




Den europœiske Investeringsbank  
Finansieringsvilkâr 

Bankens lân af egne midier og garantier (finansieringsbidrag pâ almin-
delige vilkâr) kan ydes til privat- eller offentligretlige virksomhieder uanset 
deres juridiske form samt til offentlige myndigtieder med henblik pâ  
finansiering af projekter, der opfylder bestemmelserne i artikel 130 i 
Romtraktaten eller i associeringsaftalerne. De ydes uaffiaengigt af làntagers  
natlonalitet. 

Bankens lân kan kun finansiere en del af projektomkostningerne som et 
Supplement til làntagers egne midier og bidrag fra andre kilder. Banken 
udlâner sjaeldent over 40% af vaerdien af den faste realkapital. 

Bankens finansieringsbidrag udgor saedvanligvis mellem 2 og 20 mio  
regningsenheder og tiar fiidtil ikke oversteget 30 mio regningsenheder. 
Til Visse Store projekter har Banken ydet fiere lân, uden at det samlede 
udlânsbelob dog almindeligvis fiar oversteget 45 mio regningsenheder. 

De lân fra Banken, som skal indgâ i finansieringen af bestemte projekter, 
kan ydes sâvel direkte til en virksomhed eller en offentlig myndighed 
som indirekte gennem et saerligt finansieringsorgan. Ud over disse « indi
viduelle lân » yder Banken ligeledes « globallân » til finansieringsorganer, 
der fordeler midlerne pâ mindre og mellemstore industriprojekter med 
Bankens godkendelse i hvert enkelt tilfaelde (sublân under globallân). 

Banken udbetaler sine lân I forskellige valutaer, som den vaeiger ud fra  
sine disponible midier og pâ grundlag af làntagers onsker; ydelser pâ  
lân erlaegges I de udbetalte valutaer. 

Bankens udlânsrente fastsaettes af Bestyrelsen. Da Banken ikke sigter pâ  
fortjeneste, svarer dens udlânsrente tilnaermelsesvis til renten pâ de kapl-
talmarkeder, hvor den tilvejebringer sine midier. Udlânsrenten for et bestemt, 
lân er saedvanligvis den, som var gaeldende pâ datoen for lâneaftalens  
Indgâelse, og den tages ikke senere op til revision. Den er uafhaengig af, 
I hvilken valuta lânet udbetales, og I hvilket land projektet taenkes gennem-
fort. I maj 1976 udgjorde udlânsrenten 9% p.a. for lân, hvis lobetid ikke 
Oversteg 8 âr, og 9,5% p.a. for lân med laengere lobetid. Lobetiden og 
den afdragsfri période fastlaegges i overensstemmelse med det pâgœldende  
Projekts saerlige karakter. 

Banken yder kun lân mod garanti fra en mediemsstat eller mod andre 
passende garantier. 

Vilkârene for Bankens udlânsvirksomhed i Graekenland, Tyrkiet, de lande, 
som har underskrevet Lomékonventionen, OLTD, Portugal, Malta og 
Maghreblandene er fastlagt i Faellesskabets aftaler med disse lande eller 
i Faellesskabets saerlige afgorelser herom. 



Den europaeiske Investeringsbank 
Almindelige oplysninger 

Den europaeiske Investeringsbank (EIS) er grundlagt 1 henhold til traktaten 
om oprettelse af Det europaeiske okonomiske Faellesskab, som trâdte Ι  
kraft den 1. januar 1958. 

Banken er en autonom, offentligretiig institution Inden for Faellesskabet. 
Den sigter ikke pâ fortjeneste. 

Dens hovedopgave er at bidrage til en afbalanceret udvikling af det faelles 
marked. 

I dette ojemed letter den ved ydelse af langfristede lân eller garantier til  
virksomheder, offentlige myndigheder eller finansieringsorganer finansie-
ringen af investeringer, som fiar ophjaeipning af mindre udviklede omrâder  
for 0je, tager sigte pâ modernisering eller omstilling af virksomheder eller 
er af faelles europaeisk Interesse. 

Den europaeiske Investeringsbanks medlemmer er Faellesskabets ni med-
lemsstater. De har i forening tegnet Bankens kapital, der ved Styrelsesràdets  
beslutning af 10. juli 1975 forhojedes fra 2 025 til 3 543,75 mio regnings-
enheder. 

Banken làner pâ kapitalmarkederne i Faellesskabet og i tredjelande samt 
pâ de internationale kapitalmarkeder de midier, der er nodvendige for  
gennemforelsen af dens opgaver. 

Bankens virkefelt, som oprindelig var begraenset til medlemsstaternes 
omrâder, er gradvis blevet udvidet, idet der siden er indgâet aftaler med 
Graekenland, de nitten associerede afrikanske stater, Madagaskar og 
Mauritius (AASMM), visse oversoiske lande, territorier og departementer 
(OLTD), Tyrkiet, de 27 andre stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet 
(AVS-staterne), der sammen med AASMM har undertegnet Lomékonven- 
tionen, Portugal, Malta, Algeriet, Marokko og Tunesien. I de fleste af 
disse lande yder Banken ikke blot lân pâ almindelige vilkâr, der saedvan-
ligvis er forbundet med rentegodtgorelser, men ogsâ finansieringsbidrag 
pâ sœrlige vilkâr Inden for rammerne af Den saerlige Afdeling. Disse bidrag  
ydes pâ medlemsstaternes eller Det europaeiske okonomiske Faellesskabs  
vegne og for deres regning. Efter saerlig bemyndigelse fra Styrelsesrâdet  
kan Banken endvidere deltage i finansieringen af projekter i tredjelande,  
isaer sâfremt de er af direkte Interesse for medlemsstaterne. 

