Den europaeiske Investeringsbank
Generelle oplysninger

Den europaeiske Investeringsbank blev grundlagt 1 henhold tll Romtraktaten,
som oprettede Det europaeiske okonomlske Faellesskab, og som trâdte Ι
kraft den 1. januar 1958.
Banken er en uafhiaengig Institution, som faider Ind under offentlig ret
Inden for Faellesskabet; den sigter Ikke pâ fortjeneste.
Banken fiar som tiovedopgave at bidrage tll en afbalanceret udvikling af
Faellesmarkedet.
Med henbllk fierpâ lâner den, ved ydelse af langfrlstede lân eller ved at
stille garantler, tll virksomheder, offentllge Institutioner eller flnanslerlngsInstltutter, med henbllk pâ finansleringen af projekter, der er gavnllge for
ophjaalpnlngen af mindre udviklede omrâder eller af omràder, der er
underkastet en omstllllngsproces, eller projekter, som Imodekommer faelleseuropaelske Intéresser.
Faellesskabets ni Medlemsstater er medlemmer af Banken. De har i faelles
skab tegnet Bankens kapital pâ 2,025 milliarder regningsenheder.
Banken lâner de ressourcer, som er nodvendige for gennemforelsen af
dens opgaver, pâ kapitalmarkederne i Faellesskabet, i tredjelande samt pâ
de internationale markeder.
Bankens virkeomrâde, som oprindellgt var begraenset tll Det europaeiske
okonomlske Faellesskabs Medlemsstaters territorier, er progressivt blevet
udvidet Inden for rammerne af associeringsaftaler, tll Graekenland, nitten
associerede afrlkanske stater, Madagascar og Mauritius (AASM), tll visse
oversolske lande og territorier (PTOM), samt tll Tyrkiet. I disse lande yder
Banken foruden sine almindelige lân ogsâ bistand pâ saerllge betingelser.
Den varetages Inden for rammerne af Bankens Saerllge Afdeling Ifolge
fuldmagt og for regning af Medlemsstaterne eller Det europaeiske okono
mlske Faellesskab (Saerllge forretninger). Endvidere kan Banken efter
saerllg tllladelse fra Styrelsesrâdet llgeledes foretage finansleringer i tredje
lande, Isaer hvis vedkommende projekter er af direkte Interesse for
Faellesskabets lande.
De virksomheder, offentllge Institutioner eller finansleringslnstitutter, der
onsker at optage kontakt med Den europaeiske Investeringsbank, kan
henvende sig direkte tll Bankens hovedsaede eller tll dens afdeling I Rom,
for sâ vidt det drejer sIg om projekter, der er bellggende i Italien. Den
europaeiske Investeringsbank kan llgeledes kontaktes gennem vlrksomhedens saedvanllge bankforblndelse.

2, Place de Metz — Luxembourg
Afdeling I Italien : Via Sardegna, 38 — 00187 Rom
Repraesentatlonskontor I Bruxelles : Rue Royale, 60 — Β -1000 Bruxelles

Den europœiske Investeringsbank
Betingelser for mellemkomst

Bankens udiân af egne midier og dens garanti (almindelige forretninger)
kan ydes med henblik pâ finansiering af projekter, der opfylder betingelserne i Romtraktatens artikel 130 eller i associeringsaftalerne, til private
eller offentlige virksomheder, uanset deres juridlske status, samt til offentlige institutioner. Ydelse af bistand er ikke betinget af lântagerens nationalitet.
Bankens lân kan kun finansiere en del af udgifterne ved projekterne, som
Supplement til egne midier og midier fra andre kilder. Banken lâner
sjœldent mere end 40®/o af investeringsomkostningerne.
Som regel ligger Bankens bidrag pâ mellem 2 og 16 millioner regningsenfieder, og fiar indtil nu ikke overskredet 30 millioner regningsenfieder. Dog
tiar visse store projekter nydt godt af fiere successive lân, uden at deres
samlede belob dog er kommet op pâ over 45 millioner regningsenheder.
Bankens lân, som er beregnet pâ at finansiere specifikke projekter, kan
ydes enten direkte til en virksomfied eller en offentlig institution, eller
gennem et specialiseret finansieringsinstitut. Foruden disse « individuelle
lân » yder Banken ogsâ « globale lân » til finansieringsorganer, som fordeler
lânebelobet pâ mindre eller mellemstore industriinvesteringer efter godkendelse fra Banken i fivert enkelt tilfaelde (anvendelse af belob under
globale lân).
Banken foretager udbetalingen af sine lân i fiere valutaer, som den fastssetter I overensstemmelse med sine faktisk disponible midier efter at have
forespurgt lântageren, hviike valutaer denne onsker at modtage. Tilbagebetaling og rentebetaling finder sted 1 de modtagne montsorter.
Lânenes rentesats fastsaettes af Bestyrelsen. Da Banken ikke sigter pâ
fortjeneste ligger udlânsrentesatserne pâ linje med de satser, der kraeves
pâ de pengemarkeder, hvor den skaffer sig ressourcer. Den rentesats, der
finder anvendelse pâ hvert enkelt lân er saedvanligvis den sats, der er
gaeldende pâ datoen for kontraktens afslutning, og den tages ikke senere
op til revision. Rentesatsen er uafhaengig af den valuta, hvori lânet udbetales, samt af den Stat, hvorl projektet er beliggende. I maj 1974 là den
gaeldende rentesats pâ 9,50% p.a. uanset lânets lobetid. Lânenes lobetid
(saedvanligvis mellem 8 og 12 âr for industriprojekter og indtil 20 âr for
infrastrukturprojekter) samt den eventuelle opsaettelse af tilbagebetalingen
tilpasses de forskellige projekters saeregenheder.
Banken gor ydelsen af lân betinget af, at der enten stilles garanti fra en
Mediemsstat eller gives andre tilfredsstillende garantier.
Betingelserne for Bankens mellemkomst i Tyrkiet, de associerede afrikanske
stater, Madagascar og Mauritius (AASM) og i de oversoiske lande og terri
torier (PTOM) styres af bestemmelserne i de forskellige associeringsaftaler.
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Regningsenhedens
modvaerdi i national montsort
Ved udarbejdelse af driftsregnskab, status og statistikker anvender Den Europaeiske Investeringsbank den regningsentied, der er defineret i artikel 4, stk. 1
i Bankens vedtaegter. Regningsentiedens vœrdi er lig med 0,88867088 gram tint
guld.
Med henblik pâ at gore fremstillingen af Bankens aktiviteter (side 15 til 46 o g 62
til 71 I denne beretning) sâ opiysende som muligt til trods for den valutariske
uro, afviger de omregningskurser, der er blevet anvendt ved udarbejdelsen af
statistikkerne over de ydede finansieringer og de optagne lân siden den 21. december 1971 i de fleste tilfaelde fra de pariteter, pâ basis af hviike driftsregnskab og
status udarbejdes. For sâ vidt angâr de forretninger, der er blevet gennemfort
I 1973, fiar folgende omregningskurser fundet anvendelse :
1 regningsenhed (R.E.) =
Tyske mark 3,49872 indtil 18. marts; 3,39687 fra 19. marts og indtil 28. juni;
3,21978 fra 29. juni;
Franske francs 5,55419
Pund Sterling og irske pund 0,46 indtil 18. marts; 0,49 fra 19. marts;
Finansielle lire 631,342 in dtil 19. marts; 694 fra 20. marts til 30. juni; 738 fra 1. jull
Belgiske francs og Luxembourg-francs 48,6572
Hollandske gylden 3,52282 indtil 16. September; 3,35507 fra 17. September;
Danske kroner 7,57831
US-Dollars 1,08571 indtil 13. februar; 1,20635 fra 14. februar
Schweizer-francs 4,16915 indtil 19. marts; 3,92 fra 20. marts til 30. juni; 3,68 fra
1. til 31. juli; 3,40 fra 1. til 31. august; 3,59 fra 1. September til 30. november;
3,82 fra 1. december
Libanesiske pund 2,99 i September
Eurco : se definition pâ side 47
Der anvendes :
— Centralkurser, nâr der er tale om valutaer, som i 1973 fuigte en aftalt flydning,
og nâr det drejer sig om dollars.
— For sâ vidt angâr valutaer, der flyder individuelt, slutmiddelkurserne den
29. december 1972, og dernaest slutmiddelkurserne ved valutamarkedernes
genâbning den 19. eller den 20. marts 1973 og justeret senere i tilfœlde af
udsving pâ mere end ± 5% i det mânediige gennemsnit af de faktiske kurser.
— Den gennemsnitllge saelgerkurs for august mâned for det libanesiske punds
vedkommende.

Ved udarbejdelsen af driftsregnskabet og status (side 54 til 60) er omregningen
til regningsentieder af de nationale valutaer, der er af störst betydning for
Banken, blevet foretaget pâ basis af de pariteter, der er anmeldt til Den Interna
tionale Valutafond per 31. december 1973:
1 regningsenhed =
3,66
5,55419
0,416667
625
50
3,62
7,5

Tyske mark
Franske francs
Pund Sterling
Italienske lire
Belgiske francs
Hollandske gylden
Danske kroner

0,416667
50
1,20635
4,0841
32,5714
15

Irske pund
Luxembourg-francs
US-dollars
Schwelzer-francs
Graeske drachmer
Tyrkiske pund
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De nye finansieringer, der er ydet af Den Europaeiske Investeringsbank i 1973 det ferste àr med ni Mediemsstater - kom op pâ 816 mlllloner regningsenheder (1)
mod 526,8 regningsenheder i 1972.
Efterspergslen efter lân blev stimuleret af den konjunkturmœssige udvikiing : en
fase med meget kraftig ekspansion ledsagedes af staerke inflatoriske spaendinger,
som samtlige Mediemslande forsegte at bekaempe ved foranstaltninger, der var
mere eller mindre strenge, og som fandt anvendelse pâ et mere eller mindre tidllgt
tidspunkt.
Sâvel for Vesteuropa som for Nordamerika og Japan var 1973 en af de kraftigste
okonomlske vaekstperloder siden begyndeisen af tialvtredserne. Den kraftige
eftersporgsel I forblndelse med en stigende mangel pâ og fordyrelse af de fleste
râvarer og baslsprodukter bidrog tll at fremme en prisstigning, som allerede
var kraftig I 1972. Denne tendens forstaerkedes endog I slutningen af âret I fiere
lande, selv om de forste tegn pâ en konjunkturmaessig neddasmpning progressivt
gjorde sig gaeldende llge fra begyndeisen af andet haivâr. I lobet af de sidste to
mâneder fremkaldte ollekrisen en forvaerring af prisstigningerne og Indvarslede
med forskelllg skarphed, alt efter sektor og land, betydellge aendringer I produktlonsstrukturerne og produktlonsrytmen samt I betalingsforholdet tll udlandet.
Sagt mere generelt satte krisen en aendring af bytteforholdet Igang mellem de
olleproducerende lande, de Industriallserede lande og de udviklingslande, som
ikke er I besiddelse af olleresourcer.

Betingeiserne for optagelse af iân pâ de nationale kapitalmarkeder og pâ det
internationale europaeiske marked strammedes mere og mere i lobet af de forste
tre kvartaier. Et saerllgt bidrag tll denne udvikling gav de successive spekulatlonsbolger pâ valutamarkedet, den kraftige kapitaleftersporgsel og en forvaerring af
Inflationen, medens den okonomlske aktivitet pâ samme tid nâede et meget
hojt niveau I fiere lande. I sidste kvartal strammedes markedet endnu mere under
Indtryk af frygten for de mulige konsekvenser af mangelen pâ olleprodukter og af
den meget kraftige prisstigning pâ disse. De Internationale bankkreditter med
variable rentesatser undgik den almlndellge tendens og fortsatte med at ekspandere pâ bemaerkelsesvaerdlg mâde.
Indforelsen I de fleste Medlemslande af en raekke forholdsregler beregnet pâ at
bekœmpe Inflationen, medens eftersporgslen efter kapital steg kraftigt, ogede
den stigende tendens I rentesatserne. Pâ visse markeder nâede satserne pâ
kortfrlstede lân op pâ hidtll ukendte niveauer og ogede derved flnanslerlngsvanskellghederne pâ obllgatlonsmarkedet ved at dirigere kapital, som under normale
omstaendlgheder ville vaere blevet Investeret pâ dette marked, bort herfra.
Det langfristede Itallenske marked var den eneste undtagelse pâ dette omràde.
Fra ârets mldte Indtraf en aldmindellg stigning I rentesatserne, dels som et
résultat af de forholdsregler, der var blevet taget af myndighederne med henbllk
pâ at regulere maengden af nye emissioner, og dels som folge af de foranstalt-

(1) Sâfremt intet andet er anfort, er alle de omtalte belob udtrykt I regningsenheder (jvf.
side 6). De differencer, som métte kunne konstateres ved at sammenligne de anforte
totalbelob med totalbelob opnäet ved sammenlaegning af de enkelte belob, skyldes
afrunding.

ninger, der skulle söge at hindre investeringer I udlandet. Sidstnaevnte forhoidsregler bidrog til at oge vanskellghederne pâ det internationale kapitalmarked,
som allerede led under stigningen i afkastningen pâ det sekundaere marked og af
en kraftig reduktion af nyemissioner, specielt hvad angâr papirer lydende i
dollars.

Vaeksten i Faellesskabets bruttonationalprodukt nâede op pâ ca. 5,7 ®/o (1) i 1973
mod 3,7% i 1972 og 4,6% i gennemsnit i Perioden 1960-1971. Ekspansionen
stottedes af udviklingen i eksporten, inklusive eksporten fra de Mediemslande
hvis valuta belv revalueret, samt af det hoje indenlandske eftersporgselsniveau,
som stimuleredes af kraftige lonstigninger og i mange tilfaelde af en tendens
til forbrug, der fremmedes af Inflationen. Endvidere fremskyndede virksomhederne
deres investeringer, bâde tordi det var nodvendigt at udvide produktionskapaciteten og med tienblik pâ at gennemfore moderniseringer, som den kraftige
stigning i lonomkostningerne gjorde mere pâkraevede. Taget under ét Steg udbudet
af arbejdspladser; manglende tilpasning af udbud og eftersporgsel opretholdt
imidlertid i visse egne en arbejdsloshed, der var hojere end det almindelige
aktivitetsniveau lod fervente. I lobet af sidste kvartal steg aktiviteten Inden for
Industrien i hele Faellesskabet i en lidt svagere takt, men prisstigningerne fortsatte
i stört omfang.
I Tyskland afdaempedes ekspansionen i lobet af efterâret Inden for Produktionen og
prisstigningerne, hvilke havde vaeret saerligt kraftige i forârsmânederne, som folge
af de energiske antiinflatoriske forholdsregler, der var blevet taget allerede i
begyndelsen af âret med henblik pâ at neutralisere indstromningen af kapital,
moderare kreditgivningen og bremse stigningen i de offentlige udgifter. Fra og med
forâret begraensede Den Europœiske Investeringsbank, i overensstemmelse med
forbundsregeringens konjunkturpolitik, sin finansiering til alene at omfatte energisektoren. Til trods for de successive markopskrivninger - de to sidste pâ 3%
den 19 marts og pâ 5,5% den 29. juni - forsatte den dynamiske eksport med at
opretholde eftersporgslen og muliggjorde derved en ny stigning i overskuddet
pâ handelsbalancen.
I Frankrig ledsagedes den kraftige vaekst i lobet af andet haivâr af en tiltagende
stigning i omkostninger og priser, som den midlertidige nedsaettelse af momsen
forbigâende havde kunnet standse i begyndelsen af âret. Frygten for en forvœrring
af beskasftigelsessituationen, til trods for en kraftig eftersporgsel efter kvalificeret
arbejdskraft Inden for Industrien, bidrog til at udsaette stramningen af de brem
sende foranstaltninger, som isœr drejede sig om begraensning af kreditgivningen
samt om kontrol med visse priser og avancer. Perspektiverne for en ugunstig
udvikling af betalingsbalancen blev alvorligere mod slutningen af âret som
folge af stigningen i oliepriserne. Derfor blev regeringen i januar 1974 nodt til at
traeffe beslutning om at lade franc'en flyde uafhœngigt af de andre faellesskabsvalutaer i en période pâ seks mâneder.
Det forenede Kongerige havde isaer i forste haivâr en okonomisk fremgang
uden fortilfaelde i mange âr, men betalingsbalancen forringedes pâ ny. Beskaeftigel(1) Alle satser, der anfores I dette kapital, svarer, nâr intet andet oplyse s, tll en udvikling
regnet I maengde.
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sessituationen forbedredes maerkbart, men en betydelig arbejdsloshed blev ved
med at bestâ i visse egne. En forvœrring af den sociale uro og de forste virkninger
af oiiekrisen formorkede imidiertid vaekstperspektiverne i sidste kvartal.
I Italien begyndte opsvinget i den okonomiske aktivitet i de sidste mâneder
af 1972, men blev forstyrret i begyndeisen af 1973 af social konfiikter. Aktiviteten blev dernasst mere udpraeget og forogedes for forste gang siden 1968-69.
Ogsâ beskaeftigelsessituationen blev forbedret. De meget voldsomme prisstigninger
kunne forst endeligt begraenses fra efterâret af ved hjœip af deivise stopforanstaitninger. Underskuddet pâ betalingsbalancen, for sâ vidt angâr de lobende
betalinger, steg igen til trods for en kraftig vaekst i eksporten.
I Nederlandene fiar der, trods en relativt modérât ekspansion og uanset gennemforeisen af en rœkke forholdsregier, der isaer vedrorer kreditgivning og prispoiitik,
vaeret tale om en stadig kraftig stigning i omkostninger og priser. Den 17. Sep
tember biev den holiandske gyiden opskrevet med 5% med henbiik pâ at
begrœnse den udefra kommende inflation.
I Belgien fiar der svarende til opsvinget i virksomfiedernes investeringer vaeret
tale om en tydelig okonomisk ekspansion. Luxembourg bar nydt godt af en
gunstig konjunktur Inden for jern- og stâlindustrien.
I Denmark var den okonomiske vaekst iige sâ kraftig som i 1972. investering
og import var genstand for en vis forogelse, sâledes at underskuddet pâ betaiingsbalancen ogedes yderiigere.
I Irland medforte den kraftige stigning i iandbrugsindtaegterne, i investeringerne
og I eksporten en hurtig vaekst, der brod med de tidiigere ârs iangsomme
rytme. Dette har medfort en mindre forbedring af beskaeftigeisessituationen, men
ogsâ en mere udpraeget vaekst i priserne og i underskuddet pâ handeisbalancen.
De til Faeliesskabet Assoclerede Stater, hvori Banken kan intervenere, har pâ
ulige mâde draget fordei af den internationale hojkonjunktur og af fordyreisen
af de fieste râvarer; visse af disse stater har I alvoriig gradt ildt af en usaedvaniig
torke.
I Tyrkiet gav den udpraegede nedgang I iandbrugsproduktionen sig udtryk I en
stigning I bruttonationaiproduktet, der var mindre end i det foregâende âr - en
stigning pâ lidt over 6% mod 7,6 ®/o i 1972 - tii trods for en tilfredsstillende
fortsaetteise af udvikiingen Inden for industriproduktionen. Prisstigningen, som
til dels nœredes af den almindelige inflationstendens, fortsatte i en stigningstakt
pâ hen ved 20%.
Handeisbalanceunderskuddet var fortsat betydeligt trods en kraftig stigning i
eksporten. Ikke desto mindre forbedredes baiancen vedrorende de lobende
betalinger maerkbart for andet âr i traek og udviste endog et vaesentligt overskud
takket vaere en forogelse af de udvandrede tyrkiske arbejderes indtaegtsoverforsler.
Inden for rammerne af den associeringsaftale, der er afsluttet mellem Tyrkiet og
Faeliesskabet, har sidstnœvnte den 30. juni 1973 besluttet, efter anmodning fra
den tyrkiske regering og pâ basis af Den Europaeiske investeringsbanks gunstige
udtalelse, at gennemfore bestemmelserne i artikel 4 i den finansieile protokoi.
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Som folge heraf kan Banken fra nu af og indtil 1976 yde lân 1 Tyrkiet af egne
midier tii finansiering af industriprojekter Inden for den private sektor pâ indtil
25 miiiioner regningsenheder. Dette belob supplerer de lân pâ sœrlige vilkâr, som
Banken er bemyndiget til at yde Tyrkiet af midier tilvejebragt af Medlemsstaterne;
denne hjaelp forhojes fra 195 til 242 millioner i henhold til den supplerende protokol,
som blev underskrevet den 30. juni 1973 som folge af Faellesskabets udvidelse, og
hvis ratificering finder sted for objeblikket.
Blandt de Associerede Afrikanske Stater, Madagascar og Mauritius (AASM), har
de lande, der ligger op til Guinea Bugten samt Zaire draget fordel af den
voldsomme stigning i prisen pâ basisprodukter, medens de fleste af S ahel-landene,
der har vœret hjemsogt af en torke, som var endnu mere katastrofal end de
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(H^gg^melsesvis som de for Bankens lân gaeldende. For sammenligningens skyld har man for Del
forenede Kongerige og Danmark henfort de haivârlige renteafkast pâ en helârlig basis.
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tidligere torkeperioder, har lidt under meget alvorlige vanskeligheder pâ levnedsmiddelomrâdet.
Taget under ét er ekspansionen i eksportindtaegterne steget kraftigt 1 de Assoclerede Afrikanske Stater, Madagascar og Mauritius; denne ekspansion har
endog vaeret storre end ekspansionen i importen, som dog blev stimuleret af det
internationale infiatoriske kiima. Som producenter af oiie vi! Gabon og Congo
blive privilegeret, for sâ vidt angâr fiskaie og valutariske indtaegter, medens de
ovrige AASM-Iande kommer til at stâ over for hojere importpriser. Fiere iande
har opievet en mere anspaendt situtation, for sâ vidt angâr de offentiige finanser,
og har i et omfang, som vaekker bekymring, mâttet söge tiiflugt i udenlandsk
gaeidsstifteise.
Siden den 25. juii 1973 deitager Banken i forhandiinger meilem pâ den ene side
Det Europaeiske 0konomiske Faeiiesskab og pâ den anden side de Associerede
Afrikanske Stater, Madagascar og Mauritius, samt de lande, der er omtalt i protokoi
nr. 22, der optraeder som bilag tii tiltraedeisesakten om Danmarks, Irlands og
Det forenede Kongeriges indtraeden i De Europœiske Faeiiesskaber, og visse
andre afrikanske stater, d.v.s. mere end 40 lande i Afrika, Det karaibiske hav
og Stiilehavet. Banken deitager ligeledes i det forberedende arbejde vedr.
ivœrksaettelsen af et finansieit samarbejde meilem Faellesskabet og adskillige
lande i Middeihavsomrâdet, og ganske sœrligt med de tre Maghreblande (1) samt
Malta. Disse forskellige forhandiinger vil i near fremtid kunne medfore en udvideise
af Bankens aktivitet tii at omfatte et vist antal nye Associerede Lande.
Den nedskaering af olieleverancerne, der blev foretaget af de vigtigste produktionsiande fra november 1973, har tydeiigt vist den usikkerhed, der eksisterer,
for sâ vidt angâr Faellesskabets forsyning med energi. De massive prisstigninger
pâ râoiie, som fandt sted i Oktober og decomber, vendte op og ned pâ verdensokonomiens forudsaetninger. Krisens brutale indvirkninger, de forskellige sektorers
og de forskellige landes uiige sârbarhed, vi! laenge endnu stâ i forste raekke blandt
de problemer, som vil beskaeftige sâvel nationale som fœllesskabsmaessige instanser. For sâ vidt angâr Den Europaaiske investeringsbank, vil den, i det omfang
det er muiigt, bestraebe sig pâ ved passende finansiei stotte at fremme de
investeringer, som er nodvendige for den tiipasning, den ny situation kraever.
Den vil isaer bestraebe sig pâ at udvikle sine bidrag med henbiik pâ at finde frem
til en bedre energiforsyning Inden for Faellesskabet, samtidigt med at den ved
sin finansiering fortsaetter med at fremme en bedre regional ligevaegt, ligesom
den fortsaetter finansieringerne i de associerede lande.

