrag). 

De Bank heeft, zoals bekend is, haar bedrijf in de geassocieerde landen pas 
in 1963 opgevat. Haar werkzaamheden in deze landen zijn gedurende de  
perioda 1970-1972 krachtig afgeremd door de langdurige onderhandelingen en 
ratificatieprocedures betreffende de associatie-overeenkomsten en financiële pro-
tocollen. Gedurende de perioda 1958-1973 hebben deze landen desondanks 
505,8 miijoen rekeneenheden aan financieringshuip uit de middelen van de Bank, 
de Gemeenschap en de Lid-Staten ontvangen of 14% van het totale door de  
Bank verstrekte bedrag. Er zijn 118 overeenkomsten ondertekend ten behoeve 
van de verschillende geassocieerde landen : Turkije 251,4 miijoen (49,7%), 
G.A.S.M. en L.G.O. 185,2 miijoen (36,6%) en Griekenland 69,2 miijoen (13,7%). 

Ten behoeve van de geassocieerde Afrikaanse landen en de landen en  
gebieden overzee heeft de Bank van 1 januari 1964 — dag waarop de eerste  
associatie-overeenkomsten van kracht werden — tot 31 decomber 1973  
58 overeenkomsten ondertekend. Hiervan hadden er 29 betrekking op gewone 
kredieten uit de middelen van de Bank tot een bedrag van 97,4 miijoen rekeneen
heden en 29 op transacties uit de middelen van het Europese Ontwikkelingsfonds, 
waarvan 26 kredieten tegen speciale voorwaarden tot een bedrag van 85,3 miijoen  
rekeneenheden en drie deelnemingen tot een bedrag van in totaal 2,5 miijoen  
rekeneenheden. In de grafiek op bladzijde 32 is weergegeven hoe deze transacties 
over de landen en sectoren waren verdeeld. Zo is bijgedragen aan investeringen 
tot een totaal bedrag van ongeveer 720 miijoen rekeneenheden; dit heeft naar 
raming direct 42 000 arbeidsplaatsen geschapen. 

Krachtens het eerste en het tweede financiële protocol zijn in Turkije van 1964  
tot 1973 45 kredieten tegen speciale voorwaarden ult de middelen van de Lid-
Staten toegekend voor een totaal bedrag van 251,4 miijoen rekeneenheden. Deze 
kredieten droegen bij tot investeringen voor een totaal bedrag van ongeveer 
1 400 miijoen rekeneenheden, waarmee bijna 14 000 arbeidsplaatsen konden 
worden geschapen. 

Ruim 40% van het totale kredietbedrag of 103,9 miijoen rekeneenheden is ten  
goede gekomen aan de energievoorziening en het vervoerswezen. Ruim 
108 miijoen rekeneenheden — of 43% van het toegekende bedrag — zijn 
besteed aan projecten betreffende de Papierindustrie, de chemische industrie 
en de metaalverwerkende industrie. 
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Tussen 1964 en 1973 in de G.A.S.M. geflnancierde projecten 
Gewone kredieten van de E.I.B, en bijzondere transactles uit de middelen van het Europese 
Ontwikkellngsfonds 

1964-72 1973 

© 

Gewone 
kredieten 

Industrie Q 
Infrastructuur 

Energie  
Landbouw 

Toerlsme 

Bijzondere 
transacties 

y 
l£ 
Ξ 

Gewone 
kredieten 

Bijzondere 
transacties 

y 
\M 

y 10 y(Q 
c®©y 

12 i 
®©B1® <&o ^ 14 

1 Islamitische Repubiiek Mauretanië 
2 Repubiiek Senegal 
3 Repubiiek Maii 
4 Repubiiek Ivoorkust 
5 Repubiiek Boven-Volta 
6 Repubiiek Niger 
7 Repubiiek Togo 
8 Repubiiek Dahomey 
9 Repubiiek Tsjaad 

10 Verenigde Repubiiek Kameroen 
11 Centraal-Afrikaanse Repubiiek 
12 Repubiiek Gabon 
13 Volksrepubliek Congo 
14 Repubiiek Zaïre 
15 Repubiiek Rwanda 
16 Repubiiek Boeroendi 
17 Democratische Somali Repubiiek 
18 Repubiiek Madagaskar 
19 Mauritius 
20 Overzees département Réunion 



Van de toegezegde middelen 
was 58 "/o bestemd 

voor de financiering  
van infrastructuur. 

Delen we de gefinancierde projecten in naar economische sector, dan blljkt dat 
ongeveer 58% van de door de Bank tussen 1958 en 1973 toegezegde bedragen 
diende ter financiering van economische infrastructuur. Het vervoer kwam hierbij 
op de eerste plaats met 21,3%, vervoigens de energie met bijna evenveel — te  
weten 20,1 % — en de telecommunicatie (10,8%) (zie tabe! 7 op biz. 67). 

Bij de industriële projecten 
zijn grote bedragen verstrekt 

aan de basisindustrie 

en vele kleinere bedragen  
aan de verwerkende industrie. 

Van het totaal der financieringsmiddelen is ongeveer 42% gegaan naar het  
bedrijfsleven en daarbij voornamelijk naar de industrie. De produktie en eerste  
bewerking van metalen had hierbij een licht overwicht (10%) evenals de che 
mische industrie (9%). Op wat grotere afstand volgden daarna de automobiel-
en de machine-industrie (7%). Hoewel basisindustrieën in het geheel genomen 
het grootste dee! van de financieringshulp hebben ontvangen — 57% van het 
totale bedrag der industriefinancieringen — zijn ook aan de verwerkende  
industrieën aanzienlijke bedragen ter beschikking gesteld voor een groot aantal 
projecten van meer bescheiden omvang. Dankzij de sinds 1969 toegepaste proce 
dure van « globale kredieten » konden de transacties ten behoeve van deze 
laatste categorie juist sterk worden uitgebreld. De 153 toewijzingen uit hoofde 
van in de Gemeenschap verstrekte globale kredieten (tabel 12 op biz. 70) bereik-
ten een bedrag van in totaal 75,8 miljoen rekeneenheden. Het gemiddelde bedrag 
per toewijzing ligt bij 0,5 miljoen rekeneenheden, terwiji het gemiddelde bedrag 
per individueel krediet In de Gemeenschap ongeveer 5 miljoen rekeneenheden 
bedraagt. Deze toewijzingen hebben betrekking op uiteenlopende bedrijfstakken 
— voornamelijk de metaaiverwerkende en de machine-industrie (22%), de voe-
dingsmiddelenindustrie (18%), de produktie van bouwmaterialen (8,5%) en de 
rubber- en kunststofverwerkende industrie (8,7 %). 
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Middelen 

De middelen Stegen 
met ru im 30 %  

en bereikten 2 856,5 miijoen 
rekeneenheden. 

Het gestorte kapitaal 
is verhoogd met  

130 miijoen rekeneenheden. 

De nieuwe Lid-Staten 
hebben 22,5 miijoen 

rekeneenheden gestört 
als deeineming in de reserves. 

De Bank heeft 612,3 miijoen 
rekeneenheden 

op de kapitaalmarkten 
opgenomen. 

Op 31 december 1973 bedroeg het totaal der middelen uit hoofde van gestört 
kapitaal, naar de reserves overgeboekte exploitatie-overschotten en opgenomen 
leningen, onder aftrek van nog te vorderen bedragen 2 856,5 miijoen rekeneen
heden. Een jaar eerder was dit nog 2189,8 miijoen rekeneenheden, zodat de 

η stijging 666,7 miijoen rekeneenheden of 30,5 7ο heeft bedragen. 

Deze toeneming was voor 130 miijoen rekeneenheden een gevolg van de Störun
gen van de negen Lid-Staten op de kapitaalrekening, voor 22,5 miijoen rekeneen
heden van de stortingen van de nieuwe Lid-Staten op hun deeineming in de 
reserves, voor 488,3 miijoen rekeneenheden van de netto toename van de 
opgenomen leningsbedragen en voor 25,9 miijoen rekeneenheden van het 
exploitatie-overschot dat naar de reserves is overgeboekt. 

De Baad van Gouverneurs had tijdens zijn vergadering van 26 aprii 1971 besloten 
tot een verhoging van het kapitaal. Op 31 januari 1973 hebben de oorspronkelijke 
Lid-Staten een eerste storting van 25 miijoen rekeneenheden op deze verhoging 
verricht. De tweede storting moest op 31 januari 1974 volgen. 

Op 28 februari 1973 hebben de nieuwe Lid-Staten hun deeineming in het gestorte 
kapitaal ad 105 miijoen rekeneenheden voldaan door een betaling van 21 miijoen 
in geld en door de afgifte van 84 miijoen rekeneenheden aan renteloze schat-
kistbiljetten die in vier gelijke termijnen op respectievelijk 30 September 1973,  
30 aprii 1974, 30 november 1974 en 30 juni 1975 vervallen. 

Het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en lerland hebben tijdens het afgelopen 
boekjaar eveneens een bedrag van 22,5 miijoen rekeneenheden gestört ter  
voldoening van hun deeineming in de reserves van de Bank. De rest ad 33,8 mii
joen rekeneenheden zai in 1974 en 1975 worden voldaan. 

De stortingen van de oorspronkelijke en nieuwe Lid-Staten zijn verricht in hun 
nationale geldsoorten op basis van de officiële pariteiten. 

De Bank deed gedurende 1973 voor een bedrag van 612,3 miijoen rekeneenheden 
beroep op de kapitaalmarkten. In 1972 was dit 479,5 miijoen en in 1971  
412,9 miijoen rekeneenheden. De opgenomen leningen beliepen in totaal 608 mii
joen rekeneenheden en het aandeel van derden in de financiering van kredieten 
door middel van participatiecertificaten bedroeg 4,3 miijoen rekeneenheden (zie  
tabel 4). 
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Voor de derde achtereenvolgende maal luidde het grootste deel van de leningen 
van de Bank in de geldsoorten van de Lid-Staten. Door 15 leningen in de geld
soorten van de oorspronkelijke Lid-Staten heeft de Bank haar middelen met  
364,2 miijoen rekeneenheden kunnen versterken. Acht van deze leningen tot een 
bedrag van in totaal 194 miijoen rekeneenheden zijn geplaatst op de nationale 
kapitaalmarkten van de Lid-Staten. Het overeenkomstig bedrag voor 1972 was 
137 miijoen rekeneenheden. 



Voor het eerst is een lening 
in eurco uitgegeven. 

Tabe! 4 : Door de Bank geplaatste ieningen 

Boekjaar Aantal Bedrag 
(miljoen r.e.) 

1961 3 21,4 
1962 2 32,3 
1963 3 35,2 
1964 5 66,8 
1965 4 65,0 
1966 6 138,5 
1967 a 194,5 
1968 13 212,5 
1969 9 146,0 
1970 7 168,9 
1971 20 412,9 
1972 19 462,0 
1973 22 608,0 

1961-1973 121 2.564,0 

In September 1973 heeft de Bank met medewerking van verscheidene Europese 
bankiers voor de eerste maal een lening van 30 mlljoen rekeneenheden uitgege
ven, die luldde In een nieuwe monétaire eenheld — de eurco (European Composite 
Unit). Deze eurco Is gedefinlëerd als de som van bepaalde vaste bedragen,  
luldende In alle geldsoorten van de LId-Staten van de Europese Economisctie  
Gemeenschap, te weten : 0,9 Dultse mark, 1,2 Franse frank, 0,075 pond sterling, 
80 lire, 0,35 gulden, 4,5 Belgische frank, 0,2 Deense kroon, 0,005 lers pond en 
0,5 Luxemburgse frank. 

In de samenstelling van deze eenheld komt gedurende de gehele looptljd van de  
lening verder geen veranderlng. De waarde van de eurco In een bepaalde geld-
soort Is gelljk aan de som van de tegenwaarde van de op basis van de geldende  
wisselkoersen In die geldsoort omgerekende bedragen aan Europese geldsoorten 
die samen de eurco vormen. 

De eurco bledt de beleggers een nieuwe belegglngsmogelljkheld, die hun de  
gelegenheld geeft hun besparlngen op basis van een geëlgende weglngs-
coëfflclënt te verdelen over alle geldsoorten van de Gemeenschap, zodat de  
waarde van hun beleggingen beter gehandhaafd moet kunnen blijven. 