Virksomheder, offentlige myndigheder eller finansieringsorganer, som  
onsker at kontakte Den europaeiske Investeringsbank, kan henvende sig 
direkte til Bankens hovedsaede eller for sâ vidt angâr projekter i Italien til  
Afdelingen for finansieringer i Italien, som er beliggende i Rom. Henvendelse 
kan ligeledes ske gennem en bank til 

Den europaeiske Investeringsbank, 
Place de Metz 2, Boîte postale 2005, Luxembourg 
Afdelingen for finansieringer i Italien, Via Sardegna 38, 1-00187 Rom eller  
Repraesentationskontoret i Bruxelles, Rue Royale 60, Bte 1,  
B-1000 Bruxelles. 
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Bankens regninsenghed 
Modvaerdi i nationale vaiutaer 

Vedtaegterne for Den europaeiske In- 
vesteringsbank definerer den reg- 
ningsenhed, som Banken skal anven- 
de, I forhold tll guldet og bestemmer,  
at omregning mellem denne og de  
nationale vaiutaer skal ske pâ grund 
lag af de guldpariteter, der er anmeldt  
til Den internationale Valutafond. De  
seneste ârs grundlaeggende aendrin- 
ger i det internationale valutasystem  
har dog stadig klarere vist, at udvik- 
lingen 1 guldets og guldpariteternes  
rolle hindrer anvendelsen af disse  
bestemmelser i den tilsigtede ând.  
Derfor besluttede Styrelsesrâdet for 
Banken den 15. juli 1974 at foreslâ  
en aendring af Bankens vedtaegter,  
sâledes at Styrelsesrâdet bemyndiges 
til med enstemmighed at aendre defi-
nitionen af Bankens regningsenhed og 
bestemmelserne for omregning mel
lem denne og de nationale vaiutaer. 
Den foresiâede aendring nodvendig-
gor en aendring af Romtraktaten, idet 
Bankens vedtaegter udgor en integre 
rende del deraf. Derfor har ministra 
ne, der var samlet til konference for 
repraesentanter for medlemsstaternes 
regeringer, efter at have indhentet en 
positiv udtalelse fra Ministerrâdet, og 
efter at dette har râdspurgt Europa-
Parlamentet og Kommissionen for De  
europaeiske Faellesskaber, den 10. juli 
1975 vedtaget traktaten om aendring 
af disse bestemmelser i Bankens ved
taegter; denne traktat er i ojeblikket 
til ratifikation i hver af de ni med-
lemsstater. Da aendringen af vedtaeg
terne nodvendigvis er tidkraevende, 
bemyndigede Styrelsesrâdet for Ban-
ken pâ sit mode den 18. marts 1975 
Banken til at anvende et nyt omreg-
ningssystem fra den 31. december 
1974 og indtil aendringen traeder i 
kraft. 

De satser, som Banken anvender ved 
omregning mellem sin regningsenhed 
og de nationale vaiutaer, er satserne 
for omregning mellem disse vaiutaer 
og den nye europaeiske regningsen
hed, hvis vaerdi svarer til summen af 

folgende belob i medlemsstaternes 
vaiutaer : 

DM 
£ 
ffr.  
lire 
fl. 

0,828 
0,0885 
1,15 

109,— 
0,286 

bfr. 3,66 
Ifr. 0,14 
kr. 0,217 
!£ 0,00759 

Denne kurv af vaiutaer er sammensat 
sâledes, at summen af disse belob i  
nationale vaiutaer, beregnet pâ sam- 
me grundlag som Den internationale  
Valutafonds saerlige trœkningsrettig- 
hed, den 28. juni 1974 ville have 
svaret til denne og derfor ligeledes 
til den regningsenhed, der er fastsat 
i Bankens vedtaegter, idet denne reg
ningsenhed og den saerlige traeknings-
rettighed har samme definition over 

for guldet. Dens vaerdi i US-$ ville pâ  
denne dato have udgjort 1,20635. 

Satserne for omregning mellem den 
nye europaeiske regningsenhed og 
medlemsstaternes vaiutaer samt de  
ovrige vaiutaer, Banken anvender i 
sin udlânsvirksomhed (som for ek-
sempel US-$ og schweizerfranc), be-
regnes hver hverdag af Kommissionen  
for De europaeiske Faellesskaber og 
offentliggores i De europaeiske Fael-
lesskabers Tidende. 

I praksis anvender Banken til stati-
stiske formâl de omregningssatser i et  
kvartal, der konstateres den sidste ar-
bejdsdag i foregâende kvartal. I 1975 
anvendtes sâledes folgende satser : 

i 1. kvartal 1 2. kvartal 1 3. kvartal i 4. kvartal 

1 regningsenhed = 

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

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

ffr. 5,57964 5,48706 5,18942 5,24197 

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

fl. 3,13445 3,11230 3,13108 3,15973 

bfr. 45,4137 45,0405 45,2730 46,1746 

Ifr. 45,4137 45,0405 45,2730 46,1746 

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

I£ 0,534530 0,538633 0,584093 0,564482 

dr. 37,6488 39,1639 38,8667 39,9761 

T£ 17,3812 17,9967 17,9808 17,1993 

US-$ 1,25496 1,29940 1,28434 1,15451 

sfr. 3,15176 3,28236 3,21336 3,17242 

yen 377,190 375,807 377,275 348,751 
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Den europaeiske Investeringsbank un-
dertegnede i 1975 aftaler om lân pâ  
i alt 1 006,5 mio regningsenheder (1)  
mod 996,4 mio Ι 1974. 

Banken udfoldede sâiedes fortsat stor 
aktivitet trods den verdensomspaen-
dende lavkonjunktur. I Industrilandene 
forte den svigtende eftersporgsel og 
den deraf folgende produktionsned-
gang tll en kraftig underudnyttelse 
af produktionskapaciteterne, stigende 
arbejdsloshed og arbejdstidsforkor-
telser. Generelt betragtet aftog Infla
tionen, omend med forskelllg styrke 
fra land til land, og visse lande kunne  
sâiedes konstatere et brat fald I den 
okonomiske aktivitet samtidig med en  
betydelig stigning 1 forbrugerpriserne. 
•et lavere forbrug af olieprodukter 
reducerede de olieproducerende lan 
des eksportindtaegter, medens deres 
Import voksede staerkt, hvllket I fore-
nlng med faldet I priserne pâ de fleste 
râvarer og den konjunkturelle be-
grœnsnlng af Importen mullggjorde 
en klar forbedring af de fleste Indu
strilandes betalingsbalancer. De fore-
nede Stater og Japan oplevede midt 
pâ âret et vist opsving, som senere 
ogsâ kunne konstateres I fiere euro-
pœlske lande, men ved ârets udgang 
havde dette endnu Ikke fort tll nogen 
nedgang I arbejdslosheden. De ud-
vikllngslande, som Ikke tllhorer grup-
pen af olieproducerende lande, blev 
tiârdest ramt af krisen. 