(1) De tre Maghreblande : Algeriet, Tunesien, Marokko.
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Finansieringer ydet i 1973

I 1973 nâede Bankens
nye finansieringer
op pà 816 millioner

1 lebet af regnskabsàret undertegnede Den Europseiske Investeringsbank 72
finansieringskontrakter til et samlet belob pâ 816 mlllloner regningsenheder (1)
mod 39 kontrakter pâ I alt 526,8 mlllloner I 1972.
Fremgangen pà 55% skyldes dels de almlndellge lân, der er blevet ydet af
Banken pâ basis af egne midier - disse lân androg 707,7 mlllloner - dels de
forretninger, der er afsluttet pâ speclelle betingelser. Disse optraeder med et
samlet belob pâ 108,3 mlllloner, og er blevet afsluttet Inden for rammerne af den
Saerllge Afdeling, dels med Tyrklet, dels med de Associerede Afrlkanske Stater
og Madagascar, og dels med de Oversolske Departementer pâ basis af budgetmaesslge midier fra Den Europaelske Udviklingsfond, som er finansleret af
Medlemsstaterne.
Denne fremgang forklares ved :

heraf 98,5 mlllloner
1 de nye Mediemslande

— Igangsaetningen af lâneforretninger I hvert enkelt af de nye Mediemslande ;
allerede I det forste regnskabsâr efter udvidelsen af Faellesskabet er der
blevet ydet 8 lân til et samlet belob pâ 96,5 mlllloner I Det forenede Kongerige,
Irland og Danmark.
— 0gede finansieringer af investeringer af faelleseuropaelsk Interesse, ganske
saerllgt I favor af anlaeg, der bidrager tll at forbedre Faellesskabets forsyning
med energl.
— Opretholdelse af betydellg hjselp tll projekter af egnsudviklingsmaessig Interesse
i de gamie Mediemslande.
— En massiv genoptagelse af forretningerne i Tyrklet (76,4 mlllloner), hvortll
kommer en maerkbar stigning I forretningerne I de Associerede Afrlkanske
Stater, Madagascar og de Oversolske Departementer, mindre pâ basis af
Bankens egne midier (10,9 mlllloner) end af midier fra Den Europaelske
Udviklingsfond (31,9 mlllloner).

45% tu Industrien
og andre produktive
aktiviteter

Forretningerne tll fordel for produktive Investeringer er gâet meget kraftigt
frem, speclelt Inden for Industrien, der I lobet af dette âr bar vaeret praeget af en
ganske saerllg aktiv okonomlsk konjunktur : disse forretninger udgor 45 % af
Bankens samlede aktivitet mod 33% det foregâende âr. De forarbejdende
Industrier, der ofte skaber et ret tiojt antal arbejdspladser, fiar modtaget betydellge belob, medens baslslndustriernes andel har vaeret ret beskeden (jvf.
tabel 2). Fremstllling og forste forarbejdning af metaller (91,2 mlllloner), den
mekanlske Industri og automoblllndustrien (81,2 mlllloner) samt levnedsmlddelIndustrlen (29,8 mlllloner) fiar modtaget den storste stotte.

(1) Sâfremt Intet andet er anfert, er alle de omtalte belob udtrykt i regningsenheder
(jvf. side 6). De differencer, som mâtte kunne konstateres ved at sammenligne de
anforte totalbelob med totalbelob opnâet ved samm enlaegning af de enkelte belob, skyldes
afrunding.
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label 1 : Finansierlnger i 1973
Fordeling pà finansieringsform og pà lande
Tyskland

Antal

Belob
(1 min. R.E .)

'h af total

2
18
14
3
10
3

6,8
204,5
170,6
22,6
181,9
67.1

0.8
25,1
20,9
2,8
22,3
8.2

2

43,3

5,3

52

696,8

85,4

Cameroun
Elfenbenskysten

1
1

1.8
7.9

Gabon

1

1.2

0.2
1.0
0,1

Total

3

10,9

1,3

Almindellge forretninger 1 alt . . .

55

707,7

86,7

76,4

9.4

2R)

9,4

2
1
1 (* )

13,8

1
1

5.0
1.0
0,6
2.1

1.1
1.7
0.6
0.1
0.1
0,3

a

31,9

3,9

Saerlige forretninger I alt

17

108,3

13,3

Samlet Total

72

816,1

100,0

Lande

Almindellge forretninger
Mediemslande
Danmark
Tyskland
Frankrig
Irland
Italien
Det forenede Kongerlge
Uden for Faelleskabet (')

Italien

Total
Associerede Lande

Frankrlg

Saerllge forretninger F)
Tyrkiet
Det forenede Kongerlge

67,1

AASIVI-OLT
Irland

22,6

Danmark
Uden for Faellesskabet

43,3

AASM-almindelige län
AASM-saerlige forretninger

31,9

Tyrkiet

76,4

Total :

16

816,1 m ill. R.E

Cameroun
Elfenbenskysten
0vre-Volta
Senegal
Martinique (OD)
Réunion (OD)
Total for AASM-OLT

{') Trans-Austria Gasiine projektet, der skal forsyne Italien (23,5 miilioner) og Frankrig (19,8 millioner)
med naturgas; disse finansieringer foretages i tienhold til artikei 18, stk. 1, andet afsnit I Bankens
vedteegter. Länene til Frankrig og Italien beiober sig til henhoidsvis 190,4 og 205,4 millioner, hvis disse
to iân régnés med.
(2) Forretninger pâ saerlige viikâr pâ basis al midier fra Mediemsstaterne (Tyrkiet) og af midier fra Den
Europaeiske U dviklingsfond (AASM-OLT), der bogfores i Bankens Saeriige Afdeling.
3) Herat et bidrag til tilvejebringelse af risikovillig kapital til et belob pâ 0,54 million.
Ί) Bidrag til tiivejebringeise af risikovillig kapital.

label 2 ; Finansieringer i 1973
Fordeling pâ sektorer (ind. anvendelse af belob under globale lân)
Energi, vandforsyning

ρττ

Antal

Sektorer

Transport

ιβ9,2

Telekommunikation

28,9

Infrastmkturarbejder

32

Energi
Elektricitetsvœrker
Gasledninger
Andet

13
9
2
2

Industri og servicefag

Trr
54,2

—
—
—
—
—

•Λ

af total

—
—
—
—
—

55,1

0,4
10,9
3,8
5,6
0,4
1,1

27,9
18,9
5ß
3,7

10
3
5
1
1

89,2
31,4
45,7
3,5
8,6

5

—

128,9

—

15,8

40

46

366,6

29,1

44,9

3.6

2

—

12,4

Industri (')
Minedrift'
Produktion og 1. forarbejdning
af metailer'
Byggemateriafer*
Traeindustri
Gias og keramik
Kemikaiier*
Metafarbejde og mekanik . . .
Biier, transportmateriei ....
Eiektrisk og eiektronisk materiel
Fodevarer
Tekstiier og iseder
Papirmasse og papir* ....
Forarbejdning af gummi og
piastmateriafer
Globale iàn

36

45
2

352,0
1,4

29,0
1,4

43,1
0,1

1
4
5

91,2
7,3
2,1
8,1
10,4
11,9
69,3
2.7
29,8
5,6
22,0

1,7
1,3
2,1

6,2
5,6
2,0

11,2
0,9
0,3
Iß
1,3
Iß
8,5
0,3
3,6
0,7
2,7

1,7
—

0,2
10,8

0,1

0,3
0,2

—
7
2

—
2
3
2
4
1
6

—
1

—
—
12
1

—
7
10
1

_

2

8

—

2
1

—

1

Andre tjenesteydelser (preeinvesteringsundersagelser og ieknisk assistance)

816,1 mi ll. R.E

449,5
227,6
154,2
43,3
30,3

hvoraf an
vendelse
af globa le
lân (1
mill. R.E.)

Landbrug - Skovbrug - FIskerl . .

Servicefag
Turismo

Total :

Total
(1 mill.
R.E.)

—
—
—
—
—
—

4

Telekommunikation

Anven
delse af
globale
lân

—
—
—
—
—
—

Vandforsyning og distribution . .
Transport
Jernbaner
Veje og ingeniorarbejder . . .
So- og fiodtransport
Lufttransport

Landbrug, Industri og servicefag

Landbrug, skovbrug
og fiskeri

Lân og
partlclpatloner

Belob

Samlet Total

72

46

1,7
88β P}
2,2
Iß

—

—
—
6,8
0,2

—

—

Ifi

0.1

816,1

»,1

1.5

106,0

{') Heraf baslsindustrier (forsynet med stjerne) 132 mililoner.
(2) Difference meiiem de i 1973 ydede globale iân (117,6 mililoner) og de anvendelser, der er foretaget
i lobet af 1973 under globale lân ydet i 1973 og i de foregâende âr (29,1 mililoner).
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Der er i 1973 ydet syv làn pä / alt
134,7 millioner til oplorelsen al atomkraltvaerker. Investeringsbariken har
sàledes bidraget til Faellesskabets bestreebelser pä at forbedre energiforsyningen. Der er siden 1958 ydet
735,4 millioner til energisektoren.

55% til infrastrukturerprojekter
227,8 millioner tll
energiformài

De i 1973 ydede lân til investeringer 1 infrastrukturprojekter belober sig tll et
samlet belob pä 449,5 mlllloner mod 354,1 mlllloner I 1972. Deres andel I Bankens
samlede aktivitet er dog gâet tllbage fra 67% tll 55%. Forogelsen af hjaelpen
tll Produktion og transport af energl (227,8 mlllloner mod 160,3 mlllloner I 1972)
samt af fijaelpen tll telekommunlkatlon (128,9 mlllloner mod 85,6 mlllloner) fiar
mere end opvejet nedgangen I finansleringen af Infrastrukturprojekter pä transportomrâdet (89,2 mlllloner med 108,2 mlllloner).

Tll trods for prisstigningerne er det gennemsnitllge belob for Bankens mellemkomst
per Individuel forretning faldet fra 13,5 mlllloner I 1972 tll 11,3 mlllloner pä grund
af det ogede omfang af finansleringer tll Industrien, fivor belobet per enkelt
forretning saedvanllgvis er lavere.

117,6% miiiioner tll
Investeringer af
mindre omfang

Faktlsk er finansleringer, der omfatter mindre enhedsbelob, blevet udviklet
langt udover, hvad disse gennemsnit fortaeller, takket vaere syste met med globale
lân, der ydes tll finansleringslnstitutter med henbllk pä derefter I al vaesentllghed
at bllve anvendt I form af delbelob, efter samtykke fra Den Europaelske Investerlngsbank, tll fordel for mindre projekter af egnsudviklingsmaessig Interesse.
I 1973 er der blevet ydet otte globale lân tll et samlet belob pä 117,6 mlllloner mod
tre pâ i alt 33,2 mlllloner I 1972. Set I forfiold tll Bankens Investeringer I produktlonssektorerne, fiar de globale lân I 1973 udgjort 32% mod 19% I 1972 og
8% I 1971. De gor det mullgt at finanslere ca. 200 Initiativer. 46 anvendelser tll et
samlet belob pâ 29,1 mlllloner er blevet godkendt I 1973, fivllket svarer tll et
gennemsnit pâ 0,6 mlllloner per lân, mod 9 mlllloner for sâ vidt angâr de Individuelle
lân tll storre Industrier.
Banken kan pâ denne mâde fremme danneisen af et blendet net af Industrlforetagender, der er et nodventigt supplement tll Infrastrukturprojekterne og tll de
Store produktlonsentieder, som den finanslerer gennem sin Individuelle fijaelp, o g
fivor Investeringen per skabt arbejdsplads oftest er omfattende.

De samlede Investeringer I finanslerede projekter I 1973 llgger pâ ca. 3,3 mllllarder.
Som I det foregâende âr belober Bankens gennemsnitllge andel I disses flnanslerlng sIg tll 25%. Anvendelsen af belob under globale lân bidrager tll finansle
ringen af en storre del af Investeringerne, nemllg 31 % I gennemsnit.
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For at ege spredningen af energikilderne, har Investeringsbanken bidraget
med to làn til en samlet vaerdi af
43,3 millioner Iii Ente Nazionaie Idro
carburi og Gaz de France, tii etabieringen af en gas-pipeiine i 0strig der skai
fore gas fra Sovietunionen tii Faeilesskabets gas-pipelinenet. Det er forste
gang man i Europa ftar finansieret et
Projekt uden for Fseliesskabet.

Lân inden for Faellesskabet π)
696,8 millioner
til làn af Interesse for
det udvidede Faellesskab

I 1973 er der blevet ydet 52 lân til et samlet belob pâ 696,8 millioner til projekter
beliggende pâ Faellesskabets omrâde, eller som er af direkte interesse for dette,
mod 29 lân og en garanti pâ i ait 505,9 millioner i 1972.
Dette totalbelob omfatter 96,5 millioner anvendt til de forste otte forretninger
i de tre nye Mediemsiande og 42 lân pâ i ait 557 mlllioner til de gamie Medlemslande, hvilket for de sidste landes vedkommende vil sige en forogelse pâ 10% i
forhold til 1972.
Hertil kommer to lân pâ i ait 43,3 millioner til ENI og Gaz de France beregnet
pâ finansieringen af Trans-Austria-Gasiine - projektet, som, idet det er beliggende
i 0strig, er beregnet pâ at transportera den russiske naturgas frem til Faellesskabets
gasiedningsnet. Da dette projekt er af faelles in teresse for fiere Mediemsiande, har
det vaeret ârsag til, at man for forste gang uden for de Associerede Lande bringer
den bestemmelse i vedtaegterne i anvendelse, der gor det muligt for Styrelsesrâdet et bemyndige Banken til at yde stotte tll et projekt, der er beliggende uden
for Fseliesskabet.

ekspanslon Inden for làn
af faelleseuropaelsk
Interesse

Fordelingen af de projekter, der er blevet finansieret af Banken inden for Faellesskabet i 1973, i henhold til de politisk-okonomiske formâel, der svarer tll de
opgaver, der er defineret i Romtraktatens artikel 130, findes i tabellerne 3, 8 og 9,
side 23 og 68.
I denne forbindelse er den kraftige vaekst i lânene til projekter af faslleseuropaeisk Interesse et markant trœk for regnskabsâret. Med 266,8 millioner udgor disse
lân mere end 38% af den aktivitet, der vedrorer Medlemslandene. Forogelsen pâ
76% af disse forretninger i forhold til 1972 er sâ meget mere betegnende, som
denne forogelse folger efter en fremgang pâ naer ved 90% i det foregâende âr
i forhold til 1971.

219,2 millioner
tu energiforsyning

Mere end fire femtedele - eller 219,2 millioner - af de forretninger, der er af
faelleseuropaeisk interesse, er beregnet pâ at forbedre Faellesskabets energiforsy
ning. Specieit er syv lân til et samlet belob pâ 134,7 millioner blevet anvendt til
bygning af atomkraftvaerker. Resten af pengene er blevet anvendt til finansiering
af et vandkraftvaerk, til bygning af gasiedninger, til anskaffelse af boreplatforme
og til fremstilling af boreudstyr med henblik pâ boring i havet efter olie og gas.
Disse projekter fik en ekstra begrundelse i den oliekrise, som opstod i slutningen
af âret.
Den faelleseuropaeiske interesse begrundede ligeledes et lân pâ 18 millioner til
forbedring af jernbaneforbindelserne mellem Frankrig og Italien samt et lân pâ
28,2 millioner til et afsnit af tunnel-motorvejen i Norditalien i retning mod Simplon.
Endelig motiverede den almindelige interesse, som miljobeskyttelsen har for
Faellesskabet, for forste gang et lân til installationer, der skai rense rogen fra
et stâlvaerk i Tyskiand for stov.
(1) Ind. to lân tll et projekt beliggende i 0strlg, der er af direkte interesse for Faellesskabet
(finansierlnger foretaget 1 h entiold til artikel 18, stk. 1, 2. afsnit i Bankens Vedtaegter).
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Faellesskabets energimsessige uatheengighed afhaenger af udnyttelsen af de
ressourcer der lokaliseres i Europa
eller pà konllnentalsoklen. Dertor har
Investeringsbanken
indvilgel
/
ai
bidrage med et làn pà 24,4 miUioner til
finansieringen af to boreplatforme til
at söge elter olle og gas pà havbunden.

Stetten til egnsudvikling
bevarer dog forstepiadsen

De làn, der ydes til projekter beliggende 1 omrâder, hvor der er udvikiings- elier
omstiliingsprobiemer, indtager Ikke desto mindre forstepiadsen med 424,5 mlllloner
mod 341,8 mlllloner I 1972, eller naesten 61% af de kreditier, der er ydet
i Medlemslandene.
Ca. 1/3 af disse lân vedrorer Italien og dernaest i faidende raskkefolge, Frankrig
og Tyskland. Det er ogsâ egnsudvikling, som har begründet alle de forste
finansleringer, der er blevet ydet III Det forenede Kongerlge, Irland og Danmark.

label 3 : Finansleringer Inden for faeliesskabet (1) i 1973
Fordeling 1 henhold til fremherskende okonomisk formâl Ρ)
Beleb
(1 mill . R.E.)

. . .JKÙ

1. Egnsudvikling og omstllling (artlkei 130 a og
130 b 1 Romtraktaten)
Danmark
Tyskland
Frankrig
Irland
Italien
Det forenede Kongerlge
Total
2. Modernlsering og omstllling af virksomheder samt
sektorlel omstrukturering (artikel 130 b 1 Romtraktaten)

VI

6,8
77,3
121,4
22,6
129,3
67,1

1.6
18,2
28,6
5,3
30,5
15,8

424,5

100,0

5,5

—

3. Faelleseuropselsk Interesse (artikel 130 c i Romtraktaten)
Energi (Produktion og distribution)
heraf :

219,2

82,2

Atomkraftvserker

134,7

Vandkraftvaerker

16,2

Gasledninger

43,3

Boremateriel

25,0

—
—
—
—

Transport
heraf :

46,2

17,3

Jernbaner

18,0

Motorveie

28,2

—
—

Miljobeskyttelse
Total

1,4

0,5

266,8

100,0

(1) Ind. to lân til et samlet beleb pä 43,3 millioner tri et projekt beliggende 1 Ostrig (finansleringer
foretaget 1 henhold tll artlkei 18, stk. 1, 2. atsnit 1 Bankens vedtaegter.
(2) Fordeling af de finanslerede projekter 1 henhold tll de ekonomlsk-polltlske formàl, der er pâlagt
Banken 1 henhold tll artikel 130 1 Romtraktaten; Idet hovedformàlet tages som kriterlum for de projekter,
som opfylder fiere formàl pà én gang.
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Den stette, der gives med henbiik pâ egnsudvikling, er mere og mere blevet
udformet pâ en sâdan mâde, at den ska! fremme mindre, industrielle Initiativer.
Mere end en fjerdedel af de samlede lân til Medlemslandene er blevet ydet med
henbllk herpâ I form af seks globale lân til et beleb pâ 109,6 millioner tll flnanslerlngslnstltutter, der optraeder som mellemmasnd, og som vil anvende disse lân,
efter at Banken tiar glvet sit samtykke, tll finanslering af projekter af beskeden
mâlestok. Betydningen af denne form for lân blev understreget I foregâende
kapital.
Niogtredive anvendelser tll et samlet beleb pâ 24,5 millioner er blevet besluttet
under de forskelllge lebende globale lân (se tabel 12 side 70).