Op deze lening Is In dollars Ingeschreven en het Inschrljvlngsbedrag Is onmlddel-
lljk omgezet In de geldsoorten van de Gemeenschap en wel naar rato van hun 
aandeel In de eurco. 

Daar de Europese markt voor dollarobllgatles gedurende het jaar allerlei moellljk-
heden heeft doorgemaakt, zljn slechts dollarlenlngen opgenomen tot een bedrag 
van 143,7 mlljoen rekeneenheden tegen 198 mlljoen rekeneenheden In 1972. 
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Evenals voor het in 1971 gefinancierde hotel Teranga te  
Dakar (Senegal) heeft de Bank oak In 1973 een kredlet 
voor de bouw van een hotel van Internationale klasse 
verstrekt en wel te Libreville (Gabon). Ook de bevordering 
van het toerlsme In de G.A.S.M. en de L.G.O. Is een middel 
om deze landen economlsch te ontwikkelen. 



Daarentegen kon een groter beroep op de Zwitserse kapitaalmarkt worden gedaan 
in de vorm van een openbare uitgifte en een onderhandse plaatsing tot een 
bedrag van in totaai 53,4 miijoen rekeneenheden tegen 24 miijoen rekeneen-
heden in 1972. 

Tenslotte heeft de Bank voor de eerste maal een in Libanese ponden luidende 
iening uitgegeven tot een tegenwaarde van 16,7 miijoen rekeneenheden. weike 
op de internationaie kapitaaimarkt kon worden ondergebracht. 

In tabe! 13 op biadzijde 71 worden bijzonderheden vermeid ten aanzien van de in 
het boekjaar afgesioten ieningen. Het saido der opgenomen ieningen onder aftrek 
van afiossingen bedroeg op 31 decomber 1973 2 274,4 miijoen rekeneenheden 
tegenover 1 772,2 miijoen rekeneenheden op 31 decomber 1972. De stijging 
bedroeg derhalve 502,2 miijoen, waarvan 13,8 miijoen rekeneenheden nog te  
vorderen is. 

De rentevoeten van de Bank 
moesten twee maal 

worden verhoogd. 

De rentevoeten op de kapitaaimarkten stonden gedurende de eerste negen maan-
den van 1973 voornamelijk onder invioed van de onzekere toestand op de wissei-
markten, de verscherping van het alom gevoerde anti-infiationistische beleid en  
de herieving in sommige ianden van de vraag naar financieringsmiddeien op iange 
termijn. De daarvan het gevoig zijnde stijging van de rentevoeten gaf de Bank 
aanieiding ook op haar beurt de rentevoeten op haar kredieten te verbogen, die 
sinds Oktober 1972 voor looptijden tot 9 jaar 7 3/8% en voor iangere iooptijden 
7 3/4% hadden bedragen. Deze twee percentages werden in September 1973 op 
respectieveiijk 81/8 en 81/2% gebracht. Toen langiopende kapitaaimiddeien na 
de oiiecrisis opnieuw duurder werden, moest de Bank in decomber 1973 de 
rentevoet op al haar kredieten, ongeacht hun iooptijd, vaststelien op 8 3/4%. 
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Het exploitatieoverschot 
bedroeg 25,9 miljoen 

rekeneenheden 

en is overgeboekt 
naar de reserves. 

Het balanstotaal bedroeg 
op 31 december 1973 

bijna 3,5 miljard 
rekeneenheden. 
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Resultaten van het boekjaar 

Van grote invloed op de resultaten van het boekjaar 1973 was de aanzienlijke 
rentestijging op de geldmarkten. Daar bovendlen de omvang van de liquiditeiten 
van de Bank gemiddeld groter was dan In het voorafgaande jaar, konden de  
inkomsten uit deze middelen bIjna worden verdubbeld. 

De stijging van de post rente over verstrekte kredieten woog vrijwel geheel op 
tegen de toeneming van de gedurende dit boekjaar verschuldigde rente en 
kosten over opgenomen leningen. 

Na afboeking van het koersverlles ad 8 miljoen rekeneenheden tengevolge van 
de devaluatie van de dollar in Oktober 1973 en afschrijving van emissiekosten en 
aflossingspremies ad 6,9 miljoen rekeneenheden, beloopt het voordelige saldo  
van de winst- en verliesrekening 25,9 miljoen rekeneenheden tegenover 21,9 mi l
joen in 1972. Dit bedrag is overgeboekt naar de reserves. 

Naar de statutaire reserve is een bedrag van 6,1 miljoen rekeneenheden over
geboekt en het saldo naar de andere reserves. Per 31 december 1973 bedroegen 
de reserves in totaal dientengevolge 249,7 miljoen rekeneenheden, waarvan 
97,7 miljoen statutaire reserve. 

Het balanstotaal van de Bank beliep op 31 december 1973 3 484 miljoen reken
eenheden tegenover 2 755 miljoen per 31 december 1972, hetgeen een stijging 
met 26,5 °/o betekent. 

Ook in 1973 zi in kredieten verstrekt ten 
behoeve van gebieden met een onder-
ontwikkeid teiefoon- en teiexnet. Vijt 
kredieten tot een bedrag van in totaal 
129 m iljoen rekeneenheden gingen naar 
Sardinië, Calabrie, Poitou-Charentes en 
Midi-Pyrénées, en naar leriand. In 
totaai heeft de Bank aan deze sector 
een bedrag van bijna 400 miijoen 
rekeneenheden ter beschikking gesteid. 





Personalia 

De samenstelling van de Raad van Bewind is gewljzigd bij het protocol n"^ 1 
betreffende de Statuten van de Bank, getiectit aan de akte inzake de toetreding 
van de nieuwe LId-Staten. Deze Raad telt nu niet meer 12 bewindvoerders en 
12 piaatsvervangers, maar bestaat uit 18 bewindvoerders en 10 piaatsvervangers. 
Hun ambtsperiode ioopt at in 1978 na afioop van de jaarvergadering tijdens weike 
het jaarversiag over het boekjaar 1977 zai worden goedgekeurd. 
Direct na de toetreding, in januari 1973, heeft de Raad van Gouverneurs ter  
aanvuiling van de Raad van Bewind benoemd ; drie bewindvoerders en twee 
piaatsvervangers, aangewezen door het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië  
en Noord-ieriand ; de heren C. FOGARTY, R. PROSSER, R. RAW en de heren 
G. LITTLER en D. NENDICK; een bewindvoerder aangewezen door het Konink
rijk Denemarken : de heer E. HOFFMEYER; een bewindvoerder aangewezen door 
ieriand : de heer S.F. MURRAY; een bewindvoerder aangewezen door het Groot-
hertogdom Luxemburg : de heer P. GUiLL die voordien piaatsvervangend bewind
voerder was, in onderiing overieg daartoe aangewezen door de drie Beneiux-
ianden. 
Tijdens de jaarvergadering op 27 juni 1973 heeft de Raad van Gouverneurs voor 
de komende ambtsperiode de bewindvoerders en piaatsvervangers benoemd, die 
waren aangewezen door de Bondsrepubiiek Duitsiand, de Franse Repubiiek, de  
Italiaanse Repubiiek, het Koninkrijk Beigië, het Koninkrijk der Nederlanden en de  
Commissie van de Europese Gemeenschappen. 
Bij deze geiegenheid hebben de heren H. MARTINI — die sinds de oprichting 
van de Bank bewindvoerder is geweest — F. BERNARD, F. BOYER de ia 
GiRODAY, J. FRIEDMANN, A. KÜBEL en Ü. MORABiTO de wens geuit niet voor 
herbenoeming in aanmerking te komen en zijn de heren A. BECKER, R. MORA-
WiTZ en J.E. NASH als nieuwe ieden van de Raad van Bewind benoemd — de  
eerste als bewindvoerder en de twee anderen als piaatsvervangers. 
in Oktober 1973 is de heer J. de LAROSiÈRE de CHAMPFEU als bewind
voerder afgetreden in verband met het aanvaarden van een andere functie; in 
zijn piaats is de heer J.Y. HABERER benoemd. Per 1 januari 1974 is de heer 
P. GAUDY bij zijn aftreden als piaatsvervanger vervangen door de heer 
M. ESSELENS. 
De Raad van Bewind is de heren H. MARTINI, J. de LAROSIÈRE de CHAMPFEU,  
F. BERNARD, F. BOYER de la GIRODAY, J. FRIEDMANN, P. GAUDY, A. KUBEL 
en U. MORABITO dank schuldig voor de waardevolie diensten die zij de Bank 
hebben bewezen. 
in verband met de uitbreiding van haar werkzaamheden tot de nieuwe Lid-Staten 
heeft de Bank nieuw personeei, voorai uit deze nieuwe Lid-Staten moeten aan-
steilen. Het personeei teide op 31 december 1973 286 ieden tegen 230 op 
31 december 1972. 
Aan het eind van het boekjaar betreurde de Bank het overlijden van de heer 
L. CASSAGNES, directeur Financiën en Thesaurie, die op 22 december tenge-
voige van een ongevai om het leven kwam. Zijn bekwaamheden en zijn mense-
lijke eigenschappen werden alom op hoge phjs gesteid. 
De Raad van Bewind zegt het personeei van de Bank gaarne dank voor de 
omvangrijke en uitstekende arbeid die het gedurende het jaar 1973 met zoveei 
toewijding heeft verricht. 
Luxemburg, 25 aprii 1974 

De voorzitter van de Raad van Bewind 
Y. LE PORTZ 
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Balans van de Bank 
Per 31 december 

Verstrekte kredieter 

Beschikbare tniddel en 

Debet Credit 

Overige activa 

Gevestigde schuld 

Kapitaal en reserves 

Overige passiva 

Ontwikkeling van de 
verstrekte kredieten 

• · · 
Ontwikkeling van de 
gevestigde schuld miljoen 

r.e. 

3 500 

1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 



Balans per 31 december 1973 
(in rekeneenheden ter waarde van 0,88867088 g ram fijn goud) — Zie voor de noten bij de jaarrekeningen bijiage D 

Debet 31.12.1973 31.12.1972 

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

Te vorderen als bijdrage aan de reserves (zie bijiage A) 

Kas en banken 
direct of binnen hoogstens een jaar opelsbaar . . 
opelsbaar na minstens een jaar 

Schatkistpapler, Wissels en schuldbrieven (zie noot B) 
met looptijden tot hoogstens een jaar 
met looptijden langer dan een jaar 

Vorderingen wegens leningen 0/G 

Verstrekte kredieten (zie bijiage B) 
(waarop nog te betalen 1973 - r.e. 302 385 248 

1972 - r.e. 298 159 824) 

Garanties 
wegens in opdracht van derden verstrekte kredieten 

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

van derden aan krediettransacties van de Bank . 

Terreinen, gebouwen en inventarissen 

Te ontvangen rente en provisie 

Nog niet afgeschreven emissiekosten 

Nog niet afgeschreven aflossingspremies 

Deposito's voor de dienst der ieningen 0/G (zie noot C) 

Diverse rekeningen (zie noot D)  

25 000 000 

33 767 732 

270 820 601 
2 083 523 

272 904 124 

76 930 709 
87 823 422 

164 754 131 

13 812 155 

2 734 525 659 

16 393 443) 

:21 490 655) 
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92 896175 

382 398 

39 360 743 

50 328 801 

7 873 032 

58 201 833 

41 035 663 

6 919 703 

3 483 560 316 

50 000 000 

272 519 425 
5 611 574 

278130 999 

26 577 227 
35 295 420 

61 872 647 

2160 481 294 

(16 393 443) 

(17 290 655) 

92 896175 

482 398 

30 239 042 

38 748 863 

8 639 433 

47 388 296 

18 970 034 

14 592 489 

2 755 053 374 



Credit 31.12.1973 1 31.12.1972 

Kapitaal (zie bijlage A) 
Geplaatst  
Niet gestört Obligo  

Statutaire reserve (zie noot H)  

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

Tegenwaarde van gereactiveerde, eerder afgesctireven 
emissiekosten 

Pensioenfonds van het personeel 

Versctiuldigd aan Lid-staten wegens kapitaalverrekenin-
gen 

Leningen 0/G (zie bijlage C) 
obligaties 
ondertiandse leningen 

aflossingspremies 

Nog te betalen op verstrekte kredieten 

Garanties 
wegens in opdractit van derden verstrekte kredieten 

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

van derden aan krediettransacties van de Bank 

Te betalen en vooruitontvangen rente en provisie . . 