Pâ kapitalmarkederne konstateredes 
I 1975 en fortsaettelse af den faidende 
tendens I renten pâ kortfristede lân,  
som slog Igennem I slutningen af 
1974. Denne tendens forstaerkedes af 
en gradvis lempelse af pengepolltlk-
ken I de fleste lande, fivis bestrae-
belser I stadig hojere grad rettedes 
mod bekaempelse af konjunkturafmat-
ningen og arbejdslosheden. Det gene
relle fald I renten pâ kortfristede In-
vesterlnger og den private opspa-
rlngs uventede omfang resulterede I 
en klar forbedring af stillingen pâ de 
fleste markeder for langfrlstede lân,  
som ellers kendetegnedes af llvllg 
eftersporgsel fra den offentllge sektor 

med henbllk pâ finanslering af kon-
junkturskabte underskud og konjunk-
turstlmulerende foranstaltninger. Ud-
bytterne af langfrlstede Investeringer 
var generelt faidende, og omfanget 
af nyemlssloner steg betydellgt. Alll-
gevel opstod der spaendinger mIdt pâ  
âret. Dette var Isaer tllfaaldet I For-
bundsrepubllkken Tyskland, hvor de 
resulterede I en midlertldig lukning 
af markedet, medens renten for en  
tid fandt et festere leje pâ de andre 
markeder. Endelig opstod der I sidste 
kvartal en tendens tll forlaengelse af 
nyemlsslonernes lobetld, sâiedes at  
vllkârene pâ kapitalmarkederne ved  
udgangen af 1975 var de bedste I  
naesten to âr. 

Fœllesskabets bruttonatlonalprodukt 
faldt I 1975 med ca. 2,5% (2), og 
samhandelen Inden for Faellesskabet 
glk vœsentllgt tllbage. Den krise, som  
siden 1974 havde bevirket en kräftig  
opbremsning af den okonomiske 
vaskst, skyidtes Isaer den galoperende 
Inflation og den polltlk, som aniagdes 
tll bekaempelse heraf; ollekrisen bl-
drog llgeledes hertil sâvel gennem 
en forhojelse af omkostningsniveauet 
som gennem en deflatorisk Indfly-
delse pâ visse branchers eftersporg
sel og gennem fremtvingelse af struk-
turœndrlnger. 

Eftersporgslen fra tredjelande var  
svigtende. Det private forbrug og virk- 
somhedernes Investeringslyst aftog.  
Som folge heraf faldt Industriproduk 
tionen alene med over 10%, hvllket 
resulterede I en forurollgende for-
vaerrlng af beskaeftigelsessituatlonen :  
betydellge arbejdstidsforkortelser og 
ca. 5 mio arbejdslose I efterâret, hvll
ket svarer tll 4,3% af den erhvervsak-
tlve befolkning. Det kom som helhed 

(1) Medmlndre andet er anfort, er alle 
beleb udtrykt 1 regningsenheder (jf. s. 6).  
Eventuelle forskelle mellem de anferte 
totalbelob og de belob, som fremkommer 
ved sammenlœgning af de enkelte belob,  
skyldes afrunding. 
(2) Alle procentsatser i dette kapitel an-
giver en maengdemœssig udvikling, med
mlndre andet er anfort. 



Brutionationaiprodukt 
i Fseifesskabet 
procentvis œndring  
i forhold til foregâende âr 

ι lobende priser 

I faste priser 

% Forbundsrepublikkeh 
26 Tyskiand !  Frankrig Det forenede Kongerige 

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

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

Faellesskabet 

70 71 72 73 74 75 70 71 72 73 74 75 70 71 72 73 74 75 70 71 72 73 74 75 
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kun til en beskeden opbremsning af 
Inflationen pâ trods af lavkonjunk-
turen, fivllket gav aniedning til be-
kymrlng pâ et tidspunkt, hvor for-
bedrlngen af konjunkturerne I De  
forenede Stater eg Japan og virknin-
gerne af den forte konjunkturstlmu-
lerende budgetpolltik stottede hàbet  
cm et okonomlsk opsvlng. Det slog I 
slutnlngen af âret Isœr Igennem I For-
bundsrepubllkken Tyskland og tlldels 
I Frankrig. 

I Forbundsrepubllkken Tyskland be-
vlrkede et kraftigt fald i eksporten, et  
svlgtende privat forbrug og en hurtlgt 
aftagende Investerlngslyst — trods 
skattemaesslge foranstaltnlnger og et  
omfattende program for ogede bud-
getmaesslge udglfter — I forste halv-
âr et markant fald I bruttonatlonal-
produktet og I saerdeleshed I 
Industriproduktionen. I andet haivâr  
mullggjorde en llvllgere udenlandsk 
eftersporgsel, stimuleret af en for-
holdsvls günstig udvlkling I omkost-
nlngsnlveautet et vist opsvlng, som  
en konjunkturstlmulerende penge- og 
budgetpolltik medvlrkede til at fast-
holde. Denne polltik stottede forbed-
rlngen af bankernes llkvldltet og 
bevlrkede et fald I rentenlveauet. Alll-
gevel Indtràdte der Ingen forbedring 
I beskaeftlgelsessltuatlonen : trods en 
tllbagegang I antallet af udenlandske 
arbejdstagere omfattede arbejdslos-
heden ved àrets udgang endnu ca. 
4% af den erhvervsaktlve befolkning. 
Produktionskapaclteterne var stadig 
utilfredsstlllende udnyttet, og opsvln-
gets omfang syntes I vid udstraek-
nlng at afhœnge af udvlkllngen I vlrk-
somhedernes Investerlngslyst og af en 
svœkket tllbojellghed til privat op-
sparing. 

I Frankrig aftog den okonomlske ak-
tlvltet hurtlgt I forste haivâr, medens 
der konstateredes en opbremsning i 
tredje kvartal, der Igen aflostes af et  
svagt opsvlng mod ârets udgang. Den 
forte Indkomstpolltik bevlrkede en vis 
udvidelse af det private forbrug, pâ  
trods af at opsparlngslysten forstaer-
kedes pâ grund af den usikre beskœf-

tlgelsessltuatlon. Effektlvlteten af de  
gennemforte foranstaltnlnger til frem-
me af virksomhedernes Investerlnger 
begrasnsedes af en meget tllbage-
holdende Indstllling hos de vlrksom-
heder, hvis produktlonskapaclteter 
Ikke var fuldt udnyttet. De konjunktur
stlmulerende foranstaltnlnger forte 
derlmod til Intenslvering af de offent-
llge Investerlnger, herunder de stats-
ejede virksomheders Investerlnger. 
Arbejdslosheden steg dog fortsat; den 
omfattede i efterâret over 4 % af den 
erhvervsaktlve befolkning og vll kun 
langsomt kunne normallseres, Idet 
den trods alt meget betydellge ned- 
gang I antallet af praesterede arbejds-
tlmer I Industrien var langt mindre 
end faldet I Produktionen, hvllket 
blandt andet resulterede I en kräftig  
forrlngelse af Produktivitäten. Skont 
prisstlgnlngerne mindskedes betyde-
llgt, er de stadig ret omfattende og 
kunne endda forstaerkes, sâfremt det 
Ikke I tllstraekkellgt omfang lykkes at 
begrœnse det près pâ lonnlngerne og 
genoprettelsen af fortjenstmarglnerne, 
som opsvlnget mullgvis vll fremkalde. 
Vœrdien af den franske franc viste  
fortsat en stigende tendens I forste  
haivâr, som dog aflostes af en falden- 
de tendens I efterâret. 