205,4 millioner - 30 "/ο
af finansieringerne vedrorer Italien

Nâr der tages hensyn tll de lân, der er ydet med henbllk pâ den del af ga sledningen
(Trans-Austria-Gasllne), som er beregnet pâ at forsyne Italien med naturgas, er
Italien stadlgvaek det land, der ferst og fremmest nyder godt af Bankens lân
med et lânebeleb pâ 205,4 millioner (150,1 milliarder lire), hvllket svarer tll ca.
30% af den hjaelp, som ydes Medlemslandene. Dette beleb kommer dog Ikke op
pâ de beleb, der blev anvendt I de to foregâende regnskabsâr. I virkellgheden
fortsatte de administrative problemer I forblndelse med dels gennemferelsen
af loven fra 1971 vedr. Syditallen, dels den stadlgvaek lldet gunstige konjunkturmaesslge situation I begyndelsen af âret, dels de valutarlske risici som feige
af den monetaere situation, dels den rigellge maengde af llkvider pâ det indenlandske marked, samt dels det relativt lave renteniveau, opretholdt af d e Itallenske
myndigheder. Disse faktorer medvirkede tll at bremse udviklingen af forretningerne
I dette land.
Tre af forretningerne I Italien repraesenterer en faelleseuropaelsk Interesse, nemllg 1) et lân pâ 28,2 mlllloner til strasknlngen VoltrI-AlessandrIa pâ tunnel-motorvejen, som vii slkre en bedie forblndelse mellem Genua og SImplon - og Mont
Blanc - tunnelerne, 2) et lân pâ 24,4 millioner med henbllk pâ et saette SAIPEM,
der er en filial af ENI-koncernen, I stand tll at erhverve to platforme, der kan
saenkes halvt under vand, tll brug ved boring I havet efter olle og gas, samt 3)
et lân pâ 23,5 millioner tll ENI tll finansleringen af den del af gasledningen, der er
af Interesse for Italien, og som er beregnet pâ at transportera naturgas fra
Sovjetunlonen gennem 0strlg.
Imidlertld er sterstedelen af kreditterne blevet ydet tll fordel for projekter
I Syditallen og pâ oerne.
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Isaer infrastrukturprojekter

Stetten tll forbedring af telekommunlkatlonen er blevet fortsat ved ydelsen
af to lân pâ I alt 58,6 millioner (42 mllllarder lire) med henbllk pâ udbygning
af telefonvaesenet I Calabrien og pâ Sardinien.

og Industri I Syditallen

De ovrige lân (70,6 millioner) er beregnet pâ Industrisektoren. De er blevet ydet
gennem finansleringslnstitutter. Istituto Mobiliare Italiano — IMI —, Istituto
Regionale per II Finanzlamento alle Industrie In Sicilia — IRFIS —, Istituto per lo
Sviluppo Economico dell'Italia Meridionale — ISVEIMER —, Credito Industriale
Sardo — GIS — og Banco di Napoll's afdeling for kreditter tll Industrien. Disse
forretninger omfatter fire Individuelle lân. Det storste af disse lân vedrerer
bygningen af en FIAT - automobllmotorfabrik I Termoli I Molise (25,8 millioner
eller 19 mllllarder lire), og de andre vedrorer udvidelse af en fabrik, der frem-

Den veesentligste del af de i Italien ydede làn er gàet til
projekter i den sydiige del at landet hvis udvikling stadig
prioriteres hojt af Banken. Inden for hele Fsellesskabet
har làn til regionaludvikling bevaret farstepladsen med
424,5 millioner, d.v.s. ca. 61 % af de kreditier der er ydet
i hAedlemslandene.
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De ferste finansieringer der er ydet i
Irland er kommet regionaludvikllngsprojekter tilgode. Tre làn til en samlet
vœrdi af 22,6 millioner er gàet til en
udvideise at telelonnettet, en modernisering af sukkerfabrikkerne og fil opretteisen af en fabrik fil fremstilling af
proteinkoncentrater fil kreaturer.

stiller bilk og galvaniserede jern- og stâlplader I Napoli, udbygnlng af en
cementfabrlk samt bygning af en fabrik tll fremstilling af telekommunlkatlonsmaterlel pâ Sicilien. Endellg tiar Banken ydet CIS og ISVEIMER to globale lân,
det ene pâ 13,5 og det andet pâ 20,3 mlllloner (10 og 15 mllllarder lire), som
vil bllve anvendt tll forskelllge Industrielle Initiativer af mindre eller mellemstort
omfang.
Tyskiand er 127,2 millioner
ud af 204,5 gàet
tll projekter af
fœlleseuropaelsk Interesse
herunder atomkraftvaerker

I Tyskiand har Banken bidraget tll finansieringen af 15 projekter tll et samlet
belob pâ 204,5 mlllloner (677 mlllloner tyske mark), hvoraf 2/3 er blevet anvendt
tll projekter af faelleseuropaelsk Interesse.
Det drejer sig forst og fremmest, nemllg hvad angâr 119,7 mlllloner (396 mlllloner
tyske mark) om tre atomkraftvaerker : hoj-temperatur kraftvaerket I Uentorp
I Nordrheln-Westfalen, en prototype som anvender den allersidste teknologi, og
de mere klassiske kraftvaerker I Biblis I Hessen og Neckarwesthelm-Gemmrighelm
I Baden-Württemberg.
Tre mindre lân figurerer llgeiedes I denne kategori af finansieringer af faelles
europaelsk Interesse. Et lân er I overensstemmelse med de mâl, der er sat af
Faellesskabet med tienbllk pâ modernisering og omstllling af fiskerlet, blevet ydet
tll Indkob af to fiskekuttere med fryserum. Et andet lân har bidraget tll udvikling
af Produktionen af boremetarlel I Uetze I Nedre-Saksen. Endellg er der med
henbllk pâ mlijobeskyttelse blevet ydet et lân tll Indsugningsinstallatloner og andre
Installationer, der skai rense rogen for stov, I et stâlvœrk I Nordrheln-Westfalen.
De ovrige ni lân tll et samlet belob pâ 77,3 mlllloner (257 mlllloner tyske mark)
skai bidrage tll gennemforelsen af en bedre egnsmaessig llgevaegt I Tyksiand. Med
undtagelse af det lân, der er blevet ydet I Nedre-Saksen tll udvideise af dlstrlbutlonsnettet for el og naturgas, finder de aile anvendelse pâ Industriprojekter.
Blandt disse figurerer aluminlumsfabrikken I Stade og medicinalfabrikken I Cux
haven, llgeiedes bellggende I Nedre-Saksen. De lân, der er ydet tll en fabrik, der
fremstlller vœrktoj og bygningsmaterlel I Ellerau, og tll udvideise af vaerksteder,
der fremstlller sanitetsporcelœn og fllser I Lübeck-DänIschburg, vedrorer
Schleswig-Holstein. Der er ogsâ blevet ydet to lân tll fabrikker bellggende I Neunklrchen I Saar, det ene tll at finanslere et valsevœrk tll mindre jernemner, og
det andet tll et foretagende, der fremstlller automoblldele. Inden for automobllsektoren vedrorer en anden mellemkomst BMW's montagefabrik I DIngolfIng
I Bayern. Endellg er der ydet et globalt lân tll Industriekreditbank AG, og dette
lân skai anvendes tll finanslering af mindre og mellemstore Industriprojekter
I udviklings- og omstllllngsomrâder.

lân pâ 170,6 millioner
i Frankrig

De 14 lân pâ I ait 170,6 mlllloner (947,3 mlllloner franske francs), der er ydet
I Frankrig, har for 71 %'s vedkommende vaeret beregnet pâ Investeringer af
egnsudviklingsmaessig Interesse.
De andre former for mellemkomst, hvortil kan fojes det lân pâ 19,8 mlllloner, som
er blevet ydet tll Gaz de France med henbllk pâ finanslering af den del af TransAustrla-Gasllne, som vedrorer dette selskab, er af faelleseuropaelsk Interesse.
Tll denne kategori henfores stotte tll vandkraftvaerket I Gambshelm I Alsace,
anden del af atomkraftvaerket I Bugey I Rhône-Alpes og udvidelsen af transportkapaclteten pâ jernbanestraekningen mellem Culoz-Chambéry-Modane og
Italien.
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I Dei forenede Kongerige har Banken
begyndt sin aktivitet med at yde tre
làn til en samiet vserdi at 67,1 m iiiioner
til fordei for investeringer i Industrien
i omràder, hvor der skal ske struktursendringer eiier i regionaiudviikiingsomràder. Dei er et « globait làn » til finansieringen af en raekke projekter at lille
og mellemstort omfang samt to bidrag
til reallserlngen af jern- og stàlanlasg.

Stötten til investeringer af egnsudviklingsmaessig interesse er for storstedelen
gâet til infrastrukturprojekter. Disses overvaegt — de repraesenterer i 1973 mere
end 68 Vo af det samlede belob — er for ovrigt stadigvaek et af de karateristiske
trœk ved forretningerne i Frankrig.
og til infrastrukturprojekter
af egnsudviklingsmaessig
interesse

Blandt infrastrukturprojekterne af egnsudviklingsmaessig interesse, der fiar vaeret
genstand for lân fra Banken, bor man naevne ud bedring og udbygning af vandforsyningen 1 Bretagne samt de interregionale jernbaneforbindelsers udstyring med
togvogne, der drives af gasturbiner; det drejer sig om forbindelserne mellem Lyon
og Bordeaux, Lyon og Nantes samt Lyon og Strasbourg.
De to lân til udvidelse og modernisering af telekommunikationen i Midi-Pyrénées
og Poitou-Charentes bringer den samlede fijaelp, som er blevet ydet siden
1967 til udviklingen af telekommunikationen i mindre udviklede egne af Frankrig,
op pâ 159,3 millioner (879,6 millioner franske francs.)
De to vigtigste mellemkomster til fordei for den industrielle sektor bestâr 1 to
globale lân til et samlet belob pâ 48 millioner (266,6 millioner franske francs),
ydet til Crédit National og Caisse Centrale de Crédit Hotelier Commercial et
Industriel med fienblik pâ finansiering af mindre projekter, fortrinsvis i udviklingsomrâder eller I egne, tivor der finder en omstillingsproces sted.
Endvidere er der blevet ydet to direkte lân, et til et « mini-stâlvœrk » med
elektrisk ovn og kontinuerligt valsevœrk i Toulon, og et andet til en fabrik, der
fremstiller sanitetsporcelœn i Bischwiller i Alsace.

forste lân I Det forenede
Kongerige pà I alt
67,1 millioner

Allerede det forste âr efter Det forenede Kongeriges indtrasden i Fœllesskabet
begyndte Banken sine forretninger i dette land med at yde 3 lân til et samlet belob
pâ 67,1 millioner (32,9 millioner pund Sterling) til industrielle investeringer i omstillings- eller udvikiingsomrâder.
Det drejer sig forst og fremmest om et globalt lân pâ 7,1 millioner (3,5 millioner
pund Sterling) til Industrial and Commercial Finance Corporation Ltd. (I.C.F.C.),
som, efter godkendelse fra Bankens side, vil anvende dette belob til finansiering
af mindre og mellemstore initiativer i omrâder, som lider under en forsinket
udvikling, eller fivis situation krœver en omstilling af de traditionelle aktiviteter.
Gennem to andre lân fiver pâ 30 millioner (14,7 millioner pund Sterling) hiar
Banken taget del i finansieringen af to projekter, udarbejdet af Britisk Steel
Corporation. Det forste lân vedrorer anlaeg til at forberede fyldningerne af jernog stâikomplekset i Teesside i Nordengland, tivor arbejdsloshieden ligger langt
over det nationale gennemsnit. Det andet lân vedrorer bygningen af en tredje
tiojovn samt andre forsyningsanlaeg, der skal gore det muligt at foroge Produktionen
af varmvalsede coils pâ jern- og stâlfabriken i LIanwern, beliggende i naertieden af de omrâder i Syd-Wales, tivor der skal finde en omstilling sted.

i Irland
22,6 millioner til
telekommunikationsnettet
og til industrier
tilknyttet iandbruget

Ire lân til et samlet belob pâ 22,6 millioner (11,1 millioner irske pund) er blevet
ydet i Irland. Det storste pâ 15,3 millioner (7,5 millioner irske pund) skal bidrage
til finansieringen af en udvidelse af telekommunikationsnettet i et land, tivor
telefontaettieden og automatiseringsgraden for ojeblikket ligger langt under
niveauet i de andre dele af Fœllesskabet. De to andre lân vedrorer landbrugsog levnedsmiddelindustrien ; dels modernisering og rationalisering af sukker-
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De ferste to làn at interesse for Danmarir er gàet til infrastrulrturprolekter pà
Greniand, en prioritering der er be
gründet i at dette omràde er ringe stii let. Der er ydet iàn tii en samlet vaerdi
af 6,8 miliioner tii havneinstaiiationer pà
sydvestkysten og en varmecentral i
Godthaab.

fabrikker i grevskaberne Carlow og Cork, hvilket vi! hjaelpe den irske sukkerproduktion med at forblive konkurrencedygtig pâ de betingelser, der er gaeldende
Inden for Faellesskabet, og dels opforelse I Cork af en fabrik tll fremstllling af
protelnekstrakter med tllsluttede afdelinger beregnet pâ at lette Indforelsen
af Intensive opdraetningsmetoder med henbllk pâ eksport tll andre Faellesskabslande.
Denne aktivitet fra Bankens side opfylder henstllllngerne I Protokol 30, der
er bllagt Tlltrasdelsestraktaten, og som opforderer Faellesskabets Institutioner
tll at saette alle midier I gang med henbllk pâ at bidrage tll Irlands okonomlske
udvikling og Industriallsering samt tll fjernelsen af den underbeskaeftigelse, som
hersker der, og tll en nedbringelse af de betydellge Indkomstforskelle, som dette
land, handlkappet ved sin perlfere bellggenhed, Uder under i horhold tll de
ovrige Medlemslande.
6,8 millioner tii havne
og elektricitetsforsyning

De to forste lân ydet I Danmark tll et belob pâ 6,8 mlllloner (51,2 mlllloner danske
kroner) vll bllve anvendt pâ Grönland tll finanslering af havneanlaeg 1 Frederikshâb,
Narssaq og Jullanehâb pâ sydvestkysten, samt tll finanslering af et elektrlcltetsvaerk I den administrative hovedstad Godthaab. Disse to lân vll bidrage tll at
forbedre ekslstensbetingelserne og levestandarden pâ et landomrâde, der er
ganske saerligt forfordelt og fjerntllggende I forhold tll resten af Faellesskabet.
Udviklingen af havneanlaeggene er af direkte betydning for fiskerlet, som er den
vaesentllgste Indtaegtskllde, og som tegner slg for 80% af Grönlands eksportIndtaegter.
FInanslerIngskontrakterne vedrorende anmodninger, som er blevet undersogt
I 1973 for sâ vidt angâr Belgien og Nederlandene, kunne forste afsluttes i 1974.
Fordelingen af lânene Ifolge den anvendte finansleringsfremgangsmâde (tabel 10,
side 69) viser vaesentllge forandringer 1 forhold tll 1972 : der er sket en staerk
stigning I de lân, der ydes direkte tll den endellge bénéficiant, medens de
Individuelle lân, som ydes gennem et finansleringslnstitut, er gàet tllbage. Pâ
grund af reduktlonen af de forretninger, der foretages gennem Cassa per II Mezzo
giorno udgor sidstnaevnte forretninger nu kun 14% af de lân, der har direkte
betydning for Faellesskabet, mod 34% 1 1972 og 43% I 1971. Tll gengaeld er der
sket mere end en tredobling af belobet for de globale lân, og dette udgor 1 1973
16% af den sfotte, som er blevet ydet med direkte Interesse for Faellesskabet,
mod mindre end 7% I 1972.
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AASM - Overs0iske Lande og Territorier
Aimindelige iàn og ssrlige forretninger fra 1964 tii 1973

Almindelige Iàn

Saerlige forretninger med midier
fra Den Europaeiske Udvikiingsfond

Fordeling pâ lande

Fordeling pâ sektorer

0vre Volta
Ny Caledonian
Elfenbenskysten - Ovre Volta

2.6

Turisme

7.6

Energi

Senegal

Gabon

Congo

Mauritanien

0.6
1,0
1.2
1.9
1.9
1.9

La M artinique
Ny Calédonien
Cfiad
Surinam
Senegal
Madagascar

2.0

Congo

2.7

Mauritanien

2.8

La R éunion

3.3

Gabon

3.3

Dahomey

5.0

0vre Volta

9.0

Zaïre

17.9

69.3

Anden
Infrastruktur

4,3

Landbrug

9.0

Energi

33.6

Anden
infrastruktur

40.9

Industri

Industri

Cameroun

23.9

Cameroun

Zaïre

Elfenbens
kysten

97,4 m ill. R.E.

27.2

87.8 m ill. R.E,

Elfenbenskysten

97,4 m ill. R.E.

87.8 mil l. R.E.

,î

*1
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Forretninger i De Associerede Lande
i AASM og OLT
er der ydet
10,9 millioner af Bankens
egne midier

I de Associerede Afrikanske Stater (AASM) og Oversoiske Lande og Territorier
(OLT) er der i 1973 blevet afsluttet elieve finansleringskontrakter : tre almindelige
lân af Bankens midier pâ Ι alt 10,9 millioner og otte forretninger pâ basis af midier
fra Den Europaeiske Udvikiingsfond, hvoraf seks lân pâ saerllge vllkâr med et
samlet belob pâ 30,4 mlllloner, og to bidrag til tilvejebringelse af rislkovllllg kapital
med et belob pâ 1,5 millioner.
De tre almindelige lân af Bankens egne midier vedrorer Elfenbenskysten, Gabon
og Cameroun, og tjener tll finansiering af projekter, som vii bidrage til disse landes
okonomiske udvikling samt tll en styrkelse af deres betalingsbalance.
Et lân pâ 7,9 mlllloner (2 200 mlllloner CFA-francs) er blevet ydet tll Eifenbenskysten
med henbllk pâ forbedring og makadamisering af 215 km. af vejen fra San Pedro
tll Issia, som sikrer forbindelsen fra storstedelen af den vestllge del af landet tll den
nye havn I San Pedro.
I Gabon vil et lân pâ 1,2 millioner (332 mlllloner CFA-francs) tll et fiotel med
120 senge, bidrage tll en udvidelse af overnatningskapacitelten I fiovedstaden
(Libreville).
I Cameroun er der blevet ydet et lân pâ 1,8 million (500 mlllloner CFA-francs)
tll SOSUCAM's sukkerrafflnaderl og sukkerorsplantager. SOSUCAM nod allerede
godt af et lân fra Banken I 1966 pâ 2 mlllloner. Projektet fiar tll hensigt at
fordoble den ârllge produktionskapacitet, som vil bllve bragt op pâ 30.000 tons
med henbllk pâ at opfyide det cameronlanske markeds behov.
De sidste to lân har vœret genstand for rentegodtgorelser pâ basis af midier fra
Den Europaeiske Udviklingfond tll en I forvejen I teksterne fastsat sats pâ 3%,
som er blevet fastsat af Kommissionen efter Indstllllng fra Banken.