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

Diverse rekeningen (zie noot D) 

Pro memorie rekeningen 
Effecten in onderpand wegens in opdractit van derden 

verstrekte kredieten 

2 025 000 000, 
1 620 000 000 

405 000 000 

97 686 458 ί 

105 000 000 
13 000 000 
23 000 000 
11 000 000 

152 000 000 

23127 079p 

4 406 795 

102 631 

1 948 711 9581 
325 6861351 

2 274 398 0931 

12120 542Ì  

2 286 518 6351 

302 385 248 

92 896175 
(16 393 443) 

(21 490 655) 

Effecten in bewaarneming 

64 972 048 

41 035 663 

13 429 584 

3 483 560 316 

U.C. 23 224 044 

u.c. 82 894 682 

1 500 000 000 
1 200 000 000 

300 000 000 

68 550 827 

71 000 000 
9 000 000 
12 500 000 
6 500 000 

99 000 000 

23127 079 

3 248 490 

107199 

1 521 120 207 
251 124 982 

1 772 245189 

12 060 599 

1 784 305 788 

298 159 824 

(16 393 443) 

(17 290 655) 

92 896 175 

43 467 892 

18 970 034 

23 220 066 

2 755 053 374 

u.c. 23 224 044 

u.c. 92105 627 
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Verlies- en winstrekening over het boekjaar 1973 
(in rekeneenheden ter waarde van 0,88867088 gram fljn goud) — Zie voor de noten bij de jaarrekeningen bijlage D 

Debet 

Administratiekosten en voor-
zieningen  

Rente en kosten van lenin-
gen 0/G  

Afschrijving op emissie-
kosten en aflossingspremies 

Bankkosten  

Afschrijvingen 
gebouwen  
netto aangeschafte In-
ventaris  

Koersverschillen (zie noot F) 

Reserve voor verliezen op 
verstrekte kredieten en ga 
ranties   

Reserve voor renteverschii-
len  

Reserve voor koersverschil
len  

Bouwreserve  

Saldo, overgeboekt naar 
statutaire reserve .... 

1973 

8 339 009 

143 040 680 

6 942 417 

1 016 472 

100 000 

132 703 

232 703 

8 718 527 

10 151 426 

976 941 

6109 723 

1972 Credit 1973 1972 

6 034 013 

104 570 351 

5 581 925 

358 421 

100 000 

101 673 

201 673 

6 801 937 

7 000 000 

6 301 308 7 500 000 

2 316 680 2 500 000 

4 877 738 

194145 8861 145 426 058 

Rente en provisie over ver
strekte kredieten .... 

Rente en provisie over be
leggingen  30 238 494 16 851 366 

Beheersprovisie (zie noot E) È 1 573 263 1 385 803 

160 010 213 118 811 368 

Andere baten  

Koersverschillen 

Onttrekking aan de op 
31.12.1971 gevormde bij-
zondere reserve .... 

Herwaarderingsverschil ont-
staande bij herwaardering 
van het eigen vermögen 
van de Bank, voorzover de 
waarde daarvan niet is aan-
gepast uit hoofde van arti-
kel 7 van de Statuten (zie  
noot G)  

999 622 1 273123 

153 654 

4104 000 

1 324 294^ 2 846 744 

194145 8861 145 426 058 
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Rekeningen van de «section spéciale» 
per 31 december ΙΘΤΒί'') 
(in rekeneenheden ter waarde van 0,88867088 gram fijn goud) 

Debet | 1 31.12.1973P 31.12.1972 Credit 1 1 31.12.1973f 31.12.1972 

Turkije 1 
f 

Uit de middelen 
van de Lid-Staten 
Uitstaande kredieten . . . 
Nog te betalen op kredieten 

I 
190 772 738 
59 599 384 

158 841 951 
14 512 565 

! 
In beheer ontvangen mid
delen 
Nog te störten middelen . 

190 772 738 
59 599 334 

158 841 951 
14 512 565 

Totaal (2) 250 372 12^ 173 354 516 Totaal 250 372 12^ 173 354 516 

Geassocieerde Afrikaanse stateri en Madagascar en landen en gebieden overzee 

Lilt de middelen van de  
Europese Economische 
Gemeenschap 
Uitstaande kredieten . .(3) 
Nog te betalen op kredieten 
Deelnemingen in kapitaal . 
(waarvan nog te betalen : 
r.e. 740 432) 

1 
47 286 984 
36 663 019 
1 638 403 

36 238 458 
18 489 954 

In beheer ontvangen mid
delen 
Nog te störten middelen : 
— op kredieten .... 
— op deelnemingen in ka

pitaal 

'itr~'ÎTi—-»wrr' 
48184 955 

38 663 019 

740 432 

36 238 458 

18 489 954 

Totaal 85 588 406 54 728 412 Totaal 85 588 406 54 728 412 

Samenvatting 
Ultstaande kredieten . . .  
Nog te betalen op kredieten 
Deelnemingen in kapitaal .  
(waarvan nog te betalen :  
r.e. 740 432) 

Totaal 

238 059 722 
96 262 403 
1 638 403 

195 080 409 
33 002 519 

335 960 528 228 082 928 

(1) De « section spéciale » is op 27 mei 1963 ingesteid door de  
Raad van Gouverneurs met het oog op het beheer van de trans-
acties die de Europese Investeringsbank voor rekening en in 
opdracht van de Lid-Staten en de Europese Economische 
Gemeenschap verriebt. 

(2) Oorspronkelijk bedrag der voor rekening en 
in opdracht van de Lid-Staten verstrekte kre
dieten ter financiering van projecten in Turkije : r.e. 

Af : 
— afiossingen r.e. 659 942 
— koersaanpassingen over 

de uitbetaaide bedragen r.e. 3 867 936 

254 900 000 

In beheer ontvangen mid-
delen 
Nog te störten middelen : 
— op kredieten .... 
— op deelnemingen in ka

pitaal 

Totaal 

238 957 693 

96 262 403 

740 432 

195 080 409 

33 002 519 

335 960 528 228 082 928 

(3) Oorspronkeiijk bedrag der voor rekening 
en in opdracht van de Europese Economische 
Gemeenschap verstrekte kredieten ter finan
ciering van projecten in de geassocieerde Afri
kaanse staten en Madagascar en de landen en  
gebieden overzee (G.A.S.M.-L.G.O.) ; r.e. 
Bij; 
— gekapitaliseerde rente r.e. 504 269 
— koersaanpassingen over 

de uitbetaaide bedragen r.e. 919 

85 257 831 

505 188 

Af : r.e. 85 763 019 

r.e. 4 527 878 

— annuleringen 
— afiossingen 

r.e. 1 213 731 
r.e. 599 285 

r.e. 1 813 016 

r.e. 250 372122 r.e. 83 950 003 
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Bijiage A - Overzicht van de kapitaalrekening 
Per 31 december 1973 
In duizenden rekeneenheden — Zie de noten bij de jaarrekenlngen in bijiage D 

Geslort kapitaal 

Gepiaatst Niet gestört Voidaan Te voldoen 
LId-Staten kapitaal Obligo (1) op 31.12.1973 op 31.1.1974 Totaal 

Duitsiand 450 000 360 000 82 500 7 500 90 000 
Frankrijk 450 000 360 000 82 500 7 500 90 000 
Verenigd Koninkrijk 450 000 360 000 90 000 — 90 000 
Italie 360 000 288 000 66 000 6 000 72 000 
Beiglë 118 500 94 800 22 662,5 1 037,5 23 700 
Nederland 118 500 94 800 20 787,5 2 912,5 23 700 
Denemarken 60 000 48 000 12 000 12 000 
ieriand 15 000 12 000 3 000 — 3 000 
Luxemburg 3 000 2 400 550 50 600 

Totaal 2 025 000 1 620 000 380 000 25 000 405 000 

(1) Storting kan door de Baad van Bewind worden verlangd, indien dit noodzakeiijk is om aan de verplichtingen van de Bank ten opzicttte van haar  
geidgevers te voldoen. 
Met Verenigd Koninkrijk, Denemarken en ierland hebben op 28 februari 1973 20 » /o van hun aandeel in het gestorte kapitaai voldaan in hun nationale  
valuta en 80 "/o in renteioos schatkistpapier dat in vier geiijke termijnen verviei en wei op 30.9.1973, 30.4.1974, 30.11.1974 en 30.6.1975 Het nog niet 
vervailen schatkistpapier ad 63 000 000 r.e. is opgenomen order het hoofd «schatkistpapier, Wissels en schuidbrieven ». 
De bijdrage van deze drie landen aan de reserves van de Bank is bij besiuit van de Baad van Gouverneurs van 27 juni 1973 vastgesteid op een 
bedrag van 56 279 553 r.e. De tegenwaarde van dit bedrag in nationale valuta dient in vijf gelijke termijnen te worden voidaan, waarvan de eerste 
verviei op de dag van de storting van hun aandeei in het kapitaal en de andere vier samenvaiien met de vervaitermijnen van het in betalinq qeqeven 
schatkistpapier. 

Bijiage Β - Onderverdeling van de verstrekte kredieten 
Per 31 december 1973 
in rekeneenheden — Zie de noten bij de jaarrekeningen in bijiage D 

Land of gebied waaraan 
de kredieten zijn 
verstrekt (') (S) 

Aantai 
kredieten Uitbetaald 

Nog te  
betaien Totaai (3) Vo 

Duitsiand 61 423 888 477,93 21 038 251,37 444 926 729,30 16,27 
Frankrijk 66 599 339 937,04 81 911 133,75 681 251 070,79 24,91 
Verenigd Koninkrijk 4 28 559 849,91 43 019 965,58 71 579 815,49 2,62 
Italie 189 1 152 870 567,99 113 120 000,00 1 265 990 567,99 46,30 
Beigië 6 59 524 653,44 — 59 524 653,44 2,18 
Nederiand 5 36 589 595,07 — 36 589 595,07 1,34 
Denemarken 2 6 826 666,66 — 6 826 666,66 0,25 
ieriand 3 5 476 738,51 19 919 984,06 25 396 722,57 0,93 
Luxemburg 3 6 098 856,33 — 6 098 856,33 0,22 
Griekenland 14 50 480 756,77 — 50 480 756,77 1,85 
Kameroen 9 11 157 351,31 3 025 949,00 14183 300,31 0,52 
Kongo 1 7 755 356,84 — 7 755 356,84 0,28 
ivoorkust 7 11 581 137,07 18139 639,00 29 720 776,07 1,09 
Gabon 4 2 649 831,29 1 195 000,00 3 844 831,29 0,14 
Boven-Volta 1 420 083,72 — 420 083,72 0,02 
Mauretanië 1 8 423 603,79 — 8 423 603,79 0,30 
Senegai 2 2 857 917,63 142 283,00 3 000 200,63 0,11 
Zaire 2 15 894 432,47 873 042,00 16 767 474,47 0,61 
Nieuw-Caiedonië 1 1 744 597,86 — 1 744 597,86 0,06 

Totaal 381 2 432 140 411,83 302 385 247,76 2 734 525 659,39 100,00 

(1) G eldsoorten waarin vorderingen ult hoofde van 
verstrekte kredieten lulden : 
Geldsoort : 
Geidsoorten van de Lid-Staten 
Geidsoorten van de •• oude » Lid-Staten, naar keuze 
van de Bank 
Andere geidsoorten 

Uitbetaald bedrag der verstrekte kredieten 
Bij : nog te betaien 

(7) O nderverdeling van de verstrekte kredieten naar 
de voornaamste, erop gegeven garanties * ; 
Kredieten aan Lid-Staten of door hen gegarandeerd 
Kredieten aan overheidsinsteliingen in Lid-Staten of 
door hen gegarandeerd 
Kredieten aan of garanties van banken en sommige 
Insteilingen voor kredietveriening op lange termijn 
Kredieten onder garantie van overheids- of semi-
overheidsbedrijven in de LId-Staten (met uitzondering 
van banken) 
Kredieten onder hypothecair verband 
Kredieten onder garantie van particuliers ondernemin-
gen (met uitzondering van banken) 
Kredieten aan geassocieerde landen of door hen 
gegarandeerd 
Overige 

Bedrag 
r.e. 1 698 059 152 

r.e. 15 917 914 
r.e. 718 1 63 345 

r.e. 2 432 140 411 
r.e. 302 385 248 

r.e. 2 734 525 659 

r.e. 

r.e. 

r.e. 

r.e. 
r.e. 

r.e. 
r.e. 