I Det forenede Kongerige konstatere 
des i forste haivâr en forvasrring af  
den allerede I slutnlngen af 1974 
maerkbare afmatning, som derefter 
aflostes af stagnation med svag oko
nomlsk aktlvltet. Arbejdslosheden til-
tog og omfattede ved ârets udgang 
naesten 5 % af den erhvervsaktlve be
folkning. Trods en vis afsvœkkelse I 
sommerens lob forblev Inflationsraten  
en af de hojeste I Fasllesskabet. Den 
konjunkturelle begrœnsning af Im 
porten mullggjorde en vis normall-
serlng af underskuddet pâ handels-
balancen og betallngsbalancens 
lobende poster. Underskuddet forblev 
dog betydellgt og medforte en ny 
forrlngelse af pundets vaerdl. Hele 
denne situation stiller de okonoml-
polltlsk ansvarllge over for sâ meget 
desto vanskellgere problemer, som  
den offentllge sektors underskud alle-
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rede er betragteligt. Hovedmâlet for-
bliver trods alt inflationsbekaempel-
sen. Fra jull gennemforte regeringen 
1 forstâelse med fagforbundene en  
raekke foranstaltninger med henblik 
pâ at begraense de âriige prlsstignin-
ger til 10% I tredje kvartal af 1976.  
Der blev endvidere truffet foranstalt
ninger til bekaempelse af arbejdslos-
heden isaer blandt unge. 

I Italien syntes den konjunkturafmat-
ning, som indtrâdte i andet haivâr  
af 1974, ikke at vœre opfiort ved 
ârets udgang. Det betydelige fald i 
eftersporgslen pâ hjemmemarkedet 
hovedsagelig efter fast realkapital og 
den stagnerende eksport medforte 
en generei tilbagegang I den okono-
miske aktivitet og i sasrdelesfied I 
industriproduktionen. Derimod norma-
liseredes stillingen pâ betalingsba-
lancens lobende poster, fivilket gjorde 
det muligt at foretage en fortidig 
tilbagebetaling af en del af udlands-
gaelden. 

Udviklingen i den samlede inden-
landske eftersporgsel og i priserne 
pâ de Internationale markeder bidrog 
til en vis stabilisering af engrospri-
serne og en klar opbremsning af 
stigningen i detailpriserne, der pâ  
ârsbasis nogenlunde svarede til gen-
nemsnittet i Fœllesskabet. Hoved-
vaegten i den okonomiske politik 
lagdes klart pâ konjunkturstimuleren-
de foranstaltninger, idet der i saerde-
leshed gjordes brug af penge- og 
budgetpolitiske midier. Det blev Isaer 
besluttet at fremskynde finansierin-
gen af en rœkke omfattende projekter 
i Mezzogiorno. Produktionskapacite-
terne forblev dog belt utilstraekkeligt 
udnyttet. Dette var saerlig foruroli-
gende med hensyn til arbejdskraften, 
idet underbeskaeftigelsen pâ grund af 
affaler mellen arbejdsmarkedets par
ter med henblik pâ at begraense af-
skedigelser i mindre grad viste sig i 
form af en maerkbar stigning i an
fallet af arbejdslose end I gene
relle arbejdstidsforkortelser. Af denne 
grund var stigningen I lonomkostnln-
gerne per produceret enhed langt 

storre end stigningen i engrospriserne, 
hvilket medforte en forvaerring af 
virksomhedernes finansielle forhold. 

I Nederlandene konstateredes ligele-
des en betydelig produktionsnedgang. 
Et fornyet opsving udeblev, pâ trods 
af at budgetpol iti kken rettedes mod  
en stimulering af eftersporgslen pâ  
hjemmemarkedet. Prisstigningerne og 
stigningerne i lonomkostningerne fort
satte trods en arbejdloshed pâ naesten 
5 %. De lobende poster pâ betalings-
balancen viste fortsat overskud. 

I Belgien fik konjunkturafmatningen 
lignende folger omend med en let  
forsinkelse. Arbejdslosheden blev dog  
noget hojere og omfattede ved ârets  
udgang ca. 6% af den erhvervsaktive 
befolkning. 

I Luxembourg afbodedes tilbagegan-
gen i det private byggeri af en udvi-
delse af det offentliges anlaegsarbej-
der. Det var sâledes hovedsagelig den 
markante forvaerring af konjunkturerne 
i stâlindustrien, som er landets vig-
tigste industri, der là til grund for den 
klare aktivitetstilbagegang. Mulighe-
derne for at bringe denne tilbage
gang til ophor afhasnger Isaer af, om 
konjunkturopsvinget I nabolandene 
bliver af varig karakter. 

I Danmark forblev den okonomiske 
aktivitet beskeden trods de konjunk-
turstimulerende foranstaltninger, der 
vedtoges ved ârets begyndelse og i 
efterâret. Arbejdslosheden steg yder-
ligere, hvorimod det lykkedes at  
bremse prisstigningerne og reducere  
underskuddet pâ betalingsbalancens 
lobende poster. 

I Irland bevirkede den betydelige ned- 
gang i den samlede eftersporgsel og 
isaer i lagerbeholdningerne et kraftigt 
fald I Importen og folgelig en forbed-
ring af de lobende poster pâ beta-
lingsbalancen, som stottedes af et 
godt landbrugsâr samt af turistind-
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taegterne. Arbejdslosheden, som om-
fattede ca. 10% af den erhvervsaktive 
befolking, gav dog stadig anledning 
til bekymring. Trods tendenser 1 rei 
ning af en opbremsning forblev pris-
stigningerne betydelige. 