31,9 miiiioner af midier
fra Den Europaeiske
Udvikiingsfond

heraf to participationer

De otte forretninger, gennemfort pâ basis af midier fra Den Europaeiske Udvik
iingsfond og administeret af Banken Inden for rammerne af den Saerllge
Afdeling, vedrorer for 21,4 millioners vedkommende landbrugslndustrielle pro
jekter i Cameroun, Elfenbenskysten og 0vre-Volta, og med et samlet belob pâ
10,5 millioner infrastrukturprojekter, speclelt vejanlaeg, i Elfenbenskysten og I de
Oversoiske Departementer Martinique og Réunion.
Foruden det almindelige lân, som allerede er blevet omtalt, har Banken i
Cameroun tegnet en participation pâ 0,5 million (150 millioner CFA-francs) I
SOSUCAM's kapital I sin egenskab af repraesentant for Det Europaeiske Okono
miske Faellesskab og for dettes regnlng.
Pâ samme betingelser har Banken med Senegal og selskabet DAKARMARINE
afsluttet en Kontrakt vedrorende et bidrag tll tilvejebringelse af dette selskabs
risikovilllge kapital med et belob pâ 1,0 million (270 mlllloner CFA-francs)
beregnet pâ at finanslere et supplerende forskningsprogram og forskelllge
Investeringer, der vil gore det muligt at vurdere levedygtigheden af et center
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for skibsreparation i Dakar beregnet pâ skibe med stor tonnage. Denne finansiering ydes i form af en andel pâ 30 millioner CFA-francs i selskabets kapital
og et kapitallignende indskud pâ 240 millioner CFA-francs.
og seks lân pâ
saerlige vilkàr

Banken har ligeledes i sin egenskab af reprassentant for Faellesskabet og
sammen med Kommissionen undertegnet seks kontrakter om lân pâ saerlige
vilkàr pâ basis af midier fra Den Europaeiske Udviklingsfond til et belob pâ
30,4 millioner.
Et lân pâ 5,0 millioner (1 400 millioner CFA-francs) ydet til 0ver-Volta skal
bidrage til skabelsen af en industriel sukkerrorsplantage og et sukkerraffinaderi
i Banfora, hvis kapseltet pâ 21 000 tons râsukker vil svare til landets forudsete
behov i 1980. De overrislingsarbejder, der er nodvendige for gennemforelsen
af dette projekt, har vaeret genstand for hjaelp, der likke skal tilbagebetales,
fra Den Europaeiske Udviklingsfond, ydet af Kommissionen for De Europaeiske
Faellesskaber.

til landbrugslndustrielle
projekter samt veje

I Cameroun vil et lân pâ 8,8 millioner (2,457 millioner CFA-francs) til Société
Camerounaise de Palmeraies (SOCAPALM) gore det muligt at oprette en
plantage pâ 6 000 ha med oliepalmer samt bygge en oliemolle med en ârlig
kapseltet pâ 20 000 tons. Dette projekt er en del af et program, der tjener
til i forste omgang at tilfredsstille det nationale marked og senere eksporten.
I Eifenbenskysten vil et lân pâ 6,9 millioner (1 924 millioner CFA-francs) til
Société des Caoutchoucs de Côte-d'IvoIre — SOCATCI — muliggore, at der
i en afstand af ca. 60 kilometer fra San Pedro-havnen skabes en gummitraesplantage pâ 13 500 ha, som fra 1985 vil frembringe 27 000 tons latex og vil bidrage
til ophjaelpningen af det sydvestlige omrâde.
Ligeledes i Eifenbenskysten vil et lân pâ 6,8 millioner (1 900 millioner CFAfrancs) som Supplement til et lân af Bankens egne midier, som allerede er blevet
nasvnt, sikre finansieringen af makadamiseringen af vejen mellem San Pedro
og Issia.
De to andre lân pâ sœrlige vilkàr pâ henholdsvis 0,6 og 2,1 millioner skal
finansiere vejinvesteringer i d e Oversoiske Departementer Martinique og Réunion.

genoptagelse
af forretningerne
1 Tyrklet : saerlige
lân pà 76,4 millioner

Sâ snart den anden finansielle protokol med Tyrkiet trâdte i kraft, blev der ydet
ni lân pâ basis af midier fra Mediemsstaterne pâ i alt 76,4 millioner [1 258,7 mil
lioner tyrkiske (1)]; heraf 36,5 millioner (609,1 millioner tyrkiske pund) til tre
lân til jernbane- og lufttransport, 37,9 millioner (619,2 millioner tyrkiske pund)
til fem lân til industriinvesteringer og 2 millioner til et globallân beregnet pâ
praeinvesteringsaktiviteter. Denne stette ydes i henhold til fuldmagt fra og
for regning af Mediemsstaterne og administreres af Banken Inden for rammerne
af dennes Saerlige Afdeling.

til jernbaneog lufttransport

Banken har fortsat med at stette ivaerksaettelsen af de tyrkiske jernbaners
moderniseringsprogram, hvortil andre finansieringsinstitutter, sâ som Verdens-

(1) Belebene i tyrkiske pund gives udelukkende tll orientering. De udgor modvaerdien af
de I finansleringskontrakterne naevnte belob, som er udtrykt Ι regningsenheder : 1 R.E. =
15,2 tyrkiske pund (fra den 1. januar til den 13. februar 1973) og = 16,8889 tyrkiske pund
(fra den 14. februar til den 31. december 1973).
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Veiforbindelsen San Pedro-lssia pà Elfenbenskysten, er et
eksempel pà et proiekt der bäde bar modtaget et làn af
Bankens egne midier og et làn af midier fra Den Europaeiske U dviklingsfond. Siden 1964 er der I alt ydet làn for
185,2 millioner til projekter i AASM og Oversoiske Lande
og Territorier, hvoraf 97,4 mlllloner hidrorer fra Bankens
egne midier og 87,8 fra Den Europaeiske Udviklingsfonds
midier.
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Siden 1965 er der til Tyrkiet ydet 45 làn for et samlet beleb
pà 251,4 millioner tra Medlemsstaternes midier. At dei
samlede lànebeleb pà 76,4 mlllloner I 1973, gik 36,5 ili
transportsektoren, Isœr til udstyr til jernbane- og luttnettet.
Resten gik til Investerlnger I Industrien.

banken, ligeledes har bidraget. Et forste lân 11 millioner, beregnet pâ en
progressiv erstatning af de foraeldede damplokomotiver med dieseldrevne loko
motiver, blev allerede i 1968 ydet Inden for rammerne af den forste finansielle
protokol. Takket vœre et nyt lân pâ 23,5 millioner (396,9 millioner tyrkiske pund)
ydet i 1973, vil 140 diesellokomotiver kunne saettes i drift fra nu af og indtil
1976. Disse lokomotiver vil blive bygget pâ de tyrkiske jernbaners vaerksteder
pâ basis af dele, der til dels er fremstillet i landet, idet den lokale produktionsandel skal haeves fra 50 Vo i 1973 til 70 ®/o i 1976. Gennemforelsen af dette
Projekt vil altsâ ligeledes gore det muligt at forbedre jernbaneselskabets samt
underleverandorernes vaarksteders Produktivität og know-how.
Et andet lân pâ 4,4 millioner (66,1 millioner tyrkiske pund) skal bidrage til
elektrificeringen af den 140 kilometer lange jernbanelinje mellem Istanbul og
Adapazari, hvor trafikken er ganske saerlig taat. Udover Infrastrukturarbejderne
omfatter dette projekt erhvervelsen af 15 eldrevne lokomotiver, hvoraf syv
ligeledes vil blive samlet i de tyrkiske jernbaners vaarksteder.
Endelig er der blevet ydet et lân pâ 8,6 millioner (146,1 millioner tyrkiske pund)
til det tyrkiske luftfartsselskabs (T.H.Y.'s) indkob af 5 turbodrevne Fokker Fellow
ship F-28 maskiner til beflyvning af de indenlandske ruter. Disse maskiner
vil muliggore en bedre betjening af de afsides liggende egne og fremme
turistudviklingen.
et integrerei projekt :
fra skovbrug til
fremstllling at papir

Den vaesentligste mellemkomst Inden for industrisektoren bestod i et lân pâ
20 millioner (337,8 millioner tyrkiske pund) til gennemforelsen af et Integreret
Projekt i Antalyaomrâdet, der pâ samme tid omfatter modernisering af et
skovbrug, bygning af et savvaerk og oprettelse af en fabrik til fremstilling
af papirmasse og pap. En geninvestering (1) af 150 millioner tyrkiske pund
er ligeledes blevet anvendt til gennemforelsen af dette kompleks. Dette projekt,
der finansieres i samarbejde med Verdensbanken vil sikre skabelsen af 5 000
arbejdspladser og bidrage til daekningen af Tyrkiets behov for papir, pap og
gavntrœ.

adsklliige andre
industriprojekter

Stadigvœk Inden for industrisektoren vil to lân til udvidelse af en cementfabrik
i Eskisehir (2 millioner) og af en fabrik til fremstilling af syntetiske fibre Inden
for den private sektor i Bursa (3,5 millioner), skabe henved 600 jobs. Disse
to forretninger er blevet gennemfort gennem Banque de Développement Industriel
de Turquie (T.S.K.B.).
Der er blevet ydet et lân pâ 6,4 millioner til statsforetagendet Petkim til
bygning af en fabrik i naerheden af Izmit, der skal fremstille synthetisk gummi,
og som opnâede en forste finansiering pâ 9,3 millioner i 1969.

(1) Banken yder den tyrkiske stat meget langfristede lân, der skal anvendes tll besternte
projekter; Staten anvender disse midier til at yde kreditter med meget kortere lobetid
beregnet pà finansiering af industriprojekter. De belob, der tilbagebetales i tyrkiske pund
af virksomhederne til den tyrkiske stat, og hvis tilbagebetaling til Banken endnu ikke
skal finde sted, er sâledes til ràdighed for ydelse af lân fra Statens side med Bankens
samtykke til nye projekter (geninvesterlngsforretnlnger).

37

i i-V' .

ÌM.

ΤΛ'·
!>·

.'> •

.--^'i/f

.v.ii··.·.; :

·%
ί,ν>·· -••••'•"^
Λ'-ft:ν ' -/f-'τ"'Χ
' :·
• "vx
iA-.·•
, * -·' ·>:<' • •Ì- -'>;»

<'?• l»"·

'• 4ÌMÌS.Ì.- ••*/

-fL·»

'v

,-«^5^: »>

Indvielsen i 1973 af broen over Bosporusstreedet er en af de mesi mar
kante beviser pà Investerìngsbankens
virke i Tyrkiet. Broen, der er en hasngebro, fiar en samlet laengde pà 1 560 m
og hasver s ig 64 m over havet. Til dens
opferelse blev der i 1969 ydet et làn
inden for rammerne af den forste
finansprotokol. Takket vaere d en anden
finansprotokol genoptog Investeringsbanken i 1973 sin aktivitet i Tyrkiet.

isaer takket vaere
et globalt làn

Endvidere har T.S.K.B. nydt godt af et globallân pâ 6 millioner (91,2 miiiioner
tyrklske pund) med henbllk pâ finansleringen af investeringer I mindre og
mellemstore Industrier. 1 lobet af regnskabsâret er der allerede blevet truffet
bestemmelse om seks lân tll et samlet belob pâ 4,5 millioner I favor af en
ollemolle, et marmorhuggerl samt tll virksomheder, der fremstlller emballage,
radiatorer, badekar og guivtaepper.
Endellg er der afsluttet en kontrakt med den tyrklske stat om et globallân
pâ 2 millioner (30,4 mlllloner tyrklske pund) med henbllk pâ finanslering af
prœinvesteringsaktiviteter. Af dette lân er der blevet anvendt 60 000 R.E. tll
teknisk assistance Inden for Sektoren for el-energl.
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1958-72

1973
10 industriprojekter
5 industriprojekter
1 industriprojekt
Globalt lân (placeret ties det formidlende finansieringsinsti

Finansieringer fra 1958 til 1973

siden 1958,
480 kontrakter
til 3,66 milliarder

Siden sin opretteise i 1958 har Den Europaeiske Investerlngsbank undertegnet
i ait 480 finansierlngskontakter til et samlet beleb pâ 3 658,1 millioner regnlngsenheder. Dette svarer til en gennemsnltllg andel pâ ca. 22% I de samlede
omkostnlnger ved de investeringer, som den sâledes bar stettet, og som belebet
sig til ca. 16 milliarder (1).
Fordelingen af Bankens aktlvlteter pâ finanslerlngsart, lande, sektorer, samt
pâ ekonomiske formâl I henhold tll artikel 130 i Romtraktaten fremgâr af
tabellerne 6 tll 9 pâ side 66-68.

86 "/ο af Stetten
Inden for Faeliesskabet

I overensstemmelse med sin hovedopgave tiar Banken I tidstrummet 1958-1973
ydet sterstedelen af sin stette Inden for Medlemslandene. Forretnlngerne I
faver af projekter bellggende Inden for Fsllesskabet, eller som pâ direkte mâde
fiar Interesse for Fœllesskabet, beleb sIg nemlig tll 3152,3 millioner, eller 86%
af de samlede finansieringer.
Banken fiar sâledes bidraget tll en samlet Investering pâ 13,9 milliarder, fivllket
skulle resultere I skabelsen af 108 000 direkte arbejdspladser og I konsollderlngen af 37 000 andre.
De 362 finansieringer, der er blevet ydet af Banken tll projekter af direkte
interesse for Faellesskabet, vedrorer :
— 336 Individuelle lân tll et samlet belob pâ 2 842,6 millioner;
— 17 globale lân et belob pâ 199,7 millioner beregnet pâ gennem flnanslerlngsInstltutter at finanslere Industrielle Initiativer af mindre eller mellemstort
omfang, og som I vœsentllg grad er bellggende I omrâder, fivor der er
vanskeligfieder;
— 9 garantler tll et samlet belob pâ 110,0 millioner.

heraf 50,6 "/o 1 Italien

I overensstemmelse med den opgave, der er blevet pâlagt Banken, for sâ vidt
angâr egnsudvikling, og i betragtning af den okonomlske forslnkelse I fiele
den sydiige del placerer Italien sIg klart pâ forstepladsen, fivad angâr omfanget
af de ydede finansieringer, med 1 594,1 millioner, eller 50,6% af Bankens stoffe
tll projekter af direkte Interesse for Faellesskabet. Dernaest kommer : Frankrig
med 23,5%; Tyskland med 17,7%; Benelux-Iandene med 3,8%; de nye Medlemslande : Det forenede Kongerlge med 2,1%; Irland med 0,7% og Danmark
med 0,2 %; og endelig vedrorer 1 % et projekt, som, skont det er bellggende
i 0strlg, er blevet finansleret pâ grund af den Interesse, som det frembyder
for Faellesskabets forsyning med naturgas.

(1) Der er tale om det samlede belob for de faste Investeringer I samtlige de projekter, som
Banken har stottet. Man er kommet frem til dette totalbelob pâ basis af de kendsgernlnger,
som tjente som basis for promotorernes finansieringsplaner, pâ den dato hvor forretningen
blev godkendt af Bankens Bestyrelse.
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1958-72

1973

Landbrugsinfrastruktur
Turisme
Energi
Telekommunikation
Landbrugsinstallationer
Forsyning med drikkevand
Havneanlaeg
Lufttransport
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Turbinetog
Undersegelsesplatforma
jropae^ke skoie

Skala 1 : 40 000 000
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Infrastrukturprojekter finmsieret fra 1958 til 1973

"^Skala 1 :12 000 000
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mere end 71 % af Stetten
til udvikiing elier
regional omstilling

Det fremgâr af tabellerne 8 og 9 (side 68) at mere end 71 ®/o af de belob,
som af Banken er blevet investeret inden for Fœllesskabet, siden Bankens
oprettelse, er blevet anvendt 1 mlndre udviklede omrâder og i mindre omfang
I omrâder med gammel industri, der stod over for omstlllingsproblemer. Dog
beslaglaegger projekter af fœlleseuropaeisk Interesse, hvis betydning er steget
I de sidste âr, 26 % af de samlede finansieringer. Det drejer sig i al vœsentlighed
om transportinfrastruktur, hvortil for nylig er kommet de staerkt stigende
Investeringer I atomkraftvaerker og gasledninger med henblik pà at forbedre
Faellesskabets forsyning med energi. Investeringer, der gennemforer et Indus
trielt samarbejde Inden for sektorer med hojt udviklet teknologl, belober sig
stadigvaek kun tll ret beskedne belob. Dette er llgeledes tllfaeldet med projekter,
der har med modernlsering eller omstilling af virksomheder at gore (lldt under
5 % I alt for disse to kategorler).

1 de Associerede
Lande, 118 kontrakter
til over 500 millioner

Forretningerne I de Associerede Lande begyndte forst I 1963. Disse forretnlnger
udviklede sig pâ tydellg mâde langsommere fra 1970 til 1972 pâ grund af
forhandiings- og ratificeringsfristerne I forbindelse med Assoclerlngskonventlonen og den FInansielle Protokol. Disse lande har Ikke desto mlndre tllsammen
modtaget 505,6 mlllloner, d.v.s. 14% af de midier, der er blevet Investeret
af Banken fra 1958 til 1973, sâvel af dens egne ressourcer som af Faellesskabets
og Mediemsstaternes ressourcer. De 118 kontrakter, der er blevet undertegnet
I favor af forskelllge Associerede Stater, vedrorer Tyrklet med 251,4 mlllloner
(49,7%), de Associerede Afrikanske Stater, Madagascar og de Oversolske Lande
og Territorler med 185,2 mlllloner (36,6%) og Graekenland med 69,2 mlllloner
(13,7%).

heraf 185,2 millioner
I AASM og PTOM

Fra den 1. januar 1964, pâ hvllken dato de forste assocleringsaftaler trâdte
I kraft, og Indtll den 31. december 1973 har Banken undertegnet 58 kontrakter
tll fordel for projekter bellggende I de Associerede Afrikanske Stater og Mada
gascar samt I de Oversoiske Lande og Territorier. Disse kontrakter vedrorer 29 almlndellge lân pâ basis af Bankens ressourcer tll et belob pâ 97,4 mlllloner og
29 forretnlnger pâ basis af midier fra . Den Europaelske Udvlkllngsfond : 26 lân
pâ sserllge vllkâr tll et samlet belob pâ 85,3 mlllloner og tre bidrag tll tllvejebrlngelse af risikovilllg kapital pâ I ait 2,5 mlllloner. DIagrammet pâ side 32 viser
fordelingen af disse forretnlnger pâ sektorer og pâ lande. Disse forretnlnger
har medvirket tll at Investere ca. 720 mlllloner; det kan ansiâs, at disse Investe
ringer direkte sikrer skabelsen af henved 42 000 arbejdspladser.

og 251,9 millioner
I Tyrklet

I Tyrkiet har Bankens aktivitet I henhold tll den Forste og den Anden FInansielle
Protokol fra 1964 til 1973 drejet sig om 45 lân pâ sœrllge betingelser pâ basis
af Mediemsstaternes ressourcer tll et samlet belob pâ 251,4 mlllloner. Disse
lân har bldraget tll Investeringer pâ ca. 1 400 mlllloner og tll direkte at skabe
henved 14 000 arbejdspladser.
FInanslerIngen af energi- og transportudstyr udgor alene 103,9 mlllloner eller
40% af de samlede lân. Projekterne Inden for papirindustrien, den kemiske
Industri og den mekaniske Industri har modtaget mere end 108 mlllloner, eller
43% af de bevilgede belob.
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Projekter finansleret I AASM fra 1964 til 1973
Almindelige lân fra EIB og saerllge forretninger med midier fra Den Europaelske Udvikllngsfond

1964-72
Alminde
lige
lân
Industri

Saerllge
forret
ninger

1973
Almindelige
lan

Saerllge
forretninger

e

Infrastruktur
Energl
Landbrug
Turisme
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Islamlske Republik Mauritanien
Repubiikken Senegal
Repubiikken Mali
Repubiikken Eifenbenskysten
Repubiikken 0vre-Voita
Repubiikken Niger
Republikken Togo
Republikken Dahomey
Repubiikken Tchad
Den forenede Republik Cameroun
Den Centralafrikanske Republik
Repubiikken Gabon
Folkerepubiikken Congo
Repubiikken Zaïre
Repubiikken Rwanda
Repubiikken Burundi
Den demokratiske Republik Somaiiiand
Repubiikken Madagascar
Mauritius
Det Oversoiske Departement La Réunion

58% af de bevilgede
beleb til infrastruktur

Fordelingen pâ samfundsokonomlske sektorer af de samlede projekter, der er
bievet finansieret af Banken fra 1958 til 1973, viser, at infrastruktur, som
vedrorer samfundsokonomien, bar modtraget ca. 58% af de investerede midier.
I forste raekke kommer transportomrâdet med 21,3%, tast fulgt af energiomrâdet
(20,1 %) og dernaest af telekommunikationsomrâdet (10,8%) (jvf. tabe! 7, s ide 67).

betydelig meliemkomst
Inden for basisindustrierne

investeringerne i de direkte produktive aktiviteter, forst og fremmest industrien,
tiar modtaget ca. 42% af de samlede finansieringer. Man iaegger maerke tii en
vis dominans for sâ vidt angâr Produktion og forste forarbejdning af metaller
(10%) og den kemiske industri (9%), efterfulgt pâ ret lang afstand af automobilindustrien og den mekaniske industri (7%). Basisindustrierne udgor med
57% af industrifinansieringerne storstedelen af den ydede sfotte. Den forarbejdende industri modtager imidlertid meget store belob, som et stört antal
projekter af mere beskedent omfang nyder godt af takket vaere fremgangsmâden med «globale lân », der har vaeret i anvendelse siden 1969, og som
gor det muligt at mangedoble mellemkomsterne. De 153 anvendelser, der
er bievet ydet som globale iàn Inden for Faeliesskabet (jvf. tabel 12, side 70)
nàr op pâ et samlet belob pâ 75,8 miiiioner; det gennemsnitlige belob per
anvendelse ligger pâ 0,5 million, medens det gennemsnitlige belob for de
individuelle industrielle forretninger Inden for Faeliesskabet ligger pâ 5 miilioner.
Anvendelserne vedrorer meget forskellige erfivervsgrene, tiovedsageligt forar
bejdning af metaller og mekanik (22%), levnedsmiddelindustrien (18%), byggematerialer (8,5 %), forarbejdning af gummi og plastmaterialer (8,7 %).

og talrige làn
til fremstillingsvirksomhederne
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Ressourcer

Bankens ressourcer er
steget med mere end
30 % og nâr op pà
2.856,5 millioner

Per 31. december 1973 belob Bankens samlede ressourcer (indbetalt kapital,
driftsoverskud overfort til reserverne og anvendt til henlaeggelser, optagne
lân med undtagelse af endnu ikke indgâede belob) sig til 2 856,5 millioner
regningsenheder mod 2 189,8 miilioner per 31. december 1972. Der er sâledes
tale om en forogelse pâ 666,7 millioner eller 30,5% regnet i relativ vaerdi.
•enne forogelse af ressourcerne stammer for 130 millioners vedkommende fra
de belob, der er blevet modtaget fra Medlemsstaterne i form af kapital, for
22,5 millioners vedkommende fra indbetalinger fra de nye Medlemsstater til
daekning af deres deltagelse i reserver og lienlaeggelser, for 488,3 millioners
vedkommende fra en forogelse af de lobende lânoptagelser og for 25,9 mil
lioners vedkommende fra driftsoverskud overfort tii reserverne og anvendt til
fienlaeggelser.

den Indbetalte kapital
er steget med 130 miliioner

Den forhojelse af kapitalen, der blev besluttet af Styrelsesrâdet under dets mode
den 26. aprii 1971, gav den 31. januar 1973 anledning til en forste indbetaling
pâ 25 millioner fra de medlemmer, som var med tii at grundlaegge Banken.
Indbetaiing nr. 2 pâ 25 millioner skal foretages den 31. januar 1974.
De nye Medlemsstater indbetalte den 28. februar 1973 deres andel af den indbetalte
kapital med 105 millioner ved kontant at indbetale 21 miilioner og ved at betale
84 miilioner i form af skatkammerbeviser, der ikke er rentebaerende, og som
forfalder i fire lige store rater fienfioldsvis den 30. September 1973, 30. aprii 1974,
30. november 1974 og den 30. juni 1975.

de nye Medlemsstater
har indbetalt 22,5 miliioner
tii daekning af deres bidrag
tu reserver og heniaeggeiser

I lobet af regnskabsâret har Det forenede Kongerige, Danmark og Irland
ligeledes indbetalt 22,5 millioner til daskning af deres bidrag til Bankens reserver
og henlaeggelser, idet restbelobet pâ 33,8 millioner skai indbetales i 1974 og
1975.
De oprindeiige og de nye medlemmers indbetalinger er blevet foretaget i de
respektive nationale valutaer pâ basis af de officielle pariteter.