1 477 481 949 

639 147 747 

227 042 302 

155 329 687 
86 052 476 

79 858 435 

67 936 666 
1 676 397 

(3) O orpronkelljk bedrag van de verstrekte kredie
ten, berekend tegen de officiëie paritelten die golden 
op de data van ondertekening van de betreffende  
overeenkomsten ; 
At : 
Koersverschiiien over bedragen die ten tijde van 
parlteitswijzigingen nog nIet waren uitbetaaid 

Totaal bedrag der verstrekte kredieten 
Af : 
a) opzeggingen en annuieringen r.e. 9 260 625 
b) aflossingen op de hoofdsom r.e. 361 327 524 
cj aandeel van derden In kredieten r.e. 21 490 655 

Af : 
Koersverschiiien over uitbetaalde bedragen 

Verstrekte gewone kredieten 

3 238 653 888 

r.e. 25 948 540 

r.e. 3 212 705 348 

r.e. 392 078 804 

r.e. 2 820 626 544 

r.e. 86 100 885 

r.e. 2 734 525 659 

r.e. 2 734 525 659 

r.e. 2 734 525 659 

De som van de uitstaande kredieten en garanties, door de Bank verstrekt 
die Velgens artikel 18, lid 5, van de Statuten 250 % van het gepiaatste 
kapitaal niet te boven mag gaan, bedroeg op 31 december 1973 : 
— verstrekte gewone kredieten 
— verstrekte garanties  

. wegens in opdracht van derden verstrekte kre
dieten 

. wegens door derden verstrekte kredieten 

. wegens deelnemingen van derden aan krediet-
transacties van de Bank 

r.e. 
r.e. 

92 896 175 
16 393 443 

21 490 655 

130 780 273 
• Sommige kredieten zijn voorzien van verscheidene soorten garanties  
tegelijkertijd. r.e. 2 865 305 932 
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Bijiage C - Overzicht van de gevestigde schuld 
Per 31 december 1973 
In rekeneenheden — Zie de noten bij de jaarrekeningen in bijiage D 

Transacties gedurende 
het boekjaar Per 31 december 1973 uitstaande schuld 

Per 31 december Gewogen 
Schuld 1972 uitstaande gemiddelde Verval-
luldende in schuld Leningen Aflosslngen Koersverschillen Bedrag (i) rentevoet termljnen 

DM 461 748 634 95 628 415 6 010 929 551 366 120 6,76 1974/1988 
Ffr. 127 431 903 36 008 851 14 125 840 — 149 314 914 7,13 1974/1988 
lire 261 669 440 80 000 000 5 656 960 — 336 012 480 6,55 1974/1988 
Bfr. 129 616 000 52 000 000 2 460 000 — 179 156 000 7,39 1974/1993 
Fl. 111 850 828 55 248 619 1 754 143 — 165 345 304 7,07 1974/1990 
Luxfr. 52 321 343 42 000 000 156 753 — 94164 590 7,18 1974/1988 
Eurco P) — 30 159 191 — — 30 159191 8,375 1974/1988 
US$ 549 254 405 149 211 001 13317812 66 406 764 618 740 830 7,79 1974/1990 
Zwfr. 78 352 636 48 970 397 — — 127 323 033 6,68 1974/1988 
Libanees £ — 22 815 631 — — 22 815 631 7,125 1974/1985 

Totaal 1 772 245189 612 042105 43 482 437 66 406 764 2 274 398 093 

Aflossings-
premies 12 060 599 300 000 240 057 12 120 542 

Totaal generaal 1 784 305 788 612 342105 43 722 494 66 406 764 2 286 518 635 

(1) Uit de onderstaande tabe! biijkt. welke bedragen gedurende elk der vijf eerstvolgende jaren nodig zijn voor de aflossingen op leningen o/g. 

Jaar 1974 1975 1976 1977 1978 
Bed rag r.e. 78 342 796 r.e. 123 284 936 r.e. 105 838 820 r.e. 180 851 824 r.e. 200 959 545 

(2) Eén eurco is de som van bepaalde onveranderijke bedragen die luiden in alle geldsoorten van de Lid-Staten van de Europese Economische 
Gemeenschap, te weten : 1 eurco = 0,9 D M + 1,2 Ffr. + 0,075 £ sterling + 80 lir e + 0,35 fl. + 4,5 Bfr . + 0,2 Deense kr. + 0,005 ie rs £ + 0,5 Luxf r. 

Bijiage D - Noten bij de jaarrekeningen 
Per 31 december 1973 

NOOT A — Bij de opstelling van de jaarrekeningen gebruikte 
rekeneenheid 

De jaarrekeningen en de baiane van de Europese investerings-
bank luiden in rekeneenheden, zeals bepaald in artikel 4, l id 1, 
van haar Statuten. De waarde van de rekeneenheid is 
0,88867088 gram fijn goud. 
Omrekening van de verschillende nationale geldsoorten is 
geschied op basis van de pariteiten per 31 december 1973, 
zoals die aan het Internationale Monétaire Fonds waren mede-
gedeeld. 
De in december 1971 te Washington overeengekomen, nieuwe 
wisselkoersverhoudingen (spilkoersen) waren eind 1973 nog 
niet als pariteiten aan het Ponds medegedeeld, behalve de  
dollar. Derhalve waren op 31 december 1973 de pariteiten 
tussen de rekeneenheid en de in de jaarrekeningen van de  
Bank voorkomende geldsoorten de volgende : 
één rekeneenheid = 

3,66 Duitse Mark 
5,55419 
0,416667 

625 
3,62 

50 
7,50 
0,416667 

50 
1,20635 
4,0841 
2,19148 

Franse frank 
pond sterling 
Italiaanse lire 
Nederlandse gulden 
Belgische frank 
Deense kroon 
lers pond 
Luxemburgse frank 
US dollar 
Zwitserse frank 
Libanees pond 

NOOT Β — Schatkistpapier, Wissels en schuldbrieven 

Onder dit hoofd vallen ; 

(a) schatkistpapier, kasobligaties en obligaties, gewaardeerd 
tegen aankoopkoers, doch niet hoger dan de nominale waarde, 
dan wel beurswaarde op 31 december 1973, indien lager : 

r.e. 147 650 065 

(b) ingekochte eigen obligaties, gewaardeerd 
tegen inkoopkoers r.e. 13 954 068 

(c) Wissels en bankaccepten, opgenomen 
voor de nominale waarde: r.e. 3149 998 

De splitsing naar looptijd is als volgt : 

— hoogstens drie maanden r.e. 28141 584 

— tussen drie en zes maanden r.e. 26 428 301 

— tussen zes en twaalf maanden r.e. 22 360 824 

— langer dan twaalf maanden r.e. 87 823 422 

NOOT 0 — Deposito's voor leningen o/g 

Onder dit hoofd zijn opgenomen — met 
als tegenpost aan de creditzijde « vervallen  
en nog niet uitbetaalde coupons en obli
gaties » — de vervallen coupons en obligaties 
die nog niet ter incasso waren aangeboden. 
Deze post bedraagt r.e. 41 035 663 
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NOOT D — Diverse rekenlngen 

Ondar dit hoofd vallen : 

a) als debetposten : 

— hat varschil ontstaanda bij harwaardering 
van hat aigan vermögen van de Bank, 
voorzovar da waarde daarvan niat is aan-
gapast uit hoofda van artlkel 7 van de  
Statuten ; 

varschil par 31.12.1972 
verschll per 31.12.1973 
(zia noot G) 

r.a. 
r.a. 

2 846 744 
1 324 294 

r.a. 4171 038 

2 748 665 

13 429 584 

— da post diverse dabitauran r.e. 

b) a/s creditposten : 

— bij afsluiting van hat boekjaar nog ta  
betaian kosten en andare administratieve 
uitgaven, aismede da post diverse cra-
diteuren r.e. 

NOOT E — Beheersprovlsie 

Ondar dit hoofd zijn provisiabatan opgenomen uit hoofda van 
hat behaar van voor rakaning en in opdracht van da Lid-Statan 
an da EEG verstrekta kradieten. 

NOOT F — Koersverschillen 

Ondar dit hoofd zijn opganoman : 

— koersvariias uit hoofda van da davaiuatia 
van da US dollar op 18 Oktober 1973 . . r.e. 8 031 610 

— netto verlies op kasverrichtingen ge-
durende het boakjaar 1973 r.a. 686 917 

NOOT G — Herwaarderlngsverschll dat ontstaat bij herwaar-
dering van het eigen vermögen van de Bank, 
voorzover de waarde daarvan niet is aangepast 
uit hoofde van artikei 7 van de Statuten 

Ondar dit hoofd is opganomen : 
Hat harwaarderingsverschii par 31 decam-
bar 1973, dat ontstaat bij waardaring van hat 
aigan vermögen van de Bank voorzover de 
waarde daarvan niet is aangepast uit hoofde 
van artikei 7 van de Statuten : 
— op basis van da spiikoarsen der geld-

soorten waarvoor deze spiikoersen aan 
het internationale Monétaire Fonds zijn 
medegadeaid : 
positiaf verschii ten opzichte van 31 de-
cember 1972 (r.e. 2 846 744) r.e. 8 693 833 

— op basis van de koers van de US dollar  
op da wisselmarkt per 31 december 1973  
wat betraft de geldsoorten met aan 
zwavande koars : 
negatiaf varschil tan opzichte van 31 de
cember 1972 r.e. 7 369 539 

Netto verschii tan opzichte van 31 decem
ber 1972 r.a. 1 324 294 

r.e. 8 718 527 

NOOT H — Verdeiing van het winstsaido 

Het winstsaido zoals dat na afschrijving van amissiekostan 
an aflossingspremies kan worden overgaboekt naar de 
reserves, bedroag over 1973 r.a. 25 856 078 miljoan taganover 
r a. 21 877 738 miljoan in 1972. 
Op aanbeveiing van de Directie heeft de Baad van Bewind 
besioten, aan de Baad van Gouverneurs voor te steilen om uit 
het winstsaido ; 
a) r.e. 6109 723 toa ta voagen aan da statutaire reserve; 
b) r.a. 10151 426 toe te voegan aan de reserve voor veriiazan 

op varstrakte krediatan an garanties; 
c) r.e. 976 941 toe te voegan aan de reserva voor ranta-

varschiilen; 
d) r.e. 6 301 308 toe ta voagen aan de reserve voor koers-

verschilian; 
e) r.e. 2 316 680 toe ta voagen aan de bouwreserve ter voor-

zianing in de kosten van een nieuw gebouw 
voor de Bank. 

De reserves gadurande hat boakjaar 1973  
in rekeneenheden 

Statutaire 
reserve 

Reserve voo r 
verliezen op 

verstrekte 
kredieten en  

garanties 
Reserve voor 

renteverschilien 
Reserve vo or 

koersverschillen 
Bouw

reserve 

Saldo per 31.12.1972 68 550 827 71 000 000 9 000 000 12 500 000 6 500 000 
Bijdraga van hat Veranigd 

Koninkrijk, Danemarken 
en ieriand (zie bijlage A) 23 025 908 23 848 574 3 023 059 4198 692 2 183 320 

Toavoagingen per 31.12.1973 6 109 723 10151 426 976 941 6 301 308 2 316 680 

97 686 458 105 DOG DOG 13GGGGGG 23 GGG GGG 11 GGG GGG 

Accountantsverkiaring van Price Waterhouse & Co. 
De President 
van de Europase Investeringsbank, 
Luxemburg. 
Naar ans oordeei gevan de bovenstaanda financiëia overzich- 
tan aan gatrouw beeid van de grootte en de samensteiiing van  
hat vermögen op 31 decomber 1973 van de Europase Investe 
ringsbank aismede van de resultatan over 1973 op basis van  
aigemeen aanvaarde administratiave baginsaian dia in verga-
lijking mat het voorgaande jaar ongewijzigd zijn toegepast. 
Onze contrôle is verriebt voigens aigemeen aanvaarde controle-
baginselan an omvatte derhaive een ondarzoek van de admi-
nistratie in een zodanige omvang en zodanige andere controle-
maatregeien als wij in de gegeven omstandigheden nodig oor-
deaiden. 