De udviklingslande, som er knyttet 
til Det europaeiske okonomiske Fael-
lesskab ved aftaler om finansielt 
samarbejde og isaer de associerede 
afrikanske stater, Madagaskar og 
Mauritius samt de andre lande i Afri
ka, Vestlndien og Stillehavet, der har 
undertegnet Lomékonventionen, ram 
ies generelt meget hârdt af verdens-
krisen. 

Den forvaerring af bytteforfioldet, der  
i 1974 forstaerkedes pâ grund af pris- 
stigningerne pâ olieprodukter, fort 
satte i 1975 pâ grund af de jœvnlige 
prisstigninger pâ varer og tjenestey- 
delser fra de industrialiserede lande.  
Nedgangen i den internationale sam- 
handel som folge af Verdenskrisen  
begraensede ligeledes udviklingslan- 
denes eksportindtaegter og medforte  
en ny forogelse af underskuddet pâ 
de lobende posier pâ deres beta- 
lingsbalancer, et storre behov for at  
optage lân i udlandet pâ markeds- 
vilkâr, en nedgang i valutareserverne 
og i en raekke tilfaelde ligeledes en 
Lidskydelse af visse dele af deres 
udviklingsprogrammer. Selv de fâ 
lande, der som Nigeria og Gabon 
ràder over betydelige olieressourcer, 
gik ikke fri af krisens virkninger, selv 
om de var bedre rüstet til at modstâ 
dem. De ikke-olieproducerende lande, 
der i de seneste âr fiar kunnet notere 
en fiurtig vaekst takket vaere en klar  
eksportfremgang og den kraftige stig-
ning i râvarepriserne, blev meget 
hârdt rami. De fattigste lande, der  
ikke ràder over noget omfattende og  
differentieret eksporterhverv, sâ sig  
endelig nodsaget til at begraense et  
allerede beskedent forbrug og til at  
give afkald pâ investeringer, der er  
en forudsœtning for deres videre ud-
vikling. Det fremgâr klart heraf, hvil-
ken betydning der mâ tillaegges de 
perspektiver for finansielt, teknisk og 

industrieit samarbejde, som Lomé
konventionen âbner. 

1 Tyrkiet gjorde et godi landbrugsâr  
og et fortsat hojt aktivitetsniveau i  
industrisektoren det muligt at opret- 
holde en vœkstrate i bruttonational- 
produktet pâ ca. 8%. Trods en sti- 
gende privat eftersporgsel og et  
fortsat stori budgetunderskud, som  
nodvendiggjorde storre kortfristede  
kreditier fra Centraibanken, lykkedes  
det at begraense Inflationen til ca. 
10% i engrosleddet og 15% i de-
tailleddet. Iii gengœld forvaerredes 
betalingsbalancesituationen. Den fai
dende udenlandske eftersporgsel og 
isaer de tyrkiske landbrugsvarers min-
dre konkurrencedygtighed forte til en  
betydelig nedgang I eksportindtaeg-
terne, medens Importen sieg hurtigt 
som folge af sâvel eftersporgslen 
efter fast realkapital som den stigende 
eftersporgsel efter forbrugsgoder. 
Forogelsen af underskuddet pâ han-
delsbalancen og de mindre over-
forsler fra emigrerede arbejdstagere 
pâ grund af afmatningen i Faelles-
skabet resulterede i en tredobling af 
underskuddet pâ betalingsbalancens 
lobende poster. Trods oget brug af 
Den internationale Valutafonds saer-
lige traekningsrettigheder og olieord-
ning samt en storre optagning af 
kortfristede kreditier var det ikke mu
ligt at undgâ et fald i valutareser
verne pâ ca. 600 mio US-$: valuta
reserverne svarede ved ârets udgang 
tu vaerdien af 3 mâneders import. 

I Graekenland konstateredes kun et 
ganske let opsving i 1975 efter afmat
ningen i 1974, idei bruttonationalpro-
duktet sandsyniigvis sieg mindre end  
1 %. Det private forbrug og de priva
te investeringer udviste en beskeden 
fremgang, medens det offentliges for
brug tiltog betydeligt. Stigningen i de-
tailpriserne udgjorde ca. 15%. Ekspor-
ten og importen sieg kun lidi, og un
derskuddet pâ handelsbalancen svare
de til undeskuddet i 1974. Derimod 
faldt underskuddet pâ betalingsbalan
cens lobende poster, isaer takket vaere 
ogede turistindtaegter. Lântagningen i 
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Effektiv bruttorente Faellesskabets forskellige kapitalmarkeder. For sammenligningens skyld er der kun taget hensyn til 
. . » j ui- »• obligationer, hvis emissionsvilkâr svarer til emissionsvllkârene for Bankens lân, llgesom de i Danmark, 

3T D0rsnOtereae ODIlgetlOner Irland og Det torenede Kongerlge saedvanlige haivârlige renteberegninger er erstattet af beregninger pà 
àrs basis. 

Forbunds-
republikken 
Tyskland 

, Frankrig 

Det forenede 
1 Kongerlge 

, Italien 

Nederlandene 

Belgien 

Danmark 

Irland 

Det europasiske marked 
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udlandet muüggjorde endelig en stlg-
ning 1 valutareserverne, der ved ârets  
udgang svarede til vœrdien af 2V2 
mâneders import. 

Euratomiân til finansiering af kerne-
kraftvœrker. 

Derimod âbnedes der 1 1975 og be-
gyndelsen af 1976 vidtrsekkende per-
spektiver for finansieit samarbejde 
med en rœkke tredjelande. 

isaer den I 1975 konstaterede udvlkiing 
I Fsllesskabets okonomlske polltik for 
regionudvikiing i mediemsstaterne og 
udviklingssamarbejde med et storre  
antai lande var af direkte betydning 
for Bankens virksomhed. 

Som et led i denne udvikiing besiut-
tede Râdet for De europaeiske Fœiies- 
skaber den 18. marts 1975 at oprette 
en Europslsk fond for Regionudvik
iing og en Komité for Regionpoiitik 
samt at give Banken observatorsta-
tus, dels i Komitéen for fondens 
Administration, dels i Komitéen for 
Regionpoiitik for at fremme koordi-
nationen af regionudvikiingsbestrae-
beiserne i Fœiiesskabet. Fonden be-
viigede i 1975 tiiskud pâ 300 mio  
regningsentieder. Heraf indgik 119,8 
mio i investeringer Inden for industri,  
fiândvaerk aller tjenesteydeiser og 
180,2 mio i finansieringen af infra-
strukturprojekter i regioner, der mod-
tager statsiig regionudvikiingsstotte. 
Over tre fjerdedeie af disse midier  
stiiiedes til râdighed for projekter i 
italien, Irland og Det forenede Kon-
gerige. Nogie projekter modtog sâvei  
bidrag fra fonden som iân fra Ban 
ken. Den bestemmeise, fivorefter fon 
dens bidrag tii finansieringen af in- 
frastrukturprojekter fielt aller deivis  
kan tage form af rentegodtgoreiser  
pâ tre points i forbindeise med Ban 
kens iân i de pâgaeidende regioner,  
biev dog ikke taget i anvendeise. 