Banken har opnâet
612,3 miliioner pä
kapitalmarkederne

I 1973 kom Bankens traek pâ pengemarkederne op pâ 612,3 millioner mod
479,5 millioner i 1972 og 412,9 millioner i 1971. De udbudte iân belob sig tii
608 millioner og tredjemands deltagelse i finansieringen af udiân (tildeling af
participationscertifikater) belob sig tii 4,3 miliioner (tabel 4).
For tredje regnskabsâr i traek har storstedelen af de lân, Banken har optaget,
lydt pâ Medlemslandenes valutaer. Ved at optage 15 lân lydende pâ de oprin
deiige Medlemsstaters montsorter har Banken taget i alt 364,2 millioner hjem.
Otte af disse lân til et samlet belob pâ 194 millioner er blevet placeret pâ
Medlemslandenes nationale markeder mod 137 millioner i 1972.
I samarbejde med fiere banker i Faellesskabets lande har Banken for forste
gang i September 1973 udbudt et lân pâ 30 millioner R.E. lydende i en ny valutaenhed kaldet Eurco (European Composite Unit). Eurco er sammensat af faste belob
svarende til hver enkelt af EF-Medlemslandenes montsorter, nemlig : 0,9 tyske mark.
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Jabel 4 : Lan udbudt til og med 1973
Regnskabsâr
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1961-1973

optagelse af det
ferste lân i Eurco

Antal

Belob (i min. R.E.)

3
2
3
5
4
6
8
13
9
7
20
19
22

21.4
32,3
35,2
66,8
65,0
138,5
194,5
212,5
146,0
168,9
412,9
462,0
608,0

121

2 564,0

1,20 franske francs, 0,075 pund Sterling, 80,0 italienske lire, 0,35 hollandske
gylden, 4,5 belglske francs, 0,2 danske kroner, 0,005 irske pund, 0,5 luxembourgfrancs.
Belobene for hver enkelt montsort, der indgâr I Eurco, forbllver uaendret under
fiele lânets lobetld. Vaerdlen af Eurco 1 en given valuta er lig med summen
af vœrdierne i denne valuta af de montsorter, der udgor Eurco, udregnet pâ basis
af de faktiske vekselkurser.
Eurco tilbyder investorerne en ny form for pengeanbringelse, der omfatter en
spredning af deres fordringer mellem samtlige Det Europaeiske 0konomiske
Faellesskabs montsorter pâ basis af en passende vejning, og som i konsekvens
tieraf skulle sikre en storre stabilitet i vaerdien af deres investeringer.
Dette lâns tegningsbelob, som blev fijemtaget i US-dollars, blev ojeblikkeligt
konverteret til Faellesskabets montsorter i forhold til Eurco's sammensastning.
Som folge af vanskelighederne pâ Eurco-obligationsmarkedet i dollars kom de
fijemtagne midier i denne montsort kun op pâ 143,7 millioner mod 198 millioner
i 1972.
Til gengaeld belob de midier, der er inkasseret pâ det scliweiziske kapitalmarked i form af et offentligt lân og et privatplaceret lân, sig til 53,4 millioner mod
24 millioner i 1972.
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Lige som hotel Teranga i Dakar (Senegal) ì 1971 blev
finansieret al Banken, ydedes der i 1973 et làn til opforelsen at et hotel al Internatlonalt format I Libreville (Gabon).
Turismeframmenda foranstaitninger I AASM og Oversoiske
Lande og Terrltorler har en Ikke ubetydellg andel I den
okonomiske udvikling.
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Endelig har Banken for forste gang udstedt et lân I llbaneslske pund for
modvœrdien af 16,7 millloner, som er blevet placeret pâ det internationale
kapitalmarked.
Tabel 13 pâ side 71 giver et detaljeret billede af de optagne lân i lobet af
a regnskabsâret. Med fradrag af tilbagebetalinger belob nettoengagementet sig
ä den 31. december 1973 til 2 274,4 millioner mod 1 773,2 millioner per 31. 12. 1972,
tivilket er en stigning pâ 502,1 millioner, hvoraf 13,8 millioner endnu ikke er
ΐ indgâet.
Bankens rentesats | Udviklingen i rentesatserne pâ kapitalmarkederne i lobet af de forste ni mâneder
er blevet forhojel | af 1973 pâvirkedes forst og fremmest af det usikre klima, som herskede pâ
i to omgange | valutamarkederne, af stramningen af den anti-inflatoriske polltik, og i visse lande
^ af en kraftig stigning i eftersporgslen efter faste kapitalanlaeg. Den stigning i
satserne, som blev en folge heraf, foranledigede Banken tll at revidere renteI satserne for dens lân, som siden Oktober 1972 var pâ 7 3/8%, nâr lânets
I lobetid ikke overskred 9 âr og pâ 7 3/4% for lân med laengere lobetld.
I September mâned blev disse satser sat op til tienholdsvis 8 1/8 % og 8 1/2 %.
Pâ grund af den nye fordyrelse af den langfristede kapital som folge af oliekrisen mâtte Banken i december 1973 fastsaette rentesatsen for dens lân til
8 3/4% uanset lânenes lobetid.
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Driftsresultat

driftsoverskuddet
bel0b sig til 25,9 millioner

Resultatet af regnskabsâret 1973 blev i hoj grad pâvirket af den store stigning
i rentesatserne pâ markederne for anfordringspenge og for kortfristede midier,
som, da de er blevet anvendt pâ en I gennemsnit storre maengde llkvlder end i det
foregàende regnsskabsâr, naesten gjorde det mullgt at fordoble Indtaegterne fra
denne del af aktlverne.
Forhojelsen af rentebelobet for udlânene opvejes af en naesten tllsvarende
forogelse af renter og omkostnlnger I forblndelse med optagne làn, og som
vedrorer dette regnskabsâr.

det er blevet tllskrevet
reserverne og anvendt
til henlaeggelser

Efter overtagelsen af det kurstab pâ 8 millioner regnlngsentieder, som pâfortes
Banken som folge af dollardevalueringen I Oktober 1973 og efter afskrivning af
emissions- og amortlseringsomkostninger, der belob sIg tll 6,9 millioner mod
5,6 millioner I 1972, belob overskuddet pâ tabs- og vindingskontoen sIg tll
25,9 millioner mod 21,9 millioner I 1972. Disse skal overfores tll reserverne
og anvendes tll fienlaeggelser.
Af dette overskud er 6,1 millioner blevet tienlagt tll de vedtaagtsmaesslge
reserver, og resten er blevet anvendt tll tienlaeggelser. Den 31. december 1973
belob de samlede reserver og henlaeggelser sIg sâledes tll 249,7 millioner, hvoraf
de vedtaegtsmaessige reserver udgjorde 97,7 millioner.

status pr. 31. december 1973
naermede sIg de 3,5 milliarder

Pâ samme dato var Bankens status 3 484 millioner mod 2 755 millioner pr.
31. december 1972, Idet der sâledes var tale om en stigning pâ 26,5%.

Fìnansìerìnger til fardel for telekomrriunlkatlonssektoren I de omràde r hvor
denne er forsomt, fortsatte I 1973. Fern
làn pâ i alt 129 mlllloner er ydet tll
Sardinien og Kalabrien, tll omràderne
Poltou-Charentes og MIdl-Pyrénées,
samt tll Irland. Bankens samlede Investerlnger I denne sektor nàr op pà
ca. 400 mlllloner.
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Administration

ι henhold til Protokol nr. 1 vedrorende Bankens vedtasgter, som var bilag ti! de
nye Medlemsstaters tiltrœdeisesakt, bestâr Bestyrelsen nu af 18 bestyrelsesmediemmer og 10 stedfortraedere 1 stedet for som hidtil 12 bestyreisesmedlemmer
og 12 stedfortraedere. Deres mandat udlober 1 1978 ved afslutningen af det
ârsmode pâ hvilket ârsberetningen for regnskabsâret 1977 vil blive behandlet.
Straks efter tiltraedelsen i januar 1973 supplerede Styrelsesrâdet Bestyrelsens
sammensaetning ved at udnaevne tre bestyreisesmedlemmer og to stedfortraedere
udpeget af Det forenede Kongerige Storbritannien og Nord-lrland : Christopher
FOGARTY, Raymond PROSSER, Rupert RAW samt Geoffrey LITTLER og David
NENDICK; et bestyrelsesmedlem udpeget af Kongeriget Danmark ; Erik
HOFFMEYER; et bestyrelsesmedlem udpeget af Irland : Sean F. MURRAY; et
bestyrelsesmedlem udpeget af Storhertugdommet Luxembourg ; Pierre GUILL,
tidligere stedfortraeder udpeget i faelleskab af Benelux-landene.
Ved afslutningen af ârsmodet den 27. juni udnaevnte Styrelsesrâdet de bestyrei
sesmedlemmer og stedfortraedere, der var blevet udpeget af Forbundsrepublikken
Tyskland, Den franske Republik, Den italienske Republik, Kongeriget Belgien,
Kongeriget Nederlandene samt af Kommissionen for De Europaeiske Faellesskaber.
Ved denne lejiighed onskede Herbert MARTINI, som havde vaeret bestyrelses
medlem fra Bankens grundleeggelse, Friedrich BERNARD, Frédéric BOYER de la
GIRODAY, Jacques FRIEDMANN, Alfred KÜBEL og Ugo MORABITO ikke at forny
deres mandater, og Alfred BECKER, Rudolf MORAWITZ og John Edward NASH
indtrâdte i Bestyrelsen, den forste som bestyrelsesmedlem, de to andre som
stedfortraedere.
I Oktober mâned indgav bestyrelsesmediemmet Jacques de LAROSIERE de
CHAMPFEU, sin afskedsbegaering, da han havde skiftet stilling, og han afiostes
af Jean-Yves HABERER. Per 1. januar 1974 blev den afgâende stedfortraeder
Paul GAUDY afiost af Maurice ESSELENS.
Bestyrelsen takker Herbert MARTINI, Jacques de LAROSIERE de CHAMPFEU,
Friedrich BERNARD, Frédéric BOYER de la GIRODAY, Jacques FRIEDMANN,
Paul GAUDY, Alfred KUBEL, Ugo MORABITO for deres vaerdifulde bidrag til
Bankens aktiviteter.
I forbindelse med udvidelsen af Bankens opgaver til at omfatte de nye medlemslande, har den rekruteret ekstra personale, specielt blandt statsborgere i de nye
Medlemsstater. Per 31. december 1973 omfattede Bankens personale 286 personer
mod 230 per 31. december 1972.
I slutningen af âret beklagede Banken i hoj grad det smertelige tab af direktoren
for Finans- og Likviditetsafdelingen, Louis CASSAGNES, som omkom ved et
ulykkestilfaelde den 22. december. Direktorens kompetence og menneskelige
egenskaber var vaerdsat af alle.
Bestyrelsen takker Bankens personale for omfanget og kvaliteten af det arbejde,
som med opofrelse er blevet udfort i lobet af âret 1973.
Luxembourg, den 25. aprii 1974
Formanden for Bestyrelsen
Yves LE PORTZ
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Bankens status ultimo tivert àr

Activa Passiva
Udestâende
almindelige län

Optagne län

Kapital, reserver
og tienls ggelser

Likvide midier

Artdre aktiver

Andre passi ver

Udvikling
at udestâende
almindelige län

Udvikling
af optagne län

mill. R.E.
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1970 1971

1972 1973

Status per 31. december 1973
(i regningsenheder af 0.88867088 gram fint guld) — se notarne til regnskabet Ι Β Hag D

Aktiver
At

indbetale
(Bilag A)

af

Medlemsstaterne

pâ

31.12.1973

31.12.1972

25 000 000

50 000 000

33 767 732

—

270 820 601
2 083 523

272 519 425
5 611 574

272 904 124

278130 999

76 930 709
87 823 422

26 577 227
35 295 420

164 754131

61 872 647

13 812155

—

kapitalkonto

Skyldige bidrag til vedtaegtsmasssige reserver samt til
henlaeggelser (Bilag A)
Kasse- og bankbeholdning
Pâ anfordring eller pâ hojst et ârs opsigelse
Pâ mere end et ârs opsigelse

Fondsbeholdning (Note B)
Med hojst et ârs lobetid
Med mere end et ârs lobetid

Provenu af lân, der vii indgâ
Lobende udiân (Bilag Β)
(Hvoraf ikke udbetalt : 1973 - R.E. 302 385 248
1972 - R.E. 298159 824)
Garantier
Fordringer i henhold til fuldmagtsiân
Fordringer i henhold til lân ydet af tredjemand
Fordringer i henhold til tredjemands andele 1 finan
sieringen af Bankens udiân

2 734 525 659

2 160 481 294

92 896175

92 896 175

(16 393 443)

(16 393 443)

(21 490 655)

(17 290 655)
382 398

482 398

Skyldige renter og provisioner . .

39 360 743

30 239 042

Emissionsomkostninger at afskrive .

50 328 801

38 748 863

7 873 032

8 639 433

58 201 833

47 388 296

41 035 663

18 970 034

6 919 703

14 592 489

3 483 560 316

2 755 053 374

Fast ejendom

Overkurs ved indlosning at afskrive

Specielle indestàender til forrentning og betaling af
lân (Note C)
Diverse (Note D)
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Passiver
Kapital (Bllag A)
Tegnet
Ikke indkaldt

Vedtaegtsmaεssige reserver (Note H)
Heniaeggelser (Note H)
TM imodegâelse af risici pâ lân og garantier . . .
Til imodegâelse af renteudligninger
Til imodegâelse af vaiutariske risici
Ti! byggeri

Tidiigere afskrevne og nu reaktiverede emissionssomkostninger
Personaiets pensionsfond
Gseid tii Mediemsstaterne vedr. regulering af kapitalen
Optagne lân (Bilag C)
Obiigationer og indiânsbeviser
Andre mellem- og langfristede lân

Overkurs ved tiibagebetaiing af obligationer . . .

ikke udbetalte beiob under lobende udiân
Garantier
For fuldmagtsiân
For lân ydet af tredjemand
For tredjemands andele i finansieringen af Bankens
udiân

31.12.1973

31.12.1972

2 025 000 000
1 620 000 000

1 500 000 000
1 200 000 000

405 000 000

300 000 000

97 686 458

68 550 827

105 000 000
13 000 000^
23 000 0001
11 000 0001

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

152 000 000Γ

99 000 000

I
23127 0791

23127 079

4 406 795'

3 248 490

102 631

107199

1 948 711 958
325 686 135

1 521 120 207
251 124982

2 274 398 093

1 772 245 189

12120 542

12 060 599

2 286 518 635

1 784 305 788

302 385 248

298159 824
92 896175

92 896 175
(16 393 443)

(16 393 443)

(21 490 655)

(17 290 655)

Forudbetalt og skyidig rente og provision

64 972 048 :

43 467 892

Forfaidne endnu ikke indloste kuponer og obligationer
(Note C)

41 035 663

18 970 034

Diverse (Note D)

13 429 584

23 220 066

3 483 560 316

2 755 053 374

Vaerdipapirer modtaget som garanti for fuldmagtsiân .

i.e. 23 224 044

r.e. 23 224 044

Deponerede vaerdipapirer

r.e. 82 894 682

r.e. 92105 627

Konto pro diverse
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Driftsregnskab for regnskabsâret
afsluttet per 31. december 1973
(i regningsenheder af 0,88867088 gr am tint guld) — se notarne til regnskabet 1 Β Mag D

Debit

1973'

1972

8 339 009

6 034 013

Renter og omkostninger
vedr. optagne iân . . . .

143 040 680

104 570 351

Afskrivning af emissionsomkostninger og tilbagebetalingspraemier

6 942 417

5 581 925

Finansielie omkostninger .

1 016 472

358 421

100 000

100 000

132 703

101 673

232 703

201 673

Kursdifferencer (Note F) .

8 718 527

6 801 937

Heniaeggelse
til
imodegâeise af risici pâ Iân og
garantier

10151 426

7 000 000

Heniœggelse
til
imodegâelse af renteudiigninger

976 941

Heniaeggelse
til
imodegâelse af valutariske risici

6 301 308

7 500 000

Heniaeggelse til byggeri .

2 316 680

2 500 000

Saldo fienlagt til de vedtaegtsmaessige reserver . .

6109 723

4 877 738

194145 886

145 426 058
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Γ

1972

Renter og provisioner pâ

Administrative udgifter og
forpligteiser

Afskrivninger
pâ bygninger ....
pâ ubehaeftede kob, instaliationer og materiel .

Kredit

udiân
Renter og provisioner pâ
investeringer
Forvaitningsprovision
(Note E) . . . .
Finansielt provenu og andre
indtaegter

160 010 213

118 811 368

30 238 494

16 851 366

1 573 263

1 385 803

999 622

1 273123
153 654

Kursdifferencer
Anvendelse af den specieiie fienlaeggelse foretaget per 31.12.1971 ....
Netto-mervaerdi som den
fremkommer ved vurderingen af bankens tilgodehavender, som ikke falder ind
under den justering, der er
omtait i vedtaegternes artikel 7 (Note G)

4 104 000

1 324 29411

2 846 744

194145 8861 1 45 426 058

Status for den Sœrlige Afdeling(i) per 31. december 1973
(i regningsenheder af 0,88867088 gram fint guld)

31.12.1973

31.12.1972

.

190 772 738
59 599 334

158 841 951
14 512 565

Total (2)

250 372122

173 354 516

Aktiver

Passiver

31.12.1973

31.12.1972

Midler til forvaltning . . .
Ikke udbetalte midier . .

190 772 738
59 599 384

158 841 951
14 512 565

Total

250 372122

173 354 516

Midler til forvaltning . . .
Ikke udbetalte midier under
lân
Ikke udbetalte midier under
bidrag til tllvejebringelse
af risikovillig kapital . . .

48 184 955

36 238 458

36 663 019

18 489 954

85 588 406

54 728 412

m238 957 693

195 080 409

96 262 403

33 002 519

Tyrkiet
Af midier fra
fJledIemsstaterne
Udiân
Ikke udbetalte lân .

.

.

Associerede Afrikanske Stater og Madagascar samt Oversoiske Lande
og Territorier
Af midier fra Dei
Europœiske 0konomiske
Fœliesskab
Udiân
(3)
Ikke udbetalte lân . . . .
Bidrag til tllvejebringelse af
risikovilllg kapital ....
(Heraf ikke betalt :
R.E. 740 432)
Total

47 286 984
36 663 019

36 238 458
18 489 954

1 638 403

85 588 406

54 728 412

Total

1238 059 722
I 96 262 403

195 080 409
33 002 519

Midler til forvaltning . . .
Ikke udbetalte midier under
lân
Ikke udbetalte midier under
bidrag til tllvejebringelse
af risikovillig kapital . . .

I

740 432

Rekapitulation
Udiân
Ikke udbetalte lân . . . .
Bidrag til tllvejebringelse af
risikovilllg kapital ....
(Heraf ikke betalt :
R.E. 740 432)
Total

1 638 403

335 960 528

I

228 082 928

(1) Den Saerllge Afdeling blev oprettet af Styrelsesrâdet
27. ma] 1963; I denne afdeling bogfores de forretninger,
Den Europœiske Investeringsbank foretager for regning
folge fuldmagt fra Mediemsstaterne og fra Det Europœiske
nomiske Fœlleskab.

den
som
og i
0ko-

Total

740 432

I

335 960 528

(3) Oprindeligt belob for de lân, der er undertegnet med henbllk pâ finansiering af projekter
i de Associerede Afrikanske Stater og Mada
gascar samt i de Oversoiske Lande og Terrilorier, for regning og ifolge fuldmagt fra Det
Europœiske 0konomiske Fœliesskab :
R.E.
Plus :
— kapitaliserede renter
R.E.
504 269
— kursreguleringer vedr. de
udbetalte belob
R.E.
919
R.E.