Onze acountantsverkiaring betraft de hieronder vermelde in dit  
versieg opganomen financiëie overzichten : 
Balans 
Verlies- an winstrekaning 
« Saction spéciale » 
Overzicht van de kapitaalrekening - Bijlage A 
Onderverdeling van de verstrekte kredieten - Bijlage Β 
Overzicht van de gevestigde schuld - Bijlage 0 
Noten bij da jaarrekeningen - Bijlage D 

14 maart 1974. PBiOE WATEBHOUSE & Co. 
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Verklaring van het Comité  
ter contrôle van de boekhouding 

Het Comité dat krachtens artikel 14 van de Statuten en artikel 25 van het règle 
ment van orde van de Europese Investerlngsbank de regelmatigheld van de  
verrlchtingen en van de boeken van de Bank controleert, 

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

— na kennisneming van het rapport van de heren Price Waterhouse & Co. 
d.d. 14 maart 1974, 

gezien het jaarverslag over 1973, alsmede de balans per 31 december 1973 
en de verlies- en winstrekening over het op die datum afgesloten boekjaar, 
zoals die door de Raad van Bewind in zijn vergadering van 25 aprii 1974 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 1973 hebben plaats-
gevonden met inachtneming van de voorschriften van de Statuten en het règle 
ment van orde, 

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

Luxemburg, 14 mei 1974 

Het Comité ter contrôle van de boekhouding 

E. RAUS R. LÉONARD H.G. DAHLGRÜN 
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Tabel 5 : Lijst van de in 1973 
geflnancierde projecten 

Gewone transacties 

LID-STATEN 

DENEMARKEN Deense kr. 51,2 miljoen 

miljoenen r.e. 

696,8 

6,8 

milioenen r.e. 

ll.Walserij voor lichte profielen te Neunkirchen 
(Saarland) 
Neunkircher Eisenwerk AG 
DM 25 miljoen 

12. instailaties voor afzuiging en ontstoffing van de 
rookgassen van een staaifabriek te Hüttentai-
Geisweid (Noord-Rijniand-Westfalen) 
Stahlwerke Südwestfalen AG 
DM 4,5 miljoen 

7,8 

1,4 

1. Thermo-elektrische centrale te Godthaab (Groen 
land) 
Denemarken (Ministerle van Groenland) 
Deense kr. 25 miljoen 3,3 

13. Aluminiumfabriek te Stade (Neder-Saksen) 
Vereinigte Aiuminiumwerke AG (VAW) 
DM 40 miljoen 12,4 

2. Haveninstallaties te Frederikshaab, Narssaq en  
Julianehaab (Groenland) 
Denemarken (Ministerie van Groenland) 
Deense kr. 26,2 miljoen 3,5 

DUITSLAND DM 676,95 miljoen 204,5 

3. Kerncentrale te Uentrop (Noord-Rijnland-West-
falen) 
Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH 
DM 90 miljoen 28,0 

4.-5. Kerncentrale te Biblis (Hessen) - tweede deel 
Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk AG 
(RWE) 
Eerste krediet : DM 102 miljoen 30,0 
Tweede krediet : DM 51 miljoen 15,8 

6.-8. Kerncentrale te Neckarwestheim/Gemmrigheim 
(Baden-Württemberg) 
Neckarwerke Kernkraft GmbH 
Eerste krediet : DM 51 miljoen 
Tweede krediet : DM 51 miljoen 
Technische Werke der Stadt Stuttgart Kernkraft 
GmbH 
DM 51 miljoen 

9. Uitbreiding van het aardgas- en eiektriciteitsnet 
in het noordwesten van Neder-Saksen 
Energieversorgung Weser-Ems AG 
DM 20 miljoen 5,9 

10. Fabrieksschepen voor de zeevisserij 
Reederei Söhle, Bremerhaven 
DM 17,7 miljoen 5,5 

62 

15,0 
15,8 

15,0 

14. Uitbreiding van de produktie van sanitair aarde-
werk en tegeis te Lübeck-Dänischburg (Siees-
wijk-Holstein) 
Villeroy & Boch Keramische Werke KG 
DM 20 miljoen 5,9 

15. Fabriek voor farmaceutische Produkten te Cux
haven (Neder-Saksen) 
TAD Pharmazeutisches Werk GmbH 
DM 1,75 miljoen 0,5 

16. Fabriek voor de produktie van boormaterieei te  
Uetze (Neder-Saksen) 
Prakla-Seismos Geomechanik GmbH 
DM 2 miljoen 0,6 

17. Fabriek voor automobielmontage te Dingoifing 
(Beieren) 
Bayerische Motoren Werke AG 
DM 50 miljoen 15,5 

18. Fabriek van schijfremmen, hoofdremciiinders en  
rembekrachtigers te Saarbrücken en een gieterij 
van ruwe gietstukken te Neunkirchen (Saarland) 
Deutsche Bendix Ausrüstungs GmbH 
DM 15 miljoen 4,3 

19. Fabriek van grondverzetmachines te Ellerau 
(SIeeswijk-Holstein) 
Koehring GmbH 
DM 15 miljoen 4,4 

20. Globaai krediet aan de Industriekreditbank AG 
(IKB) ter financiering van initiatieven van beperkte 
omvang in ontwikkeiings- of omschakelingsgebie-
den 
DM 70 miljoen 20,6 



FRANKRIJK Ffr. 947,3 miljoen 

milioenen r.e. 

170,6 

21. Waterkrachtcentrale te Gambsheim (Elzas) 
Centrale Electrique Rhénane de Gambshelm S.A.-
CERGA 
Ffr. 90 miljoen 16,2 

22. Kerncentrale van Bugey te Saint Vulbas (Rhône- 
Alpen) - tweede dee! 
Electricité de France (EDF) 
Ffr. 83,3 miljoen 15,0 

23.-28. Uitbreiding van de drinkwatervoorzlening In 
Bretagne 
Departementen Côtes-du-Nord, Finistère, l'Ille-et-
Vllalne en Morbihan 
Vier kredieten van Ffr. 5 miljoen 3,6 

27. Capaciteitsvergroting van de spoorlijn Culoz-
Chambéry-Modane (Rhône-Alpen) 
Société Nationale des Chemins de Fer Français 
(SNCF) 
Ffr. 100 miljoen 18,0 

28. Gasturbinetreinstelien voor de interregionale llj-
nen (Lyon-Bordeaux, Lyon-Nantes, Lyon-Straats-
burg) 
Société Nationale des Chemins de Fer Français 
(SNCF) 
Ffr. 50 miljoen 9,0 

29. Modernisering en uitbreiding van de telefoon-
en telexverbindingen in het gebied Midi-Pyrénées 
Administration des Postes et Téiécommunlcatlons 
Ffr. 166,6 miljoen 30,0 

30. Modernisering en uitbreiding van de telefoon-
en telexverbindingen in het gebied Poitou-Cha-
rentes 
Administration des Postes e t Télécommunications 
Ffr. 138,8 miljoen 25,0 

31. MInl-staaIbedrijf te Toulon (Provence-Côte d'Azur) 
Société SUDACiER S.A. 
Ffr. 20 miljoen 3,6 

32. Fabriek van sanitair aardewerk te Blschwiller 
(Elzas) 
CERAFiLIA 
Ffr. 12 miljoen 2,2 

milioenen r.e. 

33. Globaal krediet aan het Crédit National ter 
financiering van initiatieven van beperkte om-
vang, vooral in ontwikkelings- of omschakelings-
gebieden 
Ffr. 166,6 miljoen 30,0 

34. Globaal krediet aan de Caisse Centraie de Crédit 
Hôtelier, Commerciai et industriei (CCCHCi) ter 
financiering van initiatieven van beperkte om-
vang, vooral in ontvrikkelings- of omschakelings-
gebieden 
Ffr. 100 miljoen 

iERLAND lers£ 11,1 miljoen 

35. Uitbreiding en modernisering van de telefoon-
dienst 
leriand - Department of Posts and Telegraphs 
lers£ 7,5 miljoen 

38. Modernisering van suikerfabrieken In het zuid-
oosten en zuldwesten van het land 
Comhiucht Siulcre EIreann Teoranta (Irish Sugar 
Company Limited) 
lers £ 2,8 miljoen 

37. Veevoederfabriek te Cork 
Irish Agricultural Wholesale Society Ltd. 
Iers£ 0,8 miljoen 

ITALIE lire 132,75 miljard 

38. Aanschaffing van booreilanden voor de opsporing 
van koolwaterstoffen In de zeebodem 
SAiPEM S.p.A. (E.N.I.-groep) 
lire 18 miljard 

39. Wegvak Voltri-Alessandria van de « tunnel-auto-
weg » (autobaan Genua-Simplon) 
Autostrade-Concessioni e Costruzioni Autostrade 
S.p.A. 
lire 20,8 mlljard 

40. Uitbreiding en modernisering van de telefoon-
dienst op Sardinia 
SIP - Società italiana per l'Esercizio Telefonico 
P.A. 
lire 20 miljard 

41. Uitbreiding en modernisering van de telefoon-
dienst in Calabrie 
SIP - Società Italiana per l'Esercizio Telefonico 
P.A. 
lire 22 miljard 

18,0 

22,8 

15,3 

5,7 

1,6 

181,9 

24,4 

28,2 

28,8 

29,8 
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mllloenen r.e. 

42. Uitbreiding van een fabriek voor verzinkte en 
onverzinkte dunne plaat en bilk te Napels (Cam 
panie) 
Cantieri Metaiiurgici itaiiani S.p.A. 
iire 3 miljard 4,3 

43. Uitbreiding van een cementfabriek te Porto Empe 
docle (Sicilie) 
Cementerie Siciliane S.p.A. 
iire 2,95 miljard lire 4,0 

44. Fabriek van automotoren te Termoli (Molise) 
Fiat S.p.A. 
lire 19 miljard 25,7 

45. Fabriek van telefoontoestelien te Carini (Sicilie) 
Società italiana Teiecommunicazioni Siemens 
S.pJV. 
lire 2 miljard 2,7 

46. Globaal krediet aan het Credito industriale Sardo 
(CiS) ter financiering van initiatieven van beperkte  
omvang in Sardinië 
lire 10 miljard 13,6 

47. Globaal krediet aan het Istituto per io Sviluppo 
Economico dell'Italia Meridionale (iSVEIMER) ter 
financiering van Initiatieven van beperkte omvang 
op het Zuid-ltaliaanse vasteland 
iire 15 miljard 20,3 

VERENiGD KONiNKRIJK Esterl. 32,9 miljoen 67,1 

48. Instailaties voor de voorbereiding van hoogoven-
iadingen te Teesside (Noord-Engeland) 
British Steel Corporation 
Esterl. 14,7 miljoen 30,0 

49. Hoogoven en neveninstallaties in het staaibedrijf 
te LIanwern (Waies) 
British Steel Corporation 
Esteri. 14,7 miljoen 30,0 

50. Globaal krediet aan de industriai and Commer
ciai Finance Corporation Ltd (iCFC) ter finan 
ciering van initiatieven van beperkte omvang, 
vooral in ontwikkeiings- en omschakelingsgebie-
den 
Esteri. 3,5 miljoen 7,1 

OOSTENRiJK 43,3 

51. Trans-Austria Gasline ter voorziening van de 
Gemeenschap met aardgas uit de Sovjet-Unie 
Ente Nazionale idrocarburi (ENI) 
lire 17,35 miljard 23,5 

mlljoenen r.e. 
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52. Trans-Austria Gasline ter voorziening van de 
Gemeenschap met aardgas uit de Sovjet-Unie 
Gaz de France 
Ffr. 110 miijoen 

GEASSOCIEERDE AFRIKAANSE STATEN, 
MADAGASCAR EN MAURITIUS 
CFA-frank 3,03 miljard 

KAMEROEN 

53. Uitbreiding van een suikerraffinaderij en de sul-
kerrietpiantages te Mbandjock 
Société Sucrière du Cameroun (SOSUCAM) 
CFA-frank 500 miljoen 

iVOORKUST 

54. Verbetering en verharding van de weg San Pedro-
Issia 
ivoorkust 

CFA-frank 3,03 miljard 

GABON 

55. Bouw van een hotel te Libreville 
Société « Hôtel du Dialogue » 
CFA-frank 332 miljoen 

19,8 

10,9 

1,8 

10,9 

1,2 

Bijzondere transacties 

GEASSOCIEERDE AFRIKAANSE STATEN, 
MADAGASCAR EN MAURITIUS 
CFA-frank 8,10 miijard 

KAMEROEN 

56. Uitbreiding van een suikerraffinaderij en de sui-
kerrietplantages te Mbandjock 
Société Sucrière du Cameroun (SOSUCAM) 
CFA-frank 150 miljoen In de vorm van een deel-
neming in het kapitaal 

29,2 

0,5 



miljoenen r.e. 