Inden for Fœiiesskabets industri- og 
energipoiitik fandt udvikiingen isasr 
sted pâ det forberedende aller under-
sogende stadium, medens der i min-
dre grad biev truffât beslutninger og 
ivaerksat nye foranstaltninger. Dette 
gaelder i saerdelesfied forsiaget om 

Lomékonventionen mellem Det euro
paeiske okonomiske Faellesskab og 
46 lande i Afrika, Vestindien og Stiile-
fiavet (AVS-staterne) (1), der under-
tegnedes den 28. februar 1975 og 
trâdte i kraft den 1. aprii 1976, udvider 
Bankens aktivitetsomrâde uden for 
Faellesskabet betydeligt. Af den finan-
sielle bistand pâ i ait 3 390 mio  
regningsenheder, som Faellesskabet 
agter at yde til disse lande Inden den  
1. marts 1980, er Banken blevet an- 
modet om at stille 585 mio til râdig
hed. Det vil hovedsagelig ske i form  
af Iân af egne midier (pâ indtil 390  
mio), der sœdvanligvis vil blive for- 
bundet med en rentegodtgorelse pâ 
3%, hvortil der er afsat 100 mio af  
gaveydelserne fra Den europaeiske  
Udviklingsfond (EUF), samt i form  
af risikovillig kapital (95 mio), lige- 
ledes af EUFs midier. 

I henhold til Ministerrâdets forven-
tede beslutning skal Banken end-

(1) AVS-staterne omfatter : 
— de 19 afrikanske stater, Madagaskar 

og Mauritius (AASM M), der har under-
tegnet den anden Yaoundekonvention ;  
Benin, Burundi, Cameroun, Den cen-
tralafrikanske Republik, Congo, Elfen-
benskysten, Gabon, 0vre Volta, Mada
gaskar, Mali, Mauritius, Mauretanien, 
Niger, Rwanda, Senegal, Somalia, 
Tchad, Togo og Zaire; 

— 21 commonwealthlande, heraf i 
Afrika : Kenya, Uganda, Tanzania (som  
allerede tilknyttedes Faellesskabet ved 
Arushaaftalen af 1969), Botswana, Gam
bia, Ghana, Lesotho, Malawi, Nigeria, 
Sierra Leone, Swaziland og Zambia;  
Vestindien : Bahamas, Barbados, Gra
nada, Guyana, Jamaica, Trinidad og 
Tobago og 
Stillehavet : Fiji, Vest-Samoa og Tonga, 
og 

— 6 andre afrikanske stater : Etiopien, 
Guinea, Guinea-Bissau, /Ekvatorialgui-
nea, Liberia og Sudan. 
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videro bidrage til den planlagte bi-
stand tu de oversoske lande, terrl-
torier og departementer (OLTD) (1).  
Bankens bidrag udgor 1 alt 160 mio, 
heraf 5 mio i form af risikovillig kapi 
tal og indtil 10 mio i form af làn af 
egne midier, som sœdvanligvis lige-
ledes vii blive forbundet med en ren-
tegodtgorelse. 

I henhold til en aftale om kompe-
tencefordeling mellem Kommissionen  
for De europaeiske Fœllesskaber og 
Banken skal projekter Inden for in
dustri, minedrift og turismo forelaeg-
ges Banken til bedommelse. Disse 
projekter skal frem for andre finan-
sieres af de midier, Banken ràder 
over (làn af egne midier og risiko
villig kapital af EUFs midier). Dette 
udelukker ikke, at Banken yder làn 
til rentable infrastrukturprojekter i  
lande, hvor denne finansieringsform  
màtte forekomme egnet. 

lig udvikiing i Fasilesskabets politik 
for samarbejde med middelhavsian-
dene. 

Den 7. Oktober 1975 besluttede Mi-
nisterràdet sàledes at yde en sœrlig 
nodfijaelp til Portugal pà i ait 180  
mio regningsenheder i 1976 og 1977.  
Denne bistand ydes i form af làn pà 
almindelige vilkàr af Bankens egne 
midier pà indtil 150 mio, der vil blive 
forbundet med en rentegodtgorelse 
pà tre points. Udgifterne fiertil, ca. 
30 mio, affioldes over Faellesskabets 
budget, og Faellesskabet garanterer 
aile Bankens làn. 

Sidst i december 1975 og forst i ja-
nuar 1976 mundede forfiandiingerne 
mellem Faellesskabet pà den ene side  
og Malta, Tunesien, Marokko og 
Algeriet pà den anden side ud i fire  
affaler om finansieit samarbejde i 
Perioden 1977-1981. 

Banken deltager i det forberedende  
arbejde og i de planlaegningsgrupper,  
som Kommissionen udsender til AVS-
staterne med fienblik pà gennemfo-
relse af konventionens bestemmelser. 

SIden begyndelsen af sidste kvartal af 
1975 er der ligeledes sket en betyde-

(1) Frankrigs, Nederlandenes og Det fore-
nede Kongerige s besiddelser. 

Der er tanken, at bistanden til disse  
lande skal udgore i alt 365 mio  
regningsenheder, fordelt som folger. 

Den indtil 1981 planlagte bistand i 
form af làn af Bankens egne midier til 
Malta og de tre Maghreblande kan i 
alt udgore hojst 183 mio regningsen
heder. Disse làn vil sœdvanligvis blive  
forbundet med en rentegodtgorelse  
pà to points, som finansieres af  
gaveydelserne. 

Lân af EIBs 
egne midier  

(Indtil) 

Lân pà 
seerllge 

vilkàr Gaveydelser I ait 

Marokko 56 
Algeriet 70 
Tunesien 41 

Maghreblandene i alt 167 
Malta 16 

58 

19 

39 

116 

5 

16 

25 

15 

56 

5 

130 

114 

95 

339 

26 

Total 183 121 61 365 
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I januar 1976 godkendte Râdet for 
De europaeiske Faellesskaber for sit 
vedkommende, at Jugoslavian inden 
for en vis beiobsramme fâr adgang 
til Bankens lân pâ almindelige vilkâr  
med henblik pâ finansiering af pro 
jekter af fœlles interesse. 