85 257 831

R.E.

85 763 019

4 527 878

R.E.

1 813 016

R.E. 250 372122

R.E.

83950 003

(2) Oprindeligt belob for de lân, der er undertegnet med henbllk pâ finansiering af projekter
i Tyrkiet for regning og ifolge fuldmagt fra
l\/lediemsstaterne ;
R.E.

254 900 000

Minus :
— tiibagebetaiinger
R.E.
— kursreguleringer vedr. de
udbetalte belob
R.E.

228 082 928

Minus :
— annulleringer
— tiibagebetaiinger

659 942
3 867 936
R.E.

R.E.
R.E.

505188

1 213 731
599 285
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Bilag A - Opstilling over tegnet kapital
Per 31. december 1973
Angivet i tusinde regningsenheder - Se noterne til regnskabet i Bilag D
Indkaldt kapital

Tegnet
kapital

Ikke indkaidt
kapital (i)

450 ODO
450 000
450 000
360 000
118 500
118 500
60 000
15 000
3 000

360 000
360 000
360 000
288 000
94 800
94 800
48 000
12 000
2 400

2 025 ODO

1 620 000

Medlemsiande
Tyskland
Frankrig
Det forenede Kongerige
Italien
Belgien
Nederlandene
Danmark
Irland
Luxembourg
1 alt

Indbetalt pr.
31.12.73

at indbetaie
pr. 31.1.74

82 500
82 500
90 000
66 000
22 662,5
20 787,5
12 000
3 000
550

1 alt

7 500
7 500

50

90 000
90 000
90 000
72 000
23 700
23 700
12 000
3 000
600

25 000

405 000

—

6 000
1 037,5
2 912,5

—
—

380 000

(') Bestyrelsen kan forlange danne kapital indbetalt, sâfremt det bliver nodventigt med henblik pâ at opfylde Bankens forpiigtelser over for sine
lângivere.
Det forenede Kongerlge, Danmark eg Irland indbetalte deres andel at den indkaldte kapital den 28. februar 1973 med 20 °/o i kontanter i deres nationale
valutaer og med 80 °/o ved indievering af ikke-rentebaerende skatkammerbeviser, der forfaider i fire lige store rater hentioidsvis den 30.9.1973, 30.4.1974,
30.11.1974 og den 30.6.1975. De endnu ikke forfaidne skatkammerbeviser, nemiig R.E. 63 000 000 figurerer under rubrikken Fondsbeholdning.
I henhold til beslutning taget den 27. juni 1973 af Styrelsesrâdet er Det forenede Kongeriges, Danmarks og Irlands deitageise i Bankens reserver og
freniaeggeiser bievet fastsat til R.E. 56 279 553. Modvaerdien af dette belob i de nationale montsorter skai indbetaies i fem lige store rater henholdsvis pâ den fastsatte dato for indbetaiingen af den indkaidte kapital og pâ forfaldsdatoerne for de skatkammerbeviser, som er bievet indieveret til
daekning af kapitaiindbetalingen.

Bilag Β - Specifikation over lobende udiân
Per 31. december 1973
I regningsenheder - Se noterne til regnskabet i Bilag D
Lande eiler omrâder.

Antal
län

Udbetait
beleb

Beleb at
udbetale

Tyskland
Frankrig
Det forenede Kongerige
Italien
Belgien
Nederlandene
Danmark
Irland
Luxembourg
Graekenland
Cameroun
Congo
Elfenbenskysten
Gabon
0vre-Volta
Mauritanien
Senegal
Zaire
Ny-Caledonien

61
66
4
189
6
5
2
3
3
14
9
1
7
4
1
1
2
2
1

423 888 477,93
599 339 937,04
28 559 849,91
1 152 870 567,99
59 524 653,44
36 589 595,07
6 826 666,66
5 476 738,51
6 098 856,33
50 480 756,77
11 157 351,31
7 755 356,84
11 581 137,07
2 649 831,29
420 083,72
8 423 603,79
2 857 917,63
15 894 432,47
1 744 597,86

21 038 251,37
81 911 133,75
43 019 965,58
113120 000,00

1 alt

381

2 432140 411,63

hvor lânene er bievet
givet (1) (2)

(1) Montsorter, livori der skal finde tllbagebetaling
sted under lobende làn :
Mentsort :
Mediemsiandenes montsorter
Banken har vaigmuiighed meliem de gamie Mediems
landes montsorter
Andre montsorter
Udbetait under lobende lân
Plus ikke udbetait under lobende làn

Ρ) Fordeling af de lobende udiàn I forhold tll de
vigtigste garantler, hvormed de er forsynet per
31.12.1973 * :
Lân ydet Mediemsstaterne eller som drager fordei
af garanti fra disses side
Lân ydet til offentlige institutioner i Mediemsstaterne
eiler garanteret af disse institutioner
Lân ydet til elier garanteret af banker, ind. visse
kreditinstitutter, der yder langfristede lân
Lân garanteret af selskaber (andre end banker), hvori
Mediemsstaterne elier offentlige institutioner Inden
for Faeiiesskabet har majoriteten
Lân garanteret ved pant i fast ejendom
Lân garanteret af seiskaber (andre end banker) i den
private sektor
Lân ydet til de Associerede Stater, eiier som drager
fordei af garanti fra disses side
Lân garanteret ved pant i andre formuegenstande;
andre former for sikkerhed

Beleb
R.E. 1 696 059 152
R.E.
R.E.

15 917 914
718 163 345

R.E.
R.E.

2 432 140 411
302 385 248

R.E.

2 734 525 659

R.E.

1 477 481 949

R.E.

639 147 747

R.E.

227 042 302

R.E.
R.E.

155 329 687
86 052 476

R.E.

79 858 435

R.E.

67 936 666

R.E.
R.E.

1 676 397
2 734 525 659

(•) For en del af lânene er der taie om kumulation af fiere typer garantier
eller sikkerheder.
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·/.
1 alt (3)

—

444 926 729,30
681 251 070,79
71 579 815,49
1 265 990 567,99
59 524 653,44
36 589 595,07
6 826 666,66
25 396 722,57
6 098 856,33
50 480 756,77
14 183 300,31
7 755 356,84
29 720 776,07
3 844 831,29
420 083,72
8 423 603,79
3 000 200,63
16 767 474,47
1 744 597,86

16,27
24,91
2,62
46,30
2,18
1,34
0,25
0,93
0,22
1,85
0,52
0,28
1,09
0,14
0,02
0,30
0,11
0,61
0,06

302 385 247,76

2 734 525 659,39

100,00

—
—
—

19 919 984,06

—
—

3 025 949,00

—

18139 639,00
1 195 000,00

—
—

142 283,00
873 042,00

(3) Oprlndellgt belob pâ de almlndelige lân, udregnet
pà basis af de officielle parlfefer anmeldt tll Den
Internationale Valufafond pà undertegningsdagen :
Minus :
Kursreguiering vedr. de endnu ikke udbetalte beiob
pà datoerne for paritetsaendringen

R.E.
R.E.

25 948 540

Belob for âbnede kreditier
Minus :
a) ophaevelser og annuiieringer
b) tllbagebetaling af hovedstoi Iii
Banken
c) partioipationer Iii tredjemand

R.E.

3 212 705 348

Minus :
Kursreguieringer

R.E.

9 260 625

R.E.
R.E.

361 327 524
21 490 655

vedr. udbetaite beiob

Lobende almindeiige lân

3 238 653 888

R.E.

392 078 804

R.E.

2 820 626 544

R.E.

86 100 885

R.E.

2 734 525 659

Det samiede engagement i form af lân og garantier ydet af Banken, og
som i henhoid Iii Vedtaegternes artikel 18, 5. afsnit ikke mâ overskride
250 "/o af den tegnede kapital, var per 31.12.1973 pâ :
— almindeiige lân
R E. 2 734 525 659
— stiliede garantier :
. for fuldmagtsiân
R.E.
92 896 175
. for lân ydet af tredjemand
R.E.
16 393 443
. for tredjemands deitageise i finansieringen af
Bankens udiân
R.E.
21 490 655
R.E.

130 780 273

R.E.

2 865 305 932

Bilag C - Opstilling over den konsoliderede gaeld
Per 31. december 1973
I regningsenheder - Se notarne til regnskabet 1 Bilag D
Forretninger i regnskabsàret
Lebende gseld
pr. 31. december
1972

Lobende gaeld per 31. december 1973

Optagne

Tllbagebetalmger

95 628 415
36 008 851
80 000 000
52 000 000
55 248 619
42 000 000
30159 191
149 211 001
48 970 397
22 815 631

6 010 929
14 125 840
5 656 960
2 460 000
1 754 143
156 753
13 317 812

66 406 764

1 772 245189

612 042105

43 482 437

66 406 764

Tilbagebetalingspraemier

12 060 599

300 000

240 057

Samlet total

1 784 305 788

612 342 105

43 722 494

Betalbar 1

461 748 634
127 431 903
261 669 440
129 616 000
111 850 828
52 321 343

DM
F.frs.
It. L
B.frs.
Holl, fi
Lux.frs.
Eurco (')
US$
S.frs.
Lib.£

549 254 405
78 352 636

Total

Kursreguleringer

Belob (1)

Vejede gennemsnltsrentesatser

551 366 120
149 314 914
336 012 480
179156 000
165 345 304
94 164 590
30159191
618 740 830
127 323 033
22 815 631

Forfaid

1974/1988
1974/1988
1974/1988
1974/1993
1974/1990
1974/1988
1974/1988
1974/1990
1974/1988
1974/1985

6,76
7,13
6,55
7,39
7,07
7,18
8,375
7,79
6,68
7,125

2 274 398 093
12 120 542

66 406 764

2 286 518 635

(') Folgende fabel anforer de totalbelob, der er nodvendige med lienbllk pâ tllbagebetalingen af lânene de forstkommende fem âr :
Perlode
Beleb

1974
R.E. 78 342 796

1975
R.E. 123 284 936

1976
R.E. 105 838 820

1977
R.E. 180 851 824

1978
R.E. 200 959 545

(2) E urco' en bestär uforandret af sjmmen af faste belob for samtlige EF-medlemslandenes montsorter, nemlig : 1 Eurco = 0,9 DM + 1,2 F.frs. +
0,075 £St. + 80 It. L + 0,35 Holl. fi. + 4,5 B.frs . + 0,2 D.k r. + 0,005 Irsk e £ + 0,5 L ux.frs.

Bilag D - Noter til regnskabet
per 31. december 1973
NOTE A — Regnlngsenhed
regnskabet

anvendt

ved

udarbejdelsen

af

Den Europaeiske investeringsbanks driftsregnskab eg status
udarbejdes 1 den regningsentied, der er defineret 1 ar tikei 4,
stk. 1 i Bankens vedtaegter. Dens vœrdi er Mg med
0,88867088 gram tint guld.
Omregningen af de forskellige nationale montsorter er blevet
foretaget pâ basis af de officielle pariteter per 31. decem
ber 1973 anmeldt til Den Internationale Valutafond.
Da de kursreiationer, som biev vedtaget 1 december 1971 1
Washington ikke per ultimo 1973 er blevet anmeidt som vaerende
de officielle pariteter, nâr bortses fra doilaren, var de officielle
pariteter mellem regningsenheden og de valutaer, der kommer
pâ tale ved udarbejdelsen af regnskabet, folgende per
31. december 1973 :
3,66

tyske mark

5,55419

franske francs

0,416667 pund Sterling
625
3,62
50
7,50

itallenske lire

1,20635

Fondsbeholdningen omfatter (a) skatkammerbeviser, indiânsbevlser og obligatloner optaget til deres kobsvaerdi, eventuelt
begrasnset til pàlydende eller til kursvaerdien : R.E. 147 650 065
(b) egne obligatloner optaget tii genkobsvaerdi :

R.E.

13 954 068

(c) bankveksier optaget til deres nominelle
vaerdi :

R.E.

3 149 998

— pâ hojst tre mâneder

R.E.

28141 584

— pâ mere end 3 mâneder og hojst 6 mâ
neder

R.E.

26 428 301

— pâ mere end 6 mâneder og hojst 12 mâ
neder

R.E.

22 360 824

— pâ mere end 12 mâneder

R.E.

87 823 422

Fordelingen i forhold tii forfaid er folgende :

hollandske gyiden
belgiske francs
danske kroner

0,416667 irske pund
50

NOTE Β — Fondsbeholdning

luxembourg-francs
US-doliar

4,0841

schweizer-francs

2,19148

iibanesiske pund

NOTE C — Speclelle Indestàender beregnet pâ forrentning og
betaling af län
Denne rubrik, som har sin modpost I passlvsiden i posten « Forfaidne, endnu ikke
betalte kuponer og obligationer», repraesenterer de kuponer og obligatloner, som er
forfaidne tii betaling, men som endnu ikke
er blevet praesenteret for betaling. Det drejer
sig om

R.E.

41 035 663
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NOTE G — Netto-mervaerdi, som den fremkommer ved vur
deringen af Bankens tilgodefiavender, og som ikke
er underkastet den I vedtaegternes artikel 7 omliandiede justering

NOTE D — Diverse konti
Pä disse kontI bogferes ;
a) pà aktivsiden i status :
— den netto-mervaerdi som fremkommer ved
vurderingen af Bankens nettotiigodehavender, som Ikke er underkastet den
justering, som er omtalt 1 ved taegternes
artikel 7 :
mervasrdi pr. 31.12.1972 R.E. 2 846 744
mervaerdi pr. 31.12.1973 R.E. 1 324294
(Note G)
— diverse debitorer

R.E.
R.E.

4171 038
2 748 665

b) pà passivsiden i status :
— udgifter at betaie og andre administra
tive forpiigteiser, der er forudset, eller
hvis betaling er blevet udsat, ved afslutningen af regnskabsâret, samt diverse
kreditorer

R.E.

13 429 584

Under denne post bogfores :
Netto-mervaerdien per 31. december 1973,
som den fremkommer ved vurderingen af
Bankens tilgodehavender, og som ikke er
underkastet den i vedtaegternes artikei 7
omhandiede justering :
— pâ basis af centralkurserne for de montsorter, hvis centraikurser er blevet
anmeldt til Den Internationale Valutafond :
mervaerdi i forhold til 31. december 1972
(R.E. 2 846 744)
— pâ basis af US-doilarens kurser pâ kapitalmarkedet den 31. december 1973 for de
montsorter, der bar en flydende kurs ;
vaerdiforringeise
Netto-mervaerdi i forhoid til 31. decem
ber 1972

R.E.

8 693 833

R.E.

7 369 539

R.E.

1 324 294

NOTE H — Anvendeise af overskud pä driftsregnskab

NOTE E — Forvaitningsprovision
Denne post reprœsenterer betalingen for forvaitningen af lân
ydet for regning og ifolge fuldmagt fra Medlemsstaterne og fra
Det Europœiske 0konomiske Fœliesskab.

NOTE F — Kursdifferencer
Under denne post bogfores :
— tab som folge af devalueringen af USdoliaren den 18. Oktober 1973 .... R.E.
— nettotab i forbindeise med finansieiie
transaktioner i lobet af regnskabsâret
1973
R.E.
R.E.

8 031 610

686 917

8 718 527

Overskuddet pâ driftsregnskabet, som efter afskrivning af emissionsomkostninger og tilbagebetaiingsgodtgorelser skal overfores til reserverne og anvendes til henlaeggeiser, belob sig
i 1973 til R.E. 25 856 078 mod R.E. 21 877 738 i 1972.
Pâ anbefaling fra Direktionen har Bestyrelsen besluttet at
foreslâ Styrelsesrâdet at anvende driftsoverskuddet pâ folgende
mâde ;
a) R.E. 6109 723 henlaegges til de vedtaegtsmaessige reserver;
b) R.E. 10 151 426 anvendes til heniaeggeise til imodegâeise af
risici pâ lân og garantier;
c) R.E.
976 941 anvendes til heniaeggeise til imodegâeise af
renteudlignlnger;
d) R.E. 6 301 308 anvendes til heniaeggeise til imodegâeise af
valutariske risici;
e) R.E. 2 316 680 anvendes til heniaeggeise til byggeri, med
henblik pâ at kunne opfylde de forpiigteiser,
som forudses ved opforelsen af en ny bygning
til Banken.

De vedtaegtsmaessige reservers og henlaeggelsernes udvikling i lobet af regnskabsâret 1973
I regningsenheder
Henlaeggelser
Vedtsegtsmsessige
Reserver

til Imodegâeise
af risici pâ
lân og
garantier

til imodegâeise
af renteudiigninger

til imodegâeise
af valutariske risici

til byggerl

Saldo pr. 31.12.1972
Det forenede Kongeriges,
Danmarks og Irlands
andel (se Bilag A)

68 550 827

71 000 000

9 000 000

12 500 000

6 500 000

Henlaeggelser pr.
31.12.1973

23 025 908

23 848 574

3 023 059

4198 692

2183 320

6109 723

10151 426

976 941

6 301 308

2 316 680

97 686 458

105 eoo ODO

13 000 000

23 000 000

11 000 000

Revisorerklaering fra Price Waterhouse & Co.
Til formenden for bestyrelsen i
Den Europaeiske Investeringsbank
Luxembourg

Vor revisorerklaering til regnskabet daekker :
Status
Driftsregnskab

Efter vor mening giver omstâende regnskab for âret 1973 for Den
Europaeiske Investeringsbank, Luxembourg, et sandfaerdigt udtryk
for ârets résultat og den okonomiske stilling pr. 31. decem
ber 1973 i overensstemmelse med almindeligt anerkendte regnskabsprincipper, der er benyttet uaendret i forhold til sidste âr.
Vor revision blev udfort i overensstemmeise med god revisionsskik og har foigelig omfattet en sâdan stikprovevis revision af
regnskabsmateriaiet og sâdanne andre revisionsarbejder, som
vi under hensyn til de foreliggende omstaendigheder har anset
for nodvendige.
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Status for den Saeriige Afdeiing
Opstiiling over tegnet kapital

- Bilag A

Specifikation over lobende udiân
Opstiiling over den konsoliderede gaeld

- Bilag Β
- Biiag C

Noter til regnskabet

- Bilag D

Den 14. marts 1974

PRICE WATERHOUSE & CO.

Erklaering fra Revisionsudvalget

Udvalget, som er nedsat i henhold til artikel 14 I Vedtaegterne eg artikel 25 1
Forretningsordenen for Den Europaeiske Investerlngsbank for at kontroliere
dens virksomhed og dens bogforlngs korrekthed, og
som bar haft adgang til de boger, regnskabsbilag og dokumenter, som udvalget
bar ment det nodvendigt at undersoge som led I revisionen,
som bar taget den beretning af 14. marts 1974 til efterretning, som er blevet
aflagt af Price Waterbouse & Co.,
som benviser til ârsberetningen for 1973, Bankens status pr. 31. decomber 1973,
samt driftsregnskabet for det samme dag afsluttede regnskabsâr, som de er
blevet vedtaget af bestyrelsen pâ modet den 25. aprii 1974,
som benviser til artikel 22, 23 og 24 i forretningsordenen,
attesterer berved,
at Bankens virksombed i regnskabsâret 1973 er blevet gennemfort pâ formelt
korrekt mâde under overboldelse af forskrifterne I Vedtaegter og Forretningsorden,
at status og driftsregnskab er i overensstemmelse med det forte regnskab og
giver et nojagtigt billede af Bankens stilling bàde med bensyn til aktiver og
passiver.
Luxembourg, den 14. maj 1974
Revisionsudvalget
E. RAUS

R. LEONARD

H.G. DAHLGRÜN
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Tabel 5 : Fortegnelse over finanslerede
projekter i 1973

Almindelige Forretninger

millioner R.E.

millioner R.E.
11. Valsevaerk til mindre emner I Neunkirchen (Saar)
Neunklrcher Eisenwerk AG
25 millioner tyske mark

MEDLEMSLANDE

696,8

6,8

DANMARK 51,2 millioner danske kroner

Danmark (Grenlandsministeriet)
25 millioner danske kroner

3.3

2. Havneanlaeg i Frederikshaab, Narssaq og Julianehaab (Grönland)
Danmark (Groniandsministeriet)
26,2 millioner danske kroner

Uentrop

204,5

28,0

Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk AG
(RWE)
Forste iân : 102 millioner tyske mark
Andet Iân ; 51 millioner tyske mark

30,0
15,8

6.-8. Atomkraftvaerk i Neckarwesthelm/Gemmrigheim
(Baden-Württemberg)
Neckarwerke Kernkraft GmbH
Forste Iân : 51 mitlioner tyske mark
Andet Iân : 51 miilioner tyske mark

15,0
15,8

TWS Kernkraft GmbH
51 millioner tyske mark

15,0
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Viiieroy & Doch Keramische Werke KG
20 millioner tyske mark

5,9

15. Medicinaivarefabrik i Cuxhaven (Nedre-Saksen)
0,5

16. Virksomhed der fremstiller boremateriel i Uetze
(Nedre-Saksen)

17. Montage-fabrik
(Bayern)

for

automobiler

i

0,6

Dingolfing

Bayerische Motoren-Werke AG
50 millioner tyske mark

15,5

18. Fabrik der fremstiller skivebremser, cylindere og
servobremser i Saarbrücken samt stoberi bereg
net pâ râemmer i Neunkirchen (Saar)
Deutsche Bendix Ausrüstungs GmbH
15 millioner tyske mark

Koehring GmbH
15 millioner tyske mark

4,3

4,4

5,9

fryseinstallationer tii hojsofiskeri

Reederei Söhie, Bremerhaven
17,7 millioner tyske mark

12,4

19. Fabrik til fremstilling af byggemateriel i Eiierau
(Schleswig-Holstein)

9. Udbygning af distributionsnettet for elektricitet
og naturgas I den nordvestlige del af Nedre-Sak
sen
Energieversorgung Weser-Ems AG
20 miilioner tyske mark

Vereinigte Aluminiumwerke AG (VAW)
40 millioner tyske mark

Prakla-Seismos Geomechanik GmbH
2 millioner tyske mark

4.-5. Atomkraftvaerk i Biblis (Hessen) - anden afdeling

med

1,4

TAD Pharmazeutilches Werk GmbH
1,75 millioner tyske mark

(Nord-

Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH
90 millioner tyske mark

10. Kuttere

Stahlwerke Südwestfaien AG
4,5 millioner tyske mark

14. Udvidelse af vaerksteder til fremstilling af sanltetsporcelaen og fliser I Lübeck-Dänischburg (Schles
wig-Holstein)
3,5

TYSKLAND 676,95 millioner tyske mark
i

12. Indsugnings- og rogrensningsinstallationer I et
stàlvaerk i Hüttental-Gelsweid (Nordrhein-Westfalen)

13. Aluminiumsfabrik i Stade (Nedre-Saksen)

1. Elektricitetsvaerk i Godthaab (Grönland)

3. Hojtemperatur-atomkraftvaerk
rhein-Westfalen)

7.8

5,5

20. Globaiiän til industriekreditbank AG (IKB), med
henblik pâ finansiering af mindre og meiiemstore
Initiativer i udvikiings- og omstillingsegne
70 millioner tyske mark

20,6

millloner R.E.

millloner R.E.