57. Plantage met veredelde paimen en een oliefa-
briek te Dibombari 
Société Camerounaise de Palmeraies « SOCA-
PALM » 
CFA-frank 2,46 miljard 8,8 

IVOORKUST 

58. Verbetering en verharding van de weg San 
Pedro-Issia 
ivoorkust 
CFA-frank 1,90 miljard 6,8 

59. Rubberpiantage in Zuidwest-ivoorkust 
Société des Caoutchoucs de Côte-d'IvoIre 
(SOCATCi) 
CFA-frank 1,92 miljard 6,9 

BOVEN-VOLTA 

60. Agrarisch-industrieei complex van de Société 
Voltaïque (SOSUHV) voor de suikerproduktie te 
Banfora in het zuidwesten van Boven-Volta 
Repubilek Boven-Voita 
CFA-frank 1,40 miljard 5,0 

SENEGAL 

61. Aanvuiiend studieprogramma en feasibility studies  
voor een scheepsreparatiecentrum voor grote 
schepen te Dakar 
Société pour le Développement de l'Infrastructure 
des Chantiers Maritimes du Port de Dakar 
(DAKARMARINE) 
CFA-frank 270 miijoen in de vorm van een deei-
neming in het kapitaai 1,0 

OVERZEESE DEPARTEMENTEN VAN FRANKRIJK 
2,7 

MARTINIQUE 

62. Modernisering van de nationale weg η' 2 van  
Fort-de-France naar Saint-Pierre 
Departement Martinique 
Ffr. 3,5 miijoen 

REUNION 

63. Modernisering van de nationale weg n' 1 tussen 
Saint-Denis en de haven van Pointe des Galets 
Departement Réunion 
CFA-frank 590 miijoen 

0.6 

2,1 

milioenen r.e. 

TURKIJE 
Turks £ 1 258,7 miijoen (1) 

64. Elektrificatie van de spooriijn istanboei-Adapa-
zari en aanschaffing van 15 elektrische lokomo-
tieven 
Turkse staatsspoorwegen (TCDD) 
Turks £ 66,1 miijoen 

65. Modernisering van de vioot voor het binnen-
iandse iuchnet door aanschaffing van 5 tweemo-
torige Fokker F 28 Fellowship's 
Türk Hava Yollarl 
Turks £ 146,1 miijoen 

66. Uitbreiding van een cementfabriek te Eskisehir 
Esklsehir Çlmento FabrIkasI T.A.S. 
Turks £ 33,8 miijoen 

67. Uitbreiding van een kunstvezeifabriek te Bursa, 
West-Anatoiië 
SIFAS - Sentetik Ipllk Fabrikalarl A.S. 
Turks £ 59,1 miijoen 

68. Fabriek van synthetische rubber te izmit 
Petkim Kauçuk, dochter van Petkim Petrokimya  
A.S. 
Turks £ 97,3 miijoen 

69. Tweede deei van de omschakeiing van de Turkse 
spoorwegen op dieseltraktle : bouw in Turkije 
van 140 diesellokomotieven 
Turkse staatsspoorwegen (TCDD) 
Turks £ 396,9 miijoen 

70. Modernisering van een bosbouwbedrijf en bouw 
van een fabriek van papierpuip, papier en karten, 
alsmede van een zagerij bij Antalya 
Bosbouwmlnlsterle en Selüloz ve Kâgit Fabrika
larl Isletmesl (SEKA) 
Turks £ 337,8 miijoen 

71.Giobaai kredlet aan de Turkse Industriéle ont-
wlkkelingsbank (TSKB) ter financiering van in-
dustrlëie projecten van beperkte omvang In de 
particulière sector 
Turks £ 91,2 miijoen 

72. Giobaal krediet aan de Turkse Staat ter finan
ciering van feasibility studies in de overheidssec-
tor 
Turks £ 30,4 miijoen 

76,4 

4,4 

8.6 

2,0 

3,5 

6,4 

23,5 

20,0 

6,0 

2,0 

(1) De bedragen in Turkse ponden hebben uitsluitend Indica-
tieve betekenis. 
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label 6 ; Kredieten, garanties en deelnemingen 1958-1973 
Onderverdeeld naar aard van de financiering en naar land 

Aantal 
projecten 

Gewone transacties 
Lid-Staten 
Beigië  
Denemarken 
Duitsiand 
Frankrijk 
lerland 
Italië  
Luxemburg 
Nederiand 
Verenigd Konlnkrijk 
Buiten de Gemeenschap F) 

Tolaal 
waarvan garanties Ρ)  

Geassocleerde landen 
Griekenland 
G.A.S.M.-LG.O 
Kameroen 
Kongo 
Ivoorkust 
Gabon 
Boven-Volta 
Mauretanië  
Senegal 
Zaïre  
Ivoorkust en Boven-Volta 
Nieuw-Caledonië  

Totaal 44 

Bed rag  
(milj. r.e.) 

9 17,3 
1 9,0 
7 28,7 
4 4,4 
1 0,5 
1 11,0 
2 3,9 
2 17,6 
1 3,0 
1 2,0 

166,6 

·/· 

6 67,2 1.8 
2 6,8 0,2 

62 558,2 15,3 
70 741,1 20,3 
3 22,6 0,6 

206 1 594,1 43,6 
3 9,0 0,2 
5 42,9 1,2 
3 67,1 1,8 
2 43,3 1,2 

362 3 152,3 86,2 
9 110,0 3,0 

15 69,2 1.9 
29 97,4 2,6 

4.5 

90,7 Totaal gewone transacties 406 3 318,9 

BIJzondere transacties P) 
Turkije 
G.A.S.M.-L.G.O 
Kameroen 
Kongo 
Ivoorkust 
Dahomey 
Gabon 
Boven-Volta 
Madagascar 
Mauretanië  
Senegal 
Tsjaad 
Zaïre  
Nieuw-Caledonië. . . . 
Suriname  
Martinique 
Réunion  

45 
29 

23,9 
2,0 

27,2 
3,3 
3,3 
5,0 
1,9 
2.7 
1,9 
1,2 
9,0 
1,0 
1,9 
0,6 
2.8 

251,4 
87,8 

6,9 
2,4 

Totaal bijzondere transacties 74 339,2 9,3 
waarvan deelnemingen 

339,2 9,3 

in het kapitaaiP) 3 2,5 

Totaal generaal  480 3 658,1 100,0 

(1) Trans-Austria GasRne-project voor de aardgasvoorziening van Italië (23,5 miljoen) en Frankrijk (19,8 miijoen); deze kredieten ziin verieend krantitens 
artikel 18, iid 1, 2de alinea van de Statuten van de Bank, op grond waarvan de Baad van Gouverneurs de Bank toestemming kan geven projecten 
buiten de Gemeenschap te financieren. 
(2) Waarvan Italië 90,2 miljoen rekeneenheden, Frankrijk 2,7 miljoen rekeneenheden, Duitsiand 17,1 miljoen rekeneenheden. 
(3) Transacties tegen speciale voorwaarden uit de middeien van de Lid-Staten (Turkije) en het Europese Ontwikkelingsfonds (G.A.S.M.-L.G.O.) weike de 
Bank beheert in het kader van haar « section spéciale ». 
(<) 0,5 miljoen rekeneenheden voor een project in Kameroen, 1 miljoen rekeneenheden voor een project in Ivoorkust en 1 miijoen rekeneenheden voor 
een project in Senegal. 
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Tabel 7 : Kredieten, garanties en deelnemlngen 1958-1973 
Onderverdeeld naar sector (met inbegrip van toewijzingen uit tioofde van globale kredieten) 

Aantal Bed rag 

Kredieten, 
garanties  
en deei-

nemingen 

Toewijzingen 
uit globaie 

kredieten 
Totaai 

(miij. r.e.) 

Waarvan toewij
zingen uit 

giobaie kredieten 
(milj. r.e.) •/o 

Infrastructuur 159 _ 2106,9 57,6 
Verbeterlng van de landbouw . . . 12 — 139,8 — 3,8 
Energie  55 — 735,4 — 20,1 
waarvan : 
Elektrlsctie centrales 38 505,9 13,8 
Gasleidlngen 10 169,1 — 4,6 
Overige  7 — 60,4 — 1.7 
Watervoorziening en waterdlstrlbutle 6 — 31,6 — 0,9 
Vervoer 63 778,7 21,3 
waarvan : 

21,3 

Spoorwegen 15 185,4 5,1 
Wegen en kunstwerken 37 513,6 — 14,0 
Waterwegen  8 — 40,9 — 1,2 
Luchtvaart 2 — 33,9 — 0,9 
Overlge 1 — 4,9 — 0,1 
Telecommunicatie 20 — 395,1 — 10,8 
Overlge infrastructuur 3 26,3 — 0,7 

Landbouw, Industrie en Diensten . 321 171 1 551,2 84,0 42,4 
Landbouw - Bosbouw - VIsserij , . 2 — 12,4 — 0,3 
Industrie (') 314 170 1 525,5 83,9 41,7 
waarvan : 
Mljnbouw* 6 9 46,1 3,7 1.3 
Raffinage en eerste bewerking van 

46,1 1.3 

metalen * 38 8 353,2 4,8 9,7 
Produktle van bouwmaterialen * . . 27 15 87,3 6,5 2,4 
Houtindustrie 3 9 8,4 3,0 0,2 
Glas- en aardewerkindustrie , . . 12 3 25,5 1,1 0,7 
Ctiemlsche Industrie * 68 8 318,1 2,9 8,7 
Metaal- en mactiine-industrie . . . 27 41 111,6 19,3 3,1 
Automobielindustrle en produktle 
van transportmaterieel 12 4 136,2 2,2 3,7 
Elektrotectinische en elektronische 
industrie  12 7 49,0 3,1 1,3 
Voedingsmiddelenlndustrie , , . . 42 23 107,1 14,9 2,9 
Textiel- en leerindustrie 27 19 40,5 9,1 1,1 
Papierpulp- en Papierindustrie* . . 9 8 67,6 5,5 1,8 
Rubber en kunststof verwerkende 
Industrie 9 13 43,3 6,6 1,2 
Overlge industriën  3 3 4,2 1,2 0,1 
Globale kredieten 21 — 127,4 P) — 3,5 
Diensten  5 1 13,3 0,1 0,4 
waarvan : 
Toerisme 3 — 9,5 — 0,3 
Speurwerk en ontwikkeling . . . 1 — 2,8 — 0,1 
Overlge diensten (feasibility studies 
en technische bijstand) 1 1 1,0 0.1 

Totaai generaal 480 171 3 658,1 84,0 100,0 

(') Waarvan basisindustrie (in de tabei met sterretje) : 872,3 m iljoen, 
(7) Dit bedrag vertegenwoordigt het nog niet toegewezen deel van globale kredieten. 
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Jabel δ : Van 1958 tot 1973 verleende kredieten en garanties In de Gemeenschap (1) 
Onderverdeeld naar economische hoofddoelstelling (^) 

1973 

Bed rag 
(mill· r.e.) »/o 

Bedrag 
(milj. r.e.) 