Der er endvidere indledt eiier plan
lagt forhandlinger om indgàelse af en  
anden finansprotokol med Graeken-
land og en tredje finansprotokol med 
Tyrkiet; indtil da âbner den tillœgs- 
protokol, der undertegnedes efter 
Faellesskabets udvidelse, mulighed 
for ydelse af lân pâ indtil 47 mio i 
Tyrkiet. Det er endvidere hensigten, 
at en finansprotokol med Portugal 
skal aflose den sœrlige nodhjaelp, der 
er bevilget for 1976 og 1977. 

Banken skal sâledes afse stadig fiere  
midier til gennemforelsen af Faelles
skabets Politik for okonomisk og fi-
nansieit samarbejde, der omfatter et 
voksende antal udvikiingslande i Afri
ka, Vestindien og Stiiiehavet samt 
landene i middeihavsomrâdet. For at 

Banken kan stiile sin forsteklasses  
kreditvœrdighed pâ kapitalmarkederne  
til râdighed for disse landes okono-
miske udvikiing, yder medlemsstater-
ne Banken tilstraekkelige garantier og 
iemper i pâkommende tilfaelde de fi-
nansielle vilkâr for Bankens interven
tion ved finansiering af passende  
rentegodtgorelser. Banken vii derfor 
skulie anvende en iangt storre del af 
det samiede udlânsbelob af egne 
midier uden for Faellesskabet end de 
hidtidige ca. 5% i gennemsnit. 

Dette mâ dog ikke fore til en reduk- 
tion af dens aktiviteit i Faellesskabet.  
I en okonomisk situation, der i endnu  
nogen tid kan forbiive vanskeiig,  
krœver udjaevningen af regionaie for- 
skelie, tiivejebringelsen af infrastruk
turer af faeiles interesse, de investe- 
ringer, der er nodvendige med henblik 
pâ strukturomiaegninger, og en mere  
regelmaessig, uafhaengig og biiligere 
energiforsyning en betydeiig finan-
sieringskapacitet. Banken bor derfor 
fortsaette og styrke sine bestraebeiser 
inden for rammerne af den opgave, 
som Romtraktaten har pâlagt den. 
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Bankens ârlige aktivitet 
(mio RE) 

1000 

Bevilgede 

Län pâ almindelige vilkâr af direkte  
interesse for Fœllesskabet 

Lân pâ almindelige vilkâr i de associerede lande 

FInanslerIngsbidrag pâ saerlige vilkâr 
i de associerede lande 

Fuldmagtsiân og garantler I Faellesskabet 
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Lân i 1975 

Nye làn pà over  
1 mia regningsenheder 

Den europaeiske Investeringsbank undertegnede i 1975 77 aftaler om lân pâ  
i alt 1 006,5 mio regningsenheder mod 84 aftaler pâ 996,4 mio i 1974. Disse 
lân indgik i finansieringen af investeringer pâ i alt ca. 4,4 mia regningsenheder. 

Bankens lân pâ almindelige vilkâr af egne midier steg fra 910,7 mio i 1974  
tu 966,4 mio i 1975, hvoraf 917,5 mio eller 95 "/o ydedes i mediemsstaterne og 
48,9 mio i de associerede lande, hovedsagelig Graekenland. Hertil kommer  
40,1 mio i lân pâ sœrlige vilkâr mod 85,7 mio Ι 1974, hvoraf 35 mio bevilgedes 
af mediemsstaternes midier i Tyrkiet og 5,1 mio stilledes til râdighed af Den  
europaeiske Udviklingsfonds midier i De nederlandske Antiller og det franske 
oversoiske département Guadeloupe. 

Det samlede udestâende i form af lân af egne midier og garantier steg med  
22,8% fra 3 759,6 mio den 31. december 1974 til 4 616,5 mio den 31. december 
1975. 

Làn i Faellesskabet 
pà 917,5 mio, 

LÂN i F/ELLESSKABET 

Banken ydede i 1975 64 lân i Faellesskabet pâ i alt 917,5 mio mod 70 lân  
pâ 849,7 mio i 1974. Disse finansieringsbidrag, der er 8% storre end i 1974, 
udgjorde 91,1 % af Bankens aktivitet i regnskabsâret. 

Denne samlede tendens daekker dog over forskellige udvikiinger i medlemssta-
terne : i Det forenede Kongerige mere end fordobledes finansieringsbidragene, 
og i Italien steg de med 29%, hvorimod der i aile andre mediemsstater 
konstateredes en undertiden betydelig tilbagegang. 

isaer i italien og 
Det forenede Kongerige 

Finansieringsbidragene var derfor koncentreret i Italien og Det forenede 
Kongerige, der tegnede sig for henholdsvis 39,1 og 36,5 % af Bankens samlede 
udiân i Faellesskabet. Udlânene i Frankrig udgjorde 17,2%, medens de i 
Irland, Danmark og Belgien kun belob sig til Ι alt 7,2%. Endelig ydedes  
der ingen lân i Forbundsrepublikken Tyskiand, Nederlandene og Luxembourg 
pâ grund af det forholdsvis lave renteniveau i disse lande. Der blev dog  
i Forbundsrepublikken Tyskiand givet et garantitilsagn pâ 49,1 mio regningsen
heder med henblik pâ senere at lette finansieringen af kernkraftvœrket 
i Gundremmingen ved ydelse af garantier. 

Fordelingen af lânene pâ de okonomipolitiske formâl, der er nœvnt i Rom-
traktatens artikel 130, afspejler denne geografiske fordeling (jf. tabel 6,  
s. 71 og figuren, s. 22). 