FRANKRIG 947,3 millioner franske francs

170,6

21. Vandkraftvaerk I Gambshelm (Alsace)
Centrale Electrique Rhénane de Gambshelm S.A.CERGA
90 millloner franske francs

15,0

3,6

18,0

9,0

31. « MInl-stâlvaerk »
d'Azur)

I Toulon

30,0

25,0

33. Globallân tll Crédit National med henbllk pâ flnanslerlng af mindre og mellemstore Initiativer forst
og fremmest I udviklings- og omstlllingsegne
166,6 millloner franske francs

5,7

3.6

1,6

181,0

24,4

39. StraeknIngen Voltrl-Alessandria pâ « Tunnel-motorvejen » (forblndelse : Genua-Slmplon)

28,2

40. Udvidelse og modernlserlng af telekommunlkatlonsnettet pâ Sardinien
SIP - Società Italiana per l'Esercizio Telefonico
P.A.
20 mllllarder Itallenske lire

32. Fabrik tll fremstllling af sanitetsporcelaen I Blschwiller (Alsace)
CERAFILIA
12 millioner franske francs

15,3

38. Erhvervelse af platforme, der kan ssenkes halvt
under vand, tll boring efter olle og gas I havet

Autostrade-Concessioni e Costruzioni Autostrade
S.p.A.
20,8 milliarder itallenske lire

(Provence - Côte-

Société SUDACIER S.A.
20 millloner franske francs

Irish Agricultural Wholesale Society Ltd.
0,8 million Irske pund

SAIPEM S.p.A. (ENI-koncernen)
18 milliarder Italienske lire

30. Udvidelse og modernlserlng af telekommunlkatlonsnettet I Poltiu-Charentes omrâdet
Administration des Postes e t Télécommunications
138,8 millloner franske francs

Comhlucht Slulcre EIreann Teoranta (Irish Sugar
Company Limited)
2,8 millioner Irske pund

ITALIEN 132,75 mllllarder Itallenske lire

29. Udvidelse og modernlserlng af telekommunlkatlonsnettet I MIdl-Pyrénées omrâdet
Administration des Postes e t Télécommunications
166,6 millloner franske francs

35. Udvidelse og modernlserlng af telekommunlkatlonsnettet

37. Fabrik tll fremstllling af produkter tll kvaegfoder
I Cork (Sydvest-lrland)

28. Gasturbine-drevne togvogne tll Interregionale forblndelser (Lyon-Bordeaux, Lyon-Nantes, LyonStrasbourg)
Société Nationale des Chemins de Fer Français
(SNCF)
50 millloner franske francs

22,6

36. Modernlserlng af sukkerfabrikker I den sydostllge og sydvestlige del af landet

27. Forogelse af transportkapaciteten pâ straskningen
Culoz-Chambéry-Modane (Rhône-Alpes)
Société Nationale des Chemins de Fer Français
(SNCF)
100 millioner franske francs

IRLAND 11,1 millloner Irske pund

Irland - Ministeriet for Post - og Telegrafvsesenet
7,5 millloner Irske pund

23.-26. Udbedring og udbygning af vandforsyningen
i Bretagne
Départements des Côtes-du-Nord, du Finistère
de rille-et-Vilalne et du Morbihan
Fire lân pâ 5 millloner franske francs

18,0

16,2

22. Atomkraftvaerk I Bugey I Saint Vulbas (RhôneAlpes) - anden afdeling
Electricité de France (EDF)
83,3 millloner franske francs

34. Globallân tll Caisse Centrale de Crédit Hôtelier,
Commercial et Industriel (CCCHCI) med henbllk
pâ finanslering af mindre og mellemstore Initia
tiver forst og fremmest I udviklings- og omstll
lingsegne
100 millloner franske francs

28,8

41. Udvidelse og modernlserlng af telekommunikatlonsnettet I Calabrien
SIP - Società Italiana per l'Esercizio Telefonico
P.A.
22 mllllarder Itallenske lire

29,8

2,2
42. Udvidelse af en fabrik, der fremstlller bllk, galvanlserede jern- og stâlplader samt tynde jern- og
stâlplader I Napoli (Campania)
30,0

Cantieri Metallurgici Italiani S.p.A.
3 milliarder Italienske lire

4,3
63

millioner R.E.

43. Udvidelse af en cementfabrik i Porto Empedocle
(Sicilien)
Cementerle Siciliane S.p.A.
2,95 milliarder Italienske lire
44. Automobilmotorfabrik

mlllioner R.E.

52. Trans-Austria Gasline, der skal forsyne Faellesskabet med naturgas fra Sovjetunionen
4,0

Gaz de France
110 millioner franske francs

19,8

Termoli (Molise)

FÌAT s.p.A.
19 milliarder italienske lire

25,7

ASSOCIEREDE AFRIKANSKE STATER,
MADAGASCAR OG MAURITIUS
3,03 mliliarder CFA-francs

45. Fabrik til fremstilling af telekommunikationsmateriel I Carini (Siciiien)
Società italiana Telecomunicazioni
S.p.A.
2 milliarder italienske lire

CAMEROUN

Siemens

46. Giobaliän til Credito industriale Sardo (CIS) med
henbiik pâ finansiering af mindre og meilemstore
industrielle initiativer pä Sardinien
10 mliliarder italienske lire
47. Giobaliän til istituto per io sviluppo economico
dell'Italia meridionale (iSVEIMER) med henbiik
pà finansiering af mindre og meilemstore indu
strielle initiativer I den sydiige del af det italien
ske fastland
15 mliliarder Italienske lire

10,9

2,7

53. Udvidelse af sukkerraffinaderi og sukkerrorsplantager i Mbandjock
Société Sucrière du Cameroun (SOSUCAM)
500 mlllioner CFA-francs

13,6

1,8

ELFENBENSKYSTEN
54. Forbedring og makadamisering af San PedroIssia-vejen

20,3

Eifenbenskysten
2,20 milliarder CFA-francs

7,9

GABON
DET FORENEDE KONGERiGE 32,9 millioner pund

67,1

Société « Hôtel du Dialogue »
332 mlllioner CFA-francs

48. Anlaeg tii forberedelse af fyldningerne I jern- og
stälkomplekset i Teesside (Nordengland)
Britisli Steel Corporation
14,7 millioner pund

55. Hotel i Libreville

30,0

1,2

Saerlige Forretninger

49. Hejovn og andre anlseg I en jern- og stälfabrlk
LIanwern (Wales)
British Ste el Corporation
14,7 millioner pund

30,0

ASSOCIEREDE AFRIKANSKE STATER,
MADAGASCAR OG MAURITIUS
8,10 milliarder CFA-francs

50. Giobaliän til industriai and Commerciai Finance
Corporation Ltd. (ICFC) med henbiik pä finan
siering af mindre og meilemstore initiativer forst
og fremmest i egne, hvor der skal finde udvikling
eller omstilling sted
3,5 millioner pund

CAMEROUN

7,1

56. Udvidelse af sukkerraffinaderi og af sukkerrersplantager i Mbandjock
Société Sucrière du Cameroun (SOSUCAM)
150 millioner CFA-francs som participation I kapi
talen

0STRÌG

64

0,5

43,3
57. Udsegte palmeplantninger og ollemolle I Dibombari

51. Trans-Austria Gasllne, der skal forsyne Fsellesskabet med naturgas fra Sovjetunionen
Ente Nazionale idrocarburi (E.N.i.)
17,35 milliarder italienske lire

29,2

23,5

Société Camerounaise de Palmeraies « SOCAPALM »
2,46 milliarder CFA-francs

8,8

millioner R.E.

mlllloner R.E.

ELFENBENSKYSTEN

TYRKIET 1 258,7 mlllloner tyrkiske pund (1)

58. Forbedring og makadamisering af San PedroIssia-vejen

64. Elektrificering af jernbanelinjen Istanbul-Adapazarl og levering af 15 el-drevne lokomotiver

Elfenbenskysten
1,90 milliarder CFA-francs

6,8

de

Côte-d'IvoIre

6,9

Türk Hava Yollarl (Det tyrkiske luftfartsselskab)
146,1 mlllloner tyrkiske pund

8,6

66. Udvidelse af en cementfabrik I Eskisehir

0VRE-VOLTA

Eskisehir Cimento FabrIkasI T.A.S.
33,8 mlllloner tyrkiske pund

60. Société Sucrière Voltalque's (SOSUHV's) agroIndustrielle Projekt til fremstllling af sukker i
Banfora I den sydvestllge del af landet
0vre-Volta
1,40 mllllarder CFA-francs

4,4

65. Modernisering af luftflâden, som beflyver de Indenlandske tyrkiske ruter ved anskaffelse af fem
turbodrevne Fokker F 28 Fellowship maskiner

59. Gummltrsesplantage I den sydvestllge del af lan
det
Société des Caoutchoucs
(SOCATCI)
1,92 mllllarder CFA-francs

Entreprise des Chemins de Fer de l'Etat (TCDD)
66,1 mlllloner tyrkiske pund

76,4

2,0

67. Udvidelse af en fabrik, der fremstlller syntetlske
fibre I Bursa, Vest-Anatollen
5,0

SIFAS - Sentetlk Ipllk Fabrikalari A.S.
59,1 mlllloner tyrkiske pund

3,5

SENEGAL
68. Fabrik tll fremstllling af syntetisk gummi I Izmit
61. Supplerende undersogelser og forberedende Investerlnger I forbindelse med et projekt vedr. et
skibsreparatlonscenter I Dakar beregnet pâ skibe
med stor tonnage

Petklm Kaucuk, filial af Petklm Petrokimya A.S.
97,3 mlllloner tyrkiske pund

Société pour le Développement de l'Infrastructure
des Chantiers Maritimes du Port de Dakar
(DAKARMARINE)
270 mlllloner CFA-francs I form af bidrag tll tilvejebrlngelse af risikovilllg kapital

69. Anden del af programmât vedrorende de tyrkiske
jernbaners omstilling tll dieseidrift :
bygning I Tyrkiet af 140 diesellokomotiver
1,0

Entreprise des Chemins de Fer de l'Etat (TCDD)
396,9 mlllloner tyrkiske pund

6,4

23,5

70. Modernisering af et skovbrug og bygning af en
fabrik tll fremstllling af papirmasse, papir og pap
samt bygning af et savvaerk I nserheden af Anta
lya

OVERS0ISKE DEPARTEMENTER

2,7

Skovbrugsministerlet o g Selüloz ve Kâgit Fabrika
lari Isletmesl (SEKA)
337,8 mlllloner tyrkiske pund

20,0

71.Globallän tll Banque de Développement Industriel
de Turquie (TSKB) med henbllk pâ finanslering
af Industriprojekter af mindre eller mellemstort
omfang Inden for den private sektor
91,2 mlllloner tyrkiske pund

6,0

72. Globallân tll Den tyrkiske Stat med henbllk pâ
finanslering af prœlnvesterlngsomkostnlnger I
den offentlige sektor
30,4 mlllloner tyrkiske pund

2,0

MARTINIQUE
62. Modernisering af hovedvej nr. 2, der forbinder
Fort-de-France med Saint-Plerre
Département de la Martinique
3,5 mlllloner franske francs

0,6

REUNION
63. Modernisering af hovedvej nr. 1, der forbinder
Saint-Denis med havnen I PoInte-des-Galets
Département de la Réunion
590 mlllloner CFA-francs

2,1

(1) Belobene I tyrkiske pund gives alene tll orlentering.
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Tabel 6 : FInansfertnger 1958-1973
Fordeling pâ finansieringsformer og pâ lande

Lande

Antai

Belob
i mill. R.E.

% af t otal

6
2
62
70
3
206
3
5
3
2

67,2
6,8
558,2
741,1
22,6
1 594,1
9,0
42,9
67,1
43,3

1,8
0,2
15,3
20,3
0,6
43,6
0,2
1.2
1.8
1,2

362
9

3152,3
110,0

86,2
3,0

15
29

69,2
97,4

1,9
2,6

44

166,6

4.5

406

3 318,9

90,7

45

251,4

6.9

87,8

2,4

74

339,2

9.3

3

2,5

480

3 658,1

Almlndellge forretnlnger
Medlemslande
Belgien
Danmark
Tyskland
Frankrig
Irland
Italien
Luxembourg
Nederlandene
Det forenede Kongerige
Uden for Faellesskabet (')

lalt
heraf garantiert)
Associerede Lande
Graekenland
AASM-Oversolske Lande og Territorier
Cameroun
Congo
Elfenbenskysten
Gabon

0vre-Volta
Mauritanien
Senegal
Zaïre
Eifenbenskysten og 0vre-Volta
Ny-Caiedonlen

9
1
7
4
1
1
2
2
1
1

lalt
lalt for almlndellge forretnlnger
Ssriige forretnlnger (^)
Tyrkiet
AASM-Oversoiske Lande, Territorier og
Departementer
Cameroun
Congo
Elfenbenskysten
Dahomey
Gabon
0vre-Volta
Madagascar
Mauritanien
Senegal
Tchad
Zaïre
Ny-Caledonlen
Surinam
Martinique
Réunion
lalt for ssrilge forretnlnger
hvoraf bidrag til tilvejebringelse
risikovillig kapital (*)
Samlet Total

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

29
6
1
7
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2

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

af
100,0

(') Trans-Austria Gasline projektet, der skal forsyne Italien (23,5 mlllloner) og Frankrig (19,8 m iiiioner) med naturgas: finanslerlnger foretaget I tientiold
til artlkel 18, stk. 1, 2. afsnit I Baakens vedtaegter, der ger del mullgt for Styrelsesrâdet at give tllladelse til stette af projekter, der er beiiggende
uden for Faellesskabet.
(2) Heraf italien ; 90,2 millioner regningsenfieder; Frankrig : 2,7 millioner regningsenheder; Tyskland : 17,1 m iiiioner regningsenheder.
(3) Forretninger pâ saerlige viikâr pà basis af midier fra Mediemsstaterne (Tyrkiet) og af midier fra Den Europaeiske Udvikiingsfond (AASM-Overseiske
Lande, Territorier og Departementer), der bogfores i Bankens Saeriige Afdeiing.
{<) 0,5 million regningsenheder ti! et projekt i Cameroun, 1 million regningsenheder til et projekt i Eifenbenskysten og 1 million regningsenheder
til et Projekt i Senegal.
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Jabel 7 : FInansieringer 1958-1973
Fordeling pâ sektorer (ind. anvendeise af beleb under globale lân)

Antal

Lân, garan
tier og partlcipationer

Sektorer

Infrastrukturarbejder

Belob

Anvendelser
under
globale lân

Total
(min. R.E.)

berat anven
delser under
globale lân
(min. R.E.)

°/o af total

159

2106,9

57,6

Landbrug

12

139,8

3.8

Energl
heraf :
Elektricitetsvaerker
Gasledninger
Andel

55

735,4

20,1

38
10
7

Vandforsyning
Transport
heraf :
Jernbaner
Veje og Ingenlerarbejder ....
So- og flodtransport
Lufttransport
Andet
Andet

6

31.6

0,9

778,7

21,3

185,4
513,6
40,9
33,9
4,9
395,1

10,8

3

26.3

0.7

321

Landbrug - Skovbrug - FIskerl . .
Industri (')
heraf :
MInedrIft*
Fremstllling og 1. forarbejdning af
metaller*
Byggematerlaler*
TraeindustrI
Glas og keramik
Kemikaller*
Metalarbejde og mekanik ....
Biler, transportmaterlel
Elektrisk og elektronlsk materiel . .
Fodevarer
Tekstller og Iseder
Papirmasse og papir*
Forarbejdning af gumml og plastmaterialer
Anden Industri
Globale lân

2
314

Samlet Total

5.1
14,0
1.2
0.9
0.1

20
Servicefag

Servicefag
heraf :
Turlsme
Forskning og udvikling
Andre tjenesteydelser (praelnvesteringsundersogelser
og
teknisk
assistance)

13,8
4.6
1.7

63
15
37
8
2
1

Telekommunikation

Landbrug, Industri og

505,9
169,1
60,4

171

1 551,2

84,0

42,4

170

12.4
1 525,5

83,9

0,3
41,7

6
38
27
3
12
68
27
12
12
42
27
9
9
3
21

8
15
9
3
8
41
4
7
23
19
8
13
3

46,1

3.7

1.3

353,2
87,3
8,4
25,5
318.1
111,6
136.2
49,0
107,1
40.5
67.6
43,3
4,2
127,4 (2)

4.8
6,5
3.0
1.1
2.9
19,3
2.2
3,1
14,9
9.1
5.5
6.6
1.2

9.7
2.4
0.2
0,7
8,7
3,1
3.7
1,3
2,9
1.1
1.8
1.2
0,1
3.5

13,3
3
1

9,5
2,8

1

1.0

480

171

0,1

0,4
0.3
0.1

0,1

3 658,1

84,0

100,0

(') Heraf baslslndustrl (betegnet med *) 872,3 mlllloner.
(2) Dette beleb svarer tll den Ikke anvendte del af globallànene.
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Tabel 8 : Finansieringer Inden for Faellesskabet (1) 1958-1973
Fordeling i henhold til fremherskende okonomisk formâl (')
1958-1973

1973
Belob
(Mill. R.E.)

Formâl

"/ο

Belob
(Mill. R.E.)

»/.

1. Egnsudvikling og omstllling (artikel 130 a og
130 b I Romtraktaten)

424,5

60,9

2 251,0

71,4

2. Modernisering og omstllling af virksomheder
(skabelse af nye aktlvlteter, nye teknologler,
etc.) og sektorlel omstrukturerlng (artikel 130 b
1 Romtraktaten)

5,5

0,8

64,8

2,1

3. Faelleseuropaelsk interesse (artikel 130 c I
Romtraktaten)
— Industrielt samarbejde, forskning og udvlkllng
— Infrastrukturprojekter og polltik af faelles
Interesse

38,3

266,8
16,2
250,6 {')

816,2
87,8

2,8

36,0

728,4

23,1

4. Saerlight direktiv (Vest-Berlln)

100,0

696,8

Total

25,9

2,3

20,3

0,6

3152,3

100,0

(1) Ind. to lân pä I alt 43,3 millloner et projekt, der er beliggende I 0strig (finansieringer foretaget i hentiold tii artikei 18, stk. 1, 2. afsnit i
Bankens vedtasgter).
(2) Fordeling af projekterne i hentiold til de okonomisk-politiske formâl, der er pâlagt Banken i henhold til Romtraktatens artikel 130, idet det frem
herskende formâl tages som kriterlum : Det samlede belob for hvert enkelt làn anfores altsà under den til dette formâl svarende kategori og alene
herunder.

Tabel 9 : Finansieringer inden for F sliesskabet (1) 1958-1973
Fordeling I henhold tll okonomlsk-polltlske formâl (')

(i millioner R.E.)

heraf
Modernisering
og omstllling
Egnsudvik
ling (Ophjaelpvirksomheder
ning af mindre
og sektorlel
udvikiede egne
omstruk
og regional
turerlng
omstiTling) (art.
(art. 130 b i
130 a og b i
Rom-traktaten) Rom-traktaten)

Anta!

Belob

Danmark ....
Tyskland ....
Frankrig , . . . .
Irland
Italien
Det forenede
Kongerlge ....
Uden for Faelles
skabet (^) . . . .