1958-1973 

1. Regionale ontwikkeling en omschakeling 
{130 a en 130 b van het Verdrag van Rome) . 

2. Modernlsering en omschakeling van onder-
nemlngen (scheppen van nieuwe bedrljvlgheld, 
nieuwe technieken, enz.) en herstructurering 
van bedrljfstakken (130 b van het Verdrag 
van Rome) 

3. Gemeenschappelljk belang (130 c van het 
Verdrag van Rome) 
— Industriële samenwerking, speurwerk en 

ontwikkeling 
— Infrastructuur en andere projecten van 

gemeenschappelljk belang  
4. Bljzondere richtlljn (West-Berlljn) 

Totaal 

424,5 

5,5 

266,8 

60,9 

0,8 

38,3 

16,2 

250,6 m 

2,3 

36,0 

87,8 

728,4 

2 251,0 

64,8 

816,2 

20,3 

2,8 

23,1 

71,4 

2,1 

25,9 

0,6 

696,8 100,0 3152,3 100,0 

(') Waaronder twee kredieten van in totaai 43,3 miijoen voor een project in Oostenrijk (financiering kractitens artikei 8, iid 1, 2de aiinea, van de  
Statuten van de Bank). 
(2) Onderverdeiing der projecten naar doeisteiiing van economisch beieid, zoais die voor de Bank zijn vastgeiegd in artikei 130 van tiet Verdrag van 
Rome. Ais criterium is de hoofddoeisteiling genomen; eik kredlet is voor zijn getiele bedrag gerekend uitsiuitend tot de desbetreffende categorie le  
betioren. 

Tabe! 9 : Van 1958 tot 1973 verleende kredieten en garanties in de Gemeenschap (1) 
Onderverdeeld naar diverse doelstellingen van economisch beleid Ρ) 

Waarvan 

Aantai 
Bedrag 

(miijoen r.e.) 

Gemeenschappeiijk belang voor 
verscheidene t-id-Staten 

Regionale ont-
wikkeiing (Ont-

wikkeiing van 
minder ontwik-
keide gebieden 

en regionale 
omsctiakeiing; 

130 a en b) 

l\4odernisering 
en omsctiake

iing van  
onderne-

mingen en Industriëie  
fierstructure- samenwerking 
ring van be- en speurwerk-
drijfstakken ontwikkeiing 

(130 b) (130 c) 

infrastructuur en  
andere projecten 

van g emeenscfiappeiijk 
belang (130 c) 

Totaai Waarvan energie 

Bijzondere 
rictitlijn 

(West-
Beriijn) 

1973 
Denemarken .... 2 6,8 6,8 — — 
Dultsland  18 204,5 78,0 13,9 — 127,2 120,3 
Frankrijk  14 170,6 121,4 — 16,2 58,2 31,2 
lerland  3 22,6 22,6 — — — 
Itallë  10 181,9 129,3 — — 52,6 24,4 
Verenigd Koninkrijk . 3 67,1 67,1 60,0 — — 
Buiten de Gemeen
schap (^)  2 43,3 — 43,3 43,3 43,3 — 

Totaal  52 696,8 425,2 73,9 59,5 281,3 219,2 — 

1958-1973 
Belglë  6 67,2 41,2 16,0 38,4 30,4 30,4 _ 
Denemarken .... 2 6,8 6,8 — — — 
Dultsland  62 558,2 310,4 51,9 41,2 306,4 192,5 20,3 
Frankrijk  70 741,1 614,6 6,6 75,3 199,2 117,3 
lerland  3 22,6 22,6 — — 
Itallë  206 1 594,1 1 376,8 35,8 41,8 290,6 24,4 
Luxemburg .... 3 9,0 4,0 — — 5,0 4,0 
Nederland  5 42,9 40,1 — 2,8 24,9 13,8 
Verenigd Koninkrijk . 3 67,1 67,1 60,0 
Buiten de Gemeen
schap (^)  2 43,3 — 43,3 43,3 43,3 — 

Totaal  362 3152,3 2 483,6 170,3 240,8 899,8 425,7 20,3 

(1) Met inbegrip van twee in 1973 buiten de Gemeensctiap verstrekte kredieten (zie noot 3). 
(2) Onderverdeiing der projecten in de Lid-Staten naar doeisteiiing van economiscti beieid, zoals die voor de Bank zijn vastgeiegd in artikei 130  
van tiet Verdrag van Rome. Sommige projecten vaiien onder versettiitende doeisteiiingen, zodat zij teikens voor het totaaibedrag in de diverse cate-
gorieën zijn meegeteid. De voor de verschiiiende categorieën vermeide cijfers mögen dus niet worden opgeteid (anders dan bij tabeiien 3 en 8  
het gevai was). 
(3) Trans-Austria Gasiine-project voor de aardgasvoorziening van itaiië (23,5 miijoen) en Frankrijk (19,8 miijoen); deze kredieten zijn verieend krachtens 
artikei 18, iid 1, 2de aiinea van de Statuten van de Bank, op grond waarvan de Raad van Gouverneurs de Bank toestemming kan geven projecten 
buiten de Gemeenschap te financieren. 
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Jabel 10 : In 1973 verleende kredieten en garanties in de Gemeenschap (1) 
Onderverdeeld naar aard van de financiering 

Individuele 
Directe kredieten indirecte kredieten (') Globale kredieten (3) Garanties Tolaal 

Aantal Miij. r.e. Aantal Milj. r.e. Aantal Milj. r.e. Aantal Milj. r.e. Aantal Milj. r.e. 

Denemarken . . . 2 6.8 — — 2 6,8 
Dultsland 17 183,9 — — 1 20,6 — — 18 204,5 
Frankrijk 6 64,0 6 58,6 2 48,0 — — 14 170,6 
ieriand 2 21,0 1 1.6 — — — — 3 22,6 
Italie  4 111,2 4 36,8 2 33,9 — — 10 181,9 
Verenigd Koninkrijk . 2 60,0 — — 1 7.1 — — 3 67,1 
Buiten de Gemeen

43,3 schap (^) 2 43,3 — — — " 2 43,3 

Totaal 1973 . . .. 35 490,2 11 97,0 β 109,6 — — 52 696,8 

Totaai 1972 . . . . 16 282,2 10 173,4 3 33,2 1 17,1 30 505,9 

(1) Met inbegrip van twee in 1973 buiten de Gemeenschap verstrekte kredieten (zie noot 4). 
(2) Verieend docr tussenkomst van een financieringsinsteliing. 
(3) Verieend aan een financieringsinsteliing welke daarult deelbedragen toewiist ten behoeve van investeringsprojecten van beperkte omvang na ver-
kregen toestemming te dien aanzien van de Bank. 
(1) Trans-Austria Gasiine-project voor de aardgasvoorziening van itaiië (23,5 miijoen) en Frankrijk (19,8 miijoen); deze kredieten zijn verieend krachtens 
artikei 18, iid 1, 2de alinea van de Statuten van de Bank. 

label 11 : Globale kredieten in de Gemeenschap 1968-1973 
Onderverdeeld naar bemiddelende insteiling 

Toewijzlngen 1969-1973 

Ondertekening van Bemiddelende 
Milj. r.e. Aantal het contract in : insteiiing (') Milj. r.e. Aantal Mill. r.e. 

1968 ISVEIMER 1 10,00 28 10,00« 

1969 CIS 1 3,60 7 3,60 « 

1970 1KB 1 10,00 12 6,89 « 
1970 SADE  6,30 24 6,30 « 

1970 IRFIS 5,00 10 4,98 « 
1971 CIS II 5,00 13 4,97 m 

1971 SODERO 1,98 2 0,83 « 
1971 ISVEIMER II 15,00 19 14,74« 

1972 LORDEX 2,70 2 0,96 
1972 LGSH 5,72 9 6,04 « 

1972 IMI  24,75 1 1,69 
1973 1KB II 20,60 7 2,38 
1973 Crédit National 30,00 13 10,86 
1973 ICFC 7,14 3 0,87 
1973 Crédit Hôtelier (CCCHCI)  18,00 3 0,65 
1973 CIS III 13,55 — — 
1973 ISVEIMER III 20,33 — — 

Totaal 199,67 153 75,76 

(') istituto per io Sviluppo Economico dell'Italia Meridionale te Napels (ISVEIMER). 
Credito industriale Sardo te Cagliari (CIS). 
Industriekreditbank AG te Düsseldorf (1KB). 
Société Alsacienne de Développement et d'Expansion te Straatsburg (SADE). 
istituto Regionale per il Finanziamento alle industrie in Sicilia te Palermo (IRFiS). 
Société de Développement Régional de l'Ouest te Nantes (SODERÒ). 
Société Lorraine de Développement et d'Expansion te Nancy (LORDEX) 
Landesbank und Girozentrale Schleswig-Holstein te Kiel (LGSH). 
istituto Mobiiiare italiano te Rome (IMI). 
Crédit National te Parijs. 
industriai and Commerciai Finance Corporation Ltd. te Londen (iCFC). 
Caisse Centrale de Crédit Hôtelier, Commerciai et industriel te Parijs (CCCHCi). 

(2) Afgesioten transactie. Eventuale verschiiien tussen de oorspronkeiijke kredietbedragen en de totalen der daarult 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, respectievelijk data waarop de toewijzingsbeslissingen werden genomen. In de tussentijd kunnen de omrekeningskoersen zijn veranderd. 
(3) Afgesioten transactie met een inmiddels geannuieerd saldo. 
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Jabel 12 : Toewìjzingen uit globale kredieten In de Gemeenschap 
Onderverdeeld naar gebied en naar sector 

1973 1S69-1973 

Toegewezen bedrag in Toegewezen bedrag in 
jntal Miij. r.e. »/o Aantai Miij. r.e. »/o 

1 0,37 1.5 1 0,37 0,5 
1 0,31 1,3 1 0,31 0,4 
1 0,31 1,3 2 1,13 1,5 
2 0,62 2,5 4 1,81 2,4 — — — 7 3,62 4,8 
2 0,76 3,1 4 2,02 2,6 
9 6,04 24,6 9 6,04 8,0 

16 8,41 34,3 28 15,30 20,2 
2 1,80 7,3 26 8,10 10,7 
1 0,90 3,7 1 0,90 1,2 
1 0,90 3,7 1 0,90 1,2 
1 0,20 0,8 1 0,20 0,3 
1 0,63 2,6 1 0,63 0,8 
5 4,62 18,8 5 4,62 6,1 
4 1,36 5,5 4 1,36 1,8 
3 2,07 8,4 5 2,90 3,8 

18 12,48 50,9 44 19,61 25,9 
— — — 6 3,38 4,5 
— — — 1 0,64 0,8 
— — — 1 0,24 0,3 

1 1,08 4,4 18 8,03 10,6 
— — — 14 8,97 11,8 
— — — 3 2,06 2,7 
1 1,69 6,9 1 1,69 2,2 

— — — 4 1,42 1.9 
— — — 20 8,57 11,3 
— — — 10 4,98 6,6 

2 2,77 11,3 78 39,98 52,8 
2 0,46 1,9 2 0,46 0,6 
1 0,41 1,6 1 0,41 0,5 
3 0,87 3,5 3 0,87 1,1 

39 24,54 100,0 153 75,76 100,0 

GEBIEDEN 
Baden-Württemberg  
Beieren  
Hessen  
Neder-Saksen  
Noord-Rijnland-Westfalen  
Rijnland-Palts  
SIeeswijk-Holstein  
Duitsland  
Elzas  
Aquitanie  
Bourgogne  
Bretagne  
Limousin  
Lotharingen  
Midi-Pyrénées  
Loire-regio .   
Frankrijk  
Abruzzen  
Basilicata  
Calabrie  
Campanie  
Latium  
Marken  
Molise  
Apulië   
Sardinie  
Sicilie  
Italië  
Schotland  
Wales  
Verenigd Koninkrijk  

Totaal  

SECTOREN 
Mijnbouw  
Raffinage en eerste bewerking van metalen 
Produktie van bouwmateriaien  
Houtindustrie  
Glas- en aardewerkindustrie  
Chemische Industrie  
Metaai- en machine-industrie  
Automobielindustrie en produktie van 
transportmaterieei  
Elektrotechnische en elektronische Indu
strie  
Voedingsmiddelenindustrie  
Textlel- en lederindustrie  
Paplerpuip- en Papierindustrie  
Rubber en kunststof verwerkende Industrie 
Overige industrieën  

Totaaf  

1 0,63 2,6 8 2,93 3,9 
1 1,69 6,9 6 4,35 5,7 
3 1,23 5,0 14 6,45 8,5 
5 2,11 8,6 8 2,59 3,4 

— — — 3 1,13 1,5 
— — — 4 1,41 1,9 
10 4,97 20,2 37 16,75 22,1 

1 0,20 0,8 4 2,22 2,9 

— — — 6 2,79 3,7 
6 5,35 21,8 21 13,57 17,9 
9 4,69 19,1 18 8,22 10,9 
1 1,98 8,1 8 5,51 7,3 
2 1,69 6,9 13 6,61 8,7 

— 3 1,24 1,6 

39 24,54 100,0 153 75,76 100,0 
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Tabe! 13 : In 1973 opgenomen lenln gen 

Afslultdatum 

Ultglfte 
In de 

maand 
Land van 

ultglfte 

Geldsoort 
waarin 
lening 

luldt 

Bed rag In 
nationale 

munt 
(mlljoenen) 

Bedrag In 
mllj. r.e. 

Looptljd 
van lening 

Nominale 
rentevoet % Aard van 

de ultglfte 

15. 1.1973 januari Luxemburg Luxfr. 800 16,4 15 Jaar 7 Openbare ultglfte (') 
17. 1.1973 januarl Duitsland DM 100 28,6 15 jaar 6,75 Openbare ultglfte (^) 
31. 1.1973 februari itaiië Lire 25 000 39,6 15 jaar 7 Ondertiandse lening 
6. 2.1973 februari Luxemburg US$ 75 69,1 15 jaar 7,25 Openbare ultglfte (^) 

16. 2.1973 februari Duitsiand DM 50 14,3 10 jaar 7 Ondertiandse lening 
19. 2.1973 februari Nederland Fl. 100 28,4 15 jaar 7,625 Ondertiandse lening 
21. 2.1973 februari België Bfr. 750 15,4 20 jaar 7,75 Ondertiandse lening 
27. 2.1973 februari Duitsiand DM 50 14,3 15 jaar 7,125 Ondertiandse lening 
12. 4.1973 aprii België Bfr. 350 7,2 15 jaar 7,5 Ondertiandse lening 
14. 5.1973 mei Frankrijk Ffr. 200 36,0 15 jaar 7,25 Openbare uitgifte (•·) 
24. 5.1973 mei Zwitserland Zwfr. 50 12,8 5 jaar 6,25 Ondertiandse lening 

mei Zwitserland Zwfr. 50 12,8 7 jaar 6,50 Ondertiandse lening 
28. 5.1973 mei Luxemburg Luxfr. 800 16,4 15 jaar 7 Openbare uitgifte (') 
22. 6.1973 juni Nederland Fi. 25 7,1 12 jaar 7,875 Ondertiandse lening 

juni Nederland Fi. 75 21,3 15 jaar 7,875 Ondertiandse lening 
26. 6.1973 juni Dultsland DM 150 44,2 15 jaar 7 Openbare uitgifte (') 
18. 7.1973 juii Luxemburg Luxfr. 500 10,3 15 jaar 7 Openbare uitgifte F) 
6. 9.1973 September Luxemburg Lib. £ 50 16,7 12 jaar 7,125 Openbare uitgifte (®) 

20. 9.1973 September Luxemburg Eurco 30 30,0 15 jaar 8,375 Openbare uitgifte (') 
21. 9.1973 September Zwitserland Zwfr. 100 27,9 15 jaar 6,5 Openbare uitgifte ('") 
16.10.1973 Oktober Luxemburg US$ 60 49,7 15 jaar 8 Openbare uitgifte (") 
22.10.1973 Oktober België Bfr. 1 500 30,8 12 jaar 7,75 Openbare uitgifte 
19.11.1973 november itaiië Lire 25 000 33,9 15 jaar 7 Ondertiandse lening 
13.12.1973 december Luxemburg US$ 30 24,9 15 jaar 8,50 Openbare uitgifte (") 

(') Vast overgenomen door de Banque Internationale à Luxembourg S.A. en 
faij tret publiek geplaatst door een groep Internationale banken. 

P) Vast overgenomen door een banksyndlcaat onder lelding van de  
Deutsche Bank AG, alsmede van de Dresdner Bank AG, de Commerzbank  
AG en de Westdeutsche Landesbank Girozentrale: aangeboden ter open-
bare Inschrijving tegen 99%. 

(3) Vast overgenomen door een banksyndlcaat, bestaande ult de Banca  
Commerciale Italiana, de Amsterdam-Rotterdam Bank N.V., de Banque  
de Paris et des Rays-Bas, het Crédit Commercial de France, het Credito  
Italano, de Deutsche Bank AG, de Kredletbank S.A. Luxembourgeoise,  
Lazard Frères & Cle., The Nomura Securities Co. Ltd., N.M. Rothschild &  
Sons Limited, de Generale Bankmaatschapplj N.V., de LJnlon Bank of  
Switzerland (Underwriters) Limited, S.G. Warburg & Co. Ltd., de West
deutsche Landesbank Girozentrale, de Kjobenhavns Handelsbank A/S en de 
Allled Irish Investment Bank Limited; aangeboden ter openbare Inschrlivlnq 
tegen 98,5 %. 

(<) Vast overgenomen door een banksyndlcaat, bestaande ult het Crédit  
Commérclal de France, de Bank van Brüssel N.V., Privatbanken I 
Kjobenhavn, de Westdeutsche Landesbank Girozentrale, de Banque de 
Paris et des Pays-Bas, Lazard Frères & Cle, de Banque Nationale 
de Paris, het Crédit Lyonnais, de Société Générale, The Investment  
Bank of Ireland, de Banca Commerciale Italiana, de Kredletbank S.A.  
Luxembourgeoise, de Amsterdam-Rotterdam Bank N.V., Williams, Glyn &  
Co., The Daiwa Securities Co. Ltd., en de Union Bank of Switzerland  
(Underwriters) Limited; aangeboden ter openbare inschrijving tegen  
99,25 %. 

(5) Vast overgenomen door de Banque Internationale à Luxembourg S.A.  
en bij het publlek geplaatst door een groep Internationale banken. 

(') Vast overgenomen door de banksyndlcaat onder lelding van de 
Deutsche Bank AG, alsmede van de Dresdner Bank AG, de Commerzbank  
AG, en de Westdeutsche Landesbank Girozentrale; aangeboden ter open
bare Inschrijving tegen 100%. 

Ρ) Vast overgenomen door een banksyndlcaat, bestaande ult de Banque 
Générale du Luxembourg S.A., de Banque Internationale à Luxembourg 
S.A., de Kredletbank S.A. Luxembourgeoise, de Banque Lambert-Luxem
bourg S.A., de Banque de Paris et des Pays-Bas pour le Grand-Duché de 
Luxembourg S.A. en de Caisse d'Epargne de l'Etat; aangeboden ter 
openbare Inschrijving tegen 99,5%. 

(3) Vast overgenomen door een banksyndlcaat, bestaande ult de Bank  
van Brüssel N.V., de Banque Audi S.A.L., het Crédit Lyonnais, de  
Kuwait Investment Co. S.A.K., de Libyan Arab Foreign Bank en Merrill 
Lynch, Pierce, Fenner and Smith Securities Underwriters Limited; aan
geboden ter openbare Inschrijving tegen 100 %. 
(') Vast overgenomen door een banksyndlcaat, bestaande ult Ν M  
Rothschild & Sons Limited, de Banque Nationale de Paris, de Kredletbank 
S.A. Luxembourgeoise, de Société Générale, de l'Amsterdam-Rotterdam  
Bank N.V., de Banca Commerciale Italiana, de Deutsche Bank AG, de 
Algemene Bank Nederland N.V., de Banca Nazionale del Lavoro, de Bank  
van Brüssel N.V., The DaIwa Securities Co. Ltd., de Dresdner Bank AG,  
Lazard Frères & Cle., de Generale Bankmaatschapplj N.V., de Union 
Bank of Switzerland (Underwriters) Limited, S.G. Warburg & Co. Ltd., 
de Kjobenhavns Handelsbank A/S en de Allled Irish Investment Bank 
Limited; aangeboden ter openbare Inschrijving tegen 99,5%. 
(Ό) Vast overgenomen door een banksyndlcaat, bestaande ult het Crédit  
Suisse, dé Union de Banques Sulsses en de Société de Banque Suisse;  
aangeboden ter openbare Inschrijving tegen 100,5 %. 
(") Vast overgenomen door een banksyndlcaat, bestaande ult Kuhn, 
Loeb & Co., de Banca Commerciale Italiana, de Amsterdam-Rotterdam 
Bank N.V., de Banco dl Roma, de Banque Internationale à Luxembourg  
S.A., de Banque Nationale de Paris, de Deutsche Bank AG, The First 
Boston Corporation, HIN Samuel & Co. Limited, Kleinwort, Benson  
Limited. Lazard Frères & Cle., The NIkko Securities Co Ltd., 
de Société Générale, de Generale Bankmaatschapplj N.V., de Union 
Bank of Switzerland (Underwriters) Limited, de Westdeutsche Landesbank 
Girozentrale, de Kjobenhavns Handelsbank A/S en The Investment Bank 
of Ireland: aangeboden ter openbare Inschrijving tegen 99,5%. 
('3) Vast overgenomen door een banksyndlcaat, bestaande ult de Generale 
Bankmaatschapplj N.V., de Bank van Brüssel N.V., de Kredletbank N.V., 
de Bank van Parijs en de Nederlanden Belglë N.V., en de Bank Lambert 
e.V.; aangeboden ter openbare Inschrijving tegen 98,25 %. 
('3) Vast overgenomen door een banksyndlcaat, bestaande ult de Banca  
Commerciale Italiana, Kuhn, Loeb & Co., de Algemene Bank Nederland 
N.V., de Amterdam-Rotterdam Bank N.V., de Bank van Brüssel N.V de 
Banque Internationale à Luxembourg S.A., de Banque de Paris et des 
Pays-Bas, het Credito Italiano, de Deutsche Bank AG, de Dresdner Bank 
AG, de Kredletbank S.A. Luxembourgeoise, The NIkko Securities Co. Ltd., 
N.M. Rothschild & Sons Limited, de Société Générale, de Generale 
Bankmaatschapplj N.V., de Union Bank of Switzerland (Underwriters)  
Limited, S.G. Warburg & Co. Ltd., de Kjobenhavns Handelsbank A/S 
en de Allled Irish Investment Bank Limited; aangeboden ter openbare 
Inschrijving tegen 98,5 %. 
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Voor nadere inlichtingen wende men zieh tot de 

EUROPESE INVESTERINGSBANK 
Place de Metz 2 - Luxemburg 
Tel. 43.50.11 - Telex 222 bankeuro L 

of tot haar kantoren elders 

Afdeling Kredletverlening Italie  
Via Sardegna 38 - 00187 Rome 
Tel. 48.36.51 - Telex 62 130 bankeuro 

Contractbureau te Brüssel 
Koningsstraat 60 - 1000 Brüssel 
Tel. 13.40.00 - Telex 21 721 bankeu b 

Aldaar kunnen ook de volgende publikaties worden verkregen ; 

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

— Jaarverslag 
vanaf 1958 
(d, e, f, i, n, vanaf 1972 ook in het Deens) 

— Leningen en Garanties in de Lid-Staten 
van de Europese Economische Gemeenschap 
1974; 20 bIz.; (dk, d, e, f, i, n) 

— interventies in de Geassocieerde Afrikaanse Staten 
en Madagascar, aismede in Landen en Gebieden Overzee 
1973;20blz.;(d, e, f, i, n) 

— Opérations en Turquie 
1973; 16 biz.; (d, e, f, tr) 

— La Banque Européenne d'investissement et ies problèmes du Mezzogiorno 
Studiedienst 
1972; 35 biz.; (d, e - niet meer beschikbaar - f, i) 

— De investeringen in de Gemeenschap en hun financiering in 1972 
Studiedienst 
1973; 27 bIz.; (dk, d, e - niet meer beschikbaar - f - niet meer beschikbaar - i, n) 

Grafische uitvoering : Welssenbruch N.V., Drukker des Konings, Brüssel. 
De Europese Investeringsbank betuigt haar dank aan de Sociét é Généraie de Construc tions 
Electriques et Mécaniques ALSTHOM, aan de Compagnie Généraie d'Electricité, aismede 
aan de promoters voor het ter beschikking stellen van het in dit versiag gebruikte 
fotomateriaai. 

72 





Den Europaeiske Investeringsbank 
Europäische Investitionsbank 

European Investment Bank 
Banque Européenne d'Investissement  

Banca Europea per gli Investimenti 
uropese 