2
18
14
3
10

6,8
204,5
170,6
22,6
181,9

6,8
78,0
121,4
22,6
129,3

3

67,1

67,1

2

43,3

Total

52

696,8

Belgien
Danmark ....
Tyskland ....
Frankrig
Irland
Italien
Luxembourg . . .
Nederlandene . . .
Det forenede
Kongerlge ....
Uden for Faelles
skabet
... .

6
2
62
70
3
206
3
5

Total

Lande

—

Fasilesinteresse for fiere Mediemslande
Industrielt
samarbejde
og forskningudvikling (art.
130 c i Romtraktaten)

Total

heraf energi

—

—
120,3
31,2

Sserligt
direktiv
(VestBerlin)

—
—
—

16,2

127,2
58,2

—
—

52,6

24,4

—
—
—
—
—

60,0

—

—

—

—

—

43,3

43,3

43,3

—

425,2

73,9

59,5

281,3

219,2

—

67,2
6,8
558,2
741,1
22,6
1 594,1
9,0
42,9

41,2
6,8
310,4
614,6
22,6
1 376,8
4,0
40,1

16,0

36,4

30,4

30,4

—
—
20,3

3

67,1

67,1

2

43,3

—

362

3152,3

2 483,6

13,9

—
—

Infrastrukturprojekter
og Politik af fselies
interesse (art. 130 ο
i Rom-traktaten)

—

—

1958-1973

—

—

51,9
6,6

41,2
75,3

306,4
199,2

192,5
117,3

—

—

—

—

35,8

41,0

—
—

2,8

290,6
5,0
24,9

24,4
4,0
13,8

—
—
—
—
—

60,0

—

—

—

—

43,3

43,3

43,3

—

240,8

899,8

425,7

20,3

170,3

—

—

—

(') IncI de to iân, der er blevet ydet uden for Fœilesskabet i 1973 (jvf. note 3).
2) Fordelinq af projekterne i Mediemsiandene i henhold til de forskelllge okonomisk-polltlske formâl, der er blevet pâlagt Banken i medfer of Rom
traktatens artikel 130. i modsaetning tll hvad der er tilfaeldet i tabellerne 3 og 8 anferes projekternes samlede belob hver gang under de forskelllge
kateqorier Tallene kan altsâ ikke kumuleres.
(3) Trans-Austria Gasline projektet, der skal forsyne Italien (23,5 millioner ydet tii Ente Nazionale Idrocarburi) og Frankrig (19,8 millioner ydet til Gaz
de France) med naturgas; finansieringer, der er foretaget i henhold tll artikel 18. stk. 1, 2. afsnit i Bankens vedtasgter.

label 10 : Finansieringer Inden for Faellesskabet (1) I 1973
Fordeling i henhold til finanslerlngsformer

Direkte
individuelle lân
Lande

Antai

Mill. R.E.

Danmark
Tyskiand
Frankrig
Irland
italien
Det forenede Kongerige
Uden for Faellesska
bet W

2
17
6
2
4

6,8
183,9
64,0
21,0
111,2

2

Tota! 1973 .

indirekte
individuelle iàn (3)

Globale Iàn (3)

Garantier

Total

Antai

Mill. R.E.

Antai

Mill. R.E.

Antai

Mill. R.E.

Antai

Mill. R.E,

_
—

—

6
1
4

58,6
1,6
36,8

1
2

—

20,6
48,0

—
—
—

—
—
—

2

33,9

2
18
14
3
10

6,8
204,5
170,6
22,6
181,9

60,0

—

—

1

7,1

—

—

3

67,1

2

43,3

—

—

—

—

—

—

2

43,3

.

35

490,2

11

97,0

6

109,6

—

—

52

696,6

Total 1972 . . . .

16

282,2

10

173,4

3

33,2

1

17,1

30

505,9

,

,

—

(1) Ind. de to lân uden for Faellesskabet, der er blevet ydet i 1973 (jvf. note 4).
(2) Ydet gennem finansieringsinstitut.
(3) Ydet til finansierlngsinstitutter, som fordeler belobet mellem mindre industrielle investcringer efter godkendelse fra Bankens side i hvert enkeit
tiifœlde (anvendelser under globale iàn).
(•·) Trans-Austria Gasline projektet, der skai forsyne itaiien {23,5 millioner ydet tii Ente Nazionaie idrocarburi) og Frankrig (19,8 millioner ydet til
Gaz de France) med naturgas; finansieringer, der er blevet foretaget I henhold til artikel 18, stk. 1, endet afsnit i Bankens vedtaegter.

Tabe! 11 ; Globale lân Inden for Faellesskabet 1968-1973
Fordeling pâ formidlende institutter

Anvendelser 1968-1973

Globale lân
Undertegneisesàr

Formidiende
institutter (i)

1968
1969
1970
1970
1970
1971
1971
1971
1972
1972
1972
1973
1973
1973
1973
1973
1973

ISVEIMER 1
CIS 1
1KB 1
SADE
IRFIS
CIS II
SODERO
ISVEIMER II
LORDEX
LGSH
IMI
1KB II
Crédit National
ICFC
Crédit Hôtelier (CCCHCI)
CIS III
ISVEIMER III
Total

. .

Mill. R.E.

Antai

Miii. R.E.

10,00
3,60
10,00
6,30
5,00
5,00
1,98
15,00
2,70
5,72
24,75
20,60
30,00
7,14
18,00
13,55
20,33

28
7
12
24
10
13
2
19
2
9
1
7
13
3
3

10,00 (V
3,60 (=)
6,89 (')
6,30 (')
4,98 (')
4,97 (=)
0,83 m
14,74 W
0,96
6,04 (')
1,69
2,38
10,86
0,87
0,65

—
—

—
—

199,67

153

75,76

(t) istituto per io Sviluppo Economico dell'Italia Meridionale, Napoli (ISVEIMER).
Credito industriale Sardo, Cagliari (CIS).
Industriekreditbank AG, Düsseldorf (1KB).
Société Alsacienne de Développement et d'Expansion, Strasbourg (SADE).
Istituto Regionale per il Finanziamento aile Industrie in Sicilia, Palermo (IRFIS).
Société de Développement Régional de l'Ouest, Nantes (SODERO).
Société Lorraine de Développement et d'Expansion, Nancy (LORDEX).
Landesbank und Girozentrale Schleswig-Holstein, Kiel (LGSH).
istituto Mobiiiare Italiano, Rom (IMI).
Crédit National, Paris.
Industriai and Commercial Finance Corporation, Ltd., London (ICFC).
Caisse Centrale de Crédit Hôtelier, Commercial et industriel, Paris (CCCHCi).
(2) Afsiuttet giobaiiàn. Eventuelle differencer meiiem giobaiiànets oprindeiige belob og summen af de besiuttede anvendelser forklares derved, al
omregningen tii regningsenheder har fundet sted dels til de kurser, der var gaeldende ved besiutningen om anvendeise af beicb herunder, og at disse
kurser undertiden har undergâet sendringer i meliemtiden.
(3) Afsiuttet giobaiiàn under hensyntagen tii et ikke anvendt og annuleret belob.
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label 12 : Anvendelser af belob under globale lân Inden for Fae llesskabet
Fordeling pä egne og sektorer
1973
Anta!

Anvendte beleb
Mill. R.E.

EGNE
Baden-Württemberg
Bayern
Hessen
Nedre-Saksen
Nordrhein-Westfalen
Rheinland-Pfalz
Schleswig-Holstein

Anvendte beleb
Mill. R.E.

•/ο

0,37

1,5

1

0,37

0,5

. .
. .
. .

1
1
2

0,31
0,31
0,62

1,3
1.3
2,5

. ,
. .

2
9

0,76
6,04

3,1
24,6

1
2
4
7
4
9

0,31
1,13
1,81
3,62
2,02
6,04

0,4
1.5
2,4
4,8
2,6
8.0

16

8,41

34,3

28

15,30

20,2

2
1
1
1
1
5
4
3

1,80
0,90
0,90
0,20
0,63
4,62
1,36
2,07

7,3
3,7
3,7
0,8
2,6
18,8
5,5
8.4

26
1
1
1
1
5
4
5

8,10
0,90
0,90
0,20
0,63
4,62
1,36
2,90

10,7
1,2
1,2
0,3
0,8
6,1
1,8
3,8

18

12,48

50,9

44

19,81

25,9

—
—

—
—
—

—
—
—

1

1,08

4,4

1

1,69

6,9

—
—
—

6
1
1
18
14
3
1
4
20
10

3,38
0,64
0,24
8,03
8,97
2,06
1,69
1,42
8,57
4,98

4,5
0,8
0,3
10,6
11.8
2,7
2,2
1,9
11,3
6,6

. .

.

,

Frankrig
Abruzzi
Basilicata
Calabria
Campania
Latium
Marche
Molise
Apulien
Sardinien
Sicilien

Anta)

•/ο

1

Tyskland
Alsace
Aquitaine
Bourgogne
Bretagne
Limousin
Lorraine
MidI-Pyrénées
Pays de la Loire

1969-1973

—
—
. .
. .

—
—
—

—
—

—
—
—

—
—

Italien

2

2,77

11,3

78

39,98

52,8

Skotland
Wales

2
1

0,46
0,41

1.9
1,6

2
1

0,46
0,41

0,6
0,5

Det forenede Kongerige

3

0,87

3,5

3

0,87

1.1

39

24,54

100,0

153

75,78

100,0

2,93
4,35
6,45
2,59
1,13
1.41
16,75
2,22
2,79
13,57
8,22
5,51
6,61
1,24

3,9
5,7
8,5
3,4
1,5
1.9
22,1
2,9
3,7
17,9
10,9
7,3
8,7
1.6

75,76

100,0

Total

SEKTORER
Minedrift
Fremstllling og 1. forarbejdning af metaller
Byggematerlaler
TraelndustrI
Glas og keramlk
Kemikalier
Metalarbejde og mekanik
Eller - transportmateriel
Elektrisk og elektronisk materiel ....
Fodevarer
Tekstller og laeder
Papirmasse og papir
Forarbejdning af gummi og plastmaterlaler
Anden Industri

1
1
3
5

0,63
1,69
1,23
2,11

2,6
6,9
5,0
8,6

10
1

4,97
0,20

20,2
0,8

6
9
1
2

5,35
4,69
1,98
1,69

21,8
19,1
8,1
6,9

—

—

—

8
6
14
8
3
4
37
4
6
21
18
8
13
3

Total

39

24,54

100,0

153
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—
—
—

—
—
—

—
—
—

Tabel 13 : Fortegnelse over optagne lân i 1973

Kontraktdato

15.
17.
31.
6.
16.
19.
21.
27.
12.
14.
24.

1.1973
1.1973
1.1973
2.1973
2.1973
2.1973
2.1973
2.1973
4.1973
5.1973
5.1973

28. 5.1973
22. 6.1973
26. 6.1973
18. 7.1973
6. 9.1973
20. 9.1973
21. 9.1973
16.10.1973
22.10.1973
19.11.1973
13.12.1973

Emitteret
i lobet af
mâned

Emissionssted

Tegningsvaluta

Belob i
national
valuta
(mill.)

januar
januar
februar
februar
februar
februar
februar
februar
aprii
maj
maj
maj
maj
juni
juni
junI
jull
September
September
September
Oktober
Oktober
november
december

Luxembourg
Tyskland
Italien
Luxembourg
Tyskland
Nederlandene
Belgien
Tyskland
Belgien
Frankrig
Schwsiz
Schweiz
Luxembourg
Nederlandene
Nederlandene
Tyskland
Luxembourg
Luxembourg
Luxembourg
Schweiz
Luxembourg
Belgien
Italien
Luxembourg

Lux-frs
DM
It. L
US$
DM
Holl, fi
B.frs
DM
B.frs
F.frs
S.frs
S.frs
Lux-frs
Noll, fl
Holl.fl
DM
Lux-frs
Lib. pund
Eu reo
S.frs
US$
B.frs
It. L
US$

800
100
25 000
75
50
100
750
50
350
200
50
50
800
25
75
150
500
50
30
100
60
1 500
25 000
30

(') Overtaget 1 fast r egning at Banque Internationale à Luxembourg S.A. og
placeret offentligt af en international gruppe al banker.
(2) Overtaget i fast regning af et bankkonsortium under ledelse af
Deutsche Bank AG. med Dresdner Bank AG, Commerzbank AG og
Westdeutsche Landesbank Girozentrale som co-managers, offentilgt
tegningstilbud : 99 "/ο.
(3) Overtaget I fast regning af et bankkonsortium bestâende af Banca
Commerciale Italiana, Amsterdam-Rotterdam Bank N.V., Banque de P aris et
des Rays-Bas, Crédit Commerciai de France, Credito italiano, Deutsche
Bank AG, Kredietbank S.A. Luxembourgeoise, Lazard Frères & Cie.,
Nomura Securities Co. Ltd., N.lvl. Rothschild & Sons Ltd., Société Générale
de Banque S.A., Union Bank of Switzerland (Underwriters) Ltd., S.G.
Warburg & Co. Ltd., Westdeutsche Landesbank Girozentrale, Kjebenhavns
Handelsbank A/S og Allied Irish investment Bank Ltd., offentiigt tegnings
tilbud : 98,5 »/ο.
(') Overtaget Ι fast regning af et bankkonsortium bestâende af Crédit
Commerciai de France, Banque de Bruxelles S.A., Privatbanken i
Kjebenhavn, Westdeutsche Landesbank Girozentrale, Banque de Paris et
des Pays-Bas, Lazard Frères & Cie., Banque Nationale de Crédit
Lyonnais, Société Générale, investment Bank of Ireland, Banca Com
merciale Italiana, Kredietbank S.A. Luxembourgeoise, AmsterdamRotterdam Bank N.V., Williams, Giyn & Co., Daiwa Securities Co. Ltd. og
Union Bank of Switzerland (Underwriters) Ltd., offentligt tegningstilbud :
(3) Overtaget i fast regning af Banque Internationale à Luxembourg S.A. og
placeret offentilgt af en International gruppe af banker.
(') Overtaget I fast regning af et bankkonsortium under ledelse af
Deutsche Bank AG og med Dresdner Bank AG, Commerzbank AG og
Westdeutsche Landesbank Girozentrale som co-managers, offentligt teg
ningstilbud : 100 "/ο.
(/) Overtaget I fast regning af et bankkonsortium bestâende af Banque
Générale du Luxembourg S,A,, Banque Internationale à Luxembourg S.A.,
Kredietbank S.A. Luxembourgeoise, Banque Lambert-Luxembourg S.A.,
Banque de Paris et des Pays-Bas pour le Grand-Duché de L uxembourg S.A.
og Caisse d'Epargne de l'Etat, offentligt tegningstilbud: 99,5 °/o.
(8) Overtaget I fast regning af et bankkonsortium bestâende af Banque de
Bruxelles S.A., Banque Audi SAL, Crédit Lyonnais, Kuwait investment Co.
SAK, Libyan Arab Foreign Bank and fvlerrlll. Lynch, Pierce, Fenner og
Smith Securities Underwriter Limited, offentligt tegningstilbud; 100 "/o.

Belob i
mill. R.E.

16,4
28,6
39,6
69,1
14,3
28,4
15,4
14,3
7,2
36,0
12,8
12,8
16,4
7,1
21,3
44,2
10,3
16,7
30,0
27,9
49,7
30,8
33,9
24,9

Länets
lebetid

15 är
15 âr
15 âr
15 âr
10 âr
15 àr
20 âr
15 âr
15 âr
15 âr
5 âr
7 âr
15 âr
12 âr
15 âr
15 âr
15 âr
12 âr
15 âr
15 âr
15 âr
12 âr
15 àr
15 âr

Nominal
rente °/o

7
6,75
7
7,25
7
7,625
7,75
7,125
7,5
7,25
6,25
6,50
7
7,875
7,875
7
7
7,125
8,375
6,5
8
7,75
7
8,50

Emissionens
art

Offentlig placering (')
Offentlig placering (')
Privat piacering
Offentiig piacering P)
Privat piacering
Privat piacering
Privat piacering
Privat piacering
Privat piacering
Offentiig piacering P)
Privat piacering
Privat piacering
Offentiig piacering P)
Privat piacering
Privat piacering
Offentiig piacering (')
Offentiig piacering P)
Offentilg piacering (')
Offentiig piacering (')
Offentiig piacering ('")
Offentiig piacering (")
Offentiig piacering (")
Privat piacering
Offentiig piacering (")

Π Overtaget ι fast regning af et bankkonsortium bestâende af Ν M
Rothschild & Sons Ltd.. Banque Nationale de Paris. Kredietbank SA
Luxembourgeoise, Société Générale, Amterdam-Rotterdam Bank Ν V
Banca Commerciale Italiana, Deutsche Bank AG, Algemene Bank Nederland N.V., Banca Nazionale del Lavoro, Banque de Bruxelles SA DaIwa
Securities Co. Ltd.. Dresdner Bank AG. Lazard Frères & Cie.. Société
G^érale de Banque S.A.. Union Bank of Switzerland (Underwriters) Ltd
S.G. Warburg & Co. Ltd., Kjobenhavns Handelsbank A/S og Allled Irish
Investment Bank Ltd., offentligt tegningstilbud : 99.50/0.
(JO) Overtaget i fast regning af et bankkonsortium bestâende af Crédit
Suisse. Union de Banques Suisses og Société de Banque Suisse, offentligt
tegningstilbud : 100.5 "/ο.
(11) Overtaget i fast regning af et bankkonsortium bestâende af Kuhn,
Loeb & Co., Banca Commerciale Italiana, Amsterdam-Rotterdam Bank
N.V,, Banco di Roma, Banque Internationale â Luxembourg S.A.,
Banque Nationale de Paris, Deutsche Bank AG, First Boston Corporation!
Hill Samuel & Co. Ltd., Kleinwort, Benson Ltd., Lazard Frères & Cie
Nikko Securities Co. Ltd., Société Générale, Société Générale de
Banque S.A., Union Bank of Switzerland (Underwriters) Ltd., Westdeutsche
Landesbank Girozentrale, Kjebenhavns Handelsbank A/S og investment
Bank of Ireland, offentiigt tegningstilbud : 99,5 "/o.
(13) Overtaget i fast regning af et bankkonsortium bestâende af Société
Générale de Banque S.A., Banque de Bruxelles S.A., Kredietbank N.V.,
Banque de Paris et des Pays-Bas Belgique S.A. og Banque Lambert SCS,
offentiigt tegningstilbud : 98,25 »/o.
(13) Overtaget i fast regning af et bankkonsortium bestâende af Banca
Commerciale Italiana, Kuhn, Loeb & Co., Algemene Bank Nederland N.V.,
Amsterdam-Rotterdam Bank N.V., Banque de Bruxelles S.A., Banque Interna
tionale à Luxembourg S.A., Banque de Paris et des Pays-Bas Credito
italiano, Deutsche Bank AG, Kredietbank S.A. Luxembourgeoise Nikko
Securities Co. Ltd., N.M. Rothschild & Sons Ltd., Société Générale,
Société Générale de Banque S.A., Union Bank of Switzerland (Under
writers) Ltd., S,G, Warburg & Co, Ltd., Kjobenhavns Handelsbank A/S
og Allied Irish Investment Bank Ltd., offentligt tegningstilbud: 98 5 "/ο.
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Henvendelse om yderligere opiysninger kan ske til :
BANQUE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT
2, place de Metz - Luxembourg
Tel. 009-352-43 5011 - Telex 222 bankeuro L
eller ti! dennes udiandskontorer :
Afdelingen for Italien
Via Sardegna 38 - I - 00187 Rom
Tel. 48 36 51 - Telex 6 21 30 bankeuro
Repraesentatlonskontoret I Bruxelles
Rue Royale 60 - Β - 1000 Bruxelles
Tel. 13 40 00 - Telex 2 17 21 bankeu b
der ilgeledes kan udievere folgende publikationer :
— Vedtaegter og andre bestemmelser
vedrorende Den Europaelske Investeringsbank
1973, 36 sider (dansk, en., fr., It., ne., ty.)
— Arsberetninger
fra 1958
(en., fr.. It., ne., ty., fra 1972 ogsâ dansk)
— Làn og garantier
i Det Europsiske Faellesskabs Mediemslande
1974, 20 sIder (dansk, en., fr., ne., ty.)
— Finansleringsbistand i de Associerede Afrikanske Stater
og Madagascar samt i de Associerede Oversoiske Lande og Territorier
1973, 20 sIder (en., fr.. It., ne., ty.)
— Operationer i Tyrkiet
1973, 16 sIder (en., fr., ty., tyrk.)
— Den Europaelske investeringsbank og Syditaiiens probiemer
DIrektoratet for forskning
1972, 35 sIder (en. - udsolgt -, fr., it., ty.)
— investerlnger Inden for Faellesskabet i 1972 og finansieringen af disse
DIrektoratet for forskning
1973, 27 sIder (dansk, en. - udsolgt -, fr. - udsolgt -, It., ne., ty.)
Graphic realisation : Welssenbruch Ltd., Printer to the King, Brussels.
Den Europaelske Investeringsbank fremsaetter sin tak til Société Générale de Constructions
Electriques et Mécaniques ALSTHOM, tll Compagnie Générale d'Electricité sâvel som tll
promotorerne, der venligst har stillet den fotografiske dokumentatlon tll ràdighed for
udfaerdigelsen af denne beretning.
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Den Europaeiske Investeringsbank
uropäische InvestitionsbanIii
European Investment Bank
Banque Européenne d'Investissement
Banca Europea per gli Investimenti
Europese Investeringsbank