Tre fjerdedeie i 
udvikiingsregioner 

Lânene i udvikiingsregioner i Fœllesskabet steg med 24% til 670,6 mio eller 
73% af udlânsvirksomheden i mediemsstaterne. Fleh indgâr ligeledes finan-
sieringer, der foruden at bidrage til losningen af regionproblemerne var af 
fœlles europaeisk interesse. Isaer pâ grund af deres bidrag til forbedringen 
af energiforsyningen i Faellesskabet. Ca. 88% af disse lân gik til projekter  
i Italien, Det forenede Kongerige og Irland, hvor regionproblemerne er mest 
akutte. 
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t alt 1006,5 mio RE 

italien 358,8 

Det forenede Kongerige 334,5 

Frankrig 158,0 

Irland 37,7 

Danmark 17,7  
Belgien 10,8 

Grsekenland, lân pâ 
almindellge vilkâr 47,2 

AASMM, lân pâ 
almindellge vilkâr 1,7  

Tyrkiet, finansieringsbidrag 
pâ sasriige v ilkâr 35,0  

AASMM o g OLTD, 5,1  
finansieringsbidrag 

pâ saerllge v ilkâr 

Hiia 

Tabel 1 : Lân i 1975 
Fordeling pâ lande 

Land Antal 
Beleb  

(mio RE) 

Finansieringsbidrag pä aimindeiige  
viikàr 

Mediemsstater 

Belgien 

Danmark 

Frankrig  

Irland . 

Italien . 

Det forenede Kongerige 

alt 

Associerede lande 

Grœkenland . . .  

AASMM 

Mauritius .... 

ait 

Finansieringsbidrag pà aimindeiige 
viikàr  

Finansieringsbidrag pà sœriige vii
kàr (') 

Tyrkiet  

AASMM og OLTD 

De nederlandske Antiller  

Guadeloupe  

i ait 

Total 

47,2 

1,7 

48,9 

72 966,4 

35,0 

4,4 

0.7 

40,1 

77 1 006,5 

% af 
total 

4,7 

0,2 

4,9 

96,0 

3.5 

0,4 

0,1 

4,0 

100,0 

% af 
medlems-

staterne 

1 10,8 1,1 1.2 

6 17,7 1,8 1,9 

11 158,0 15,7 17,2 

2 37,7 3,7 4,1 

26 358,8 35,6 39,1 

18 334,5 33,2 36,5 

64 917,5 91,1 100,0 

(1) Finansieringsbidrag pâ sœrllge vilkâr af mediemsstaternes midier (Tyrkiet) og Den europaelske Udvik-
llngsfonds midier (AASMM og OLTD), der bogferes I. Den saerllge Afdeling. 



I alt 1006,5 mio RE 

Energl, vandforsyning 463,7 

Telekommunikation 197,7 

Landbrug, industri 
og tjenesteydelser 164,3 

Transport 143,8 

Landbrugsforbedring 37,0 

Tabel 2 : Làn i 1975 
Fordeling pà brancher 

I Fœllesskabet Uden for Fœllesskabet 

Belob Belob 
Branche Antal (mio RE) % Antal (mio RE) % 

Infrastrukturer  39 779,3 84,9 6 62,9 70,8 

Landbrugsforbedring  — — — 2 37,0 41,6 

Energi  19 327,9 35,7 2 20,8 23,3 
Kernekraftvaerker  6 121,8 13,3 — — — 
Varmekraftveerker  — — — 2 20,8 23,3 
Hojspaandingsledninger .... 2 35,4 3,9 — — — 
Udnyttelse af kulbrinteforekomster 4 52,4 5,7 — — — 
Udnyttelse af kulforekomster . . 1 13,4 1,4 — — — 
Gasrerledninger  6 104,8 11,4 — — — 
Vandforsyning  7 115,0 12,5 — — — 

Transport  6 138,7 15,1 2 5,1 5,7 
Jernbaner  2 38,5 4,2 — — — 
Ve/e og ingeniararbeìder .... 3 70,3 7,6 — — — 
Setransport  1 29,9 3,3 1 0,7 0,8 
Lufttransport  — — — 1 4,4 4,9 

Telekommunikation  7 197,7 21,6 — — 

Landbrug, industri og tjenestey
28(^) delser  1540 138,2 15,1 28(^) 26,1 29,4 

Landbrug, skovbrug, fiskerl . . . 3 1.3 0,1 — — 

industri  150 135,3 14,7 28 26,1 29,4 
Udvindingsindustri'  1 0,6 0,1 — — — 
Fremstilling og forste forarbejdning 
af metaller'  13 47,9 5,2 1 1,4 1,6 
Byggematerialer*  13 14,1 1,5 3 11.3 12,7 
Traeindustri  11 5,0 0,5 1 0,7 0,8 
Glas og keramik  3 2,2 0,2 2 1.9 2,2 
Kemisk industri*  13 36,5 4,0 1 3,0 3,4 
fJietaiforarbeidning og mekanik . 26 17,2 1.9 4 1,8 2,0 
Bìier, transportmateriel .... 7 2,1 0,2 — — — 
Eiektroteknisk industri  8 12,8 1,4 4 6,3 7,1 
Fodevarer  30 42,8 4,7 3 3,1 3,4 
Tekstiier og iaeder  7 1,6 0,2 6 6,2 6,9 
Papirmasse, papir*  3 1,1 0,1 1 1.5 1.7 
Forarbejdning af gummi og pfast-

0,3 materiaier  8 2,6 0,3 — — — 
Andre industrier  3 1.7 0,2 — — — 
Giobaiiàn  4 — 52,9{^ì — 5,8 2 —ii.n*) — 12,4 

Tjenesteydelser (forskning og ud-
vikling)  1 1,6 0,2 

Total  193(^) 917,5 100,0 34(^) 89,0 100,0 

* Baslslndustrler 43 100,2 10,9 6 17,2 19,4 

(1 Herat 129 sublàn. 
(2 Forskel mellem de i 1975 ydede fire globallân (10,2 mio) og de samme àr besluttede sublàn (63,1 mio)  

under lobende globallân. 
3) Herat 21 sublàn. 
4) F orskel mellem de Ι 1975 ydede to globallân (12,7 mio) og de samme âr besluttede sublàn (23,8 mio)  

under lobende globallân. 
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Betydelige bidrag 
til energi- og 

telekommunlkationsprojekter 
af fslles interesse 

De lân, der stilledes til râdighed for projekter af faelles europaeisk interesse,  
belob sig til 438,8 mio, fivilket er uforandret i forhold tii 1974. Heri indgâr  
ligeiedes finansieringsbidrag til projekter af regional interesse. Over tre  
fjerdedeie af disse finansieringsbidrag eiier 338 mio indgik i finansieringen af 
investeringer i en forbedring af energiforsyningen i Faeliesskabet. De omfatter 
isaer syv lân til opforelse af kernekraftvaerker i Det forenede Kongerige, 
Italien og Frankrig (126,3 mio), en raekke lân til gasrorledninger i Det forenede 
Kongerige, Italien og Belgien (104,8 mio) og bidrag til investeringer med fienbiik 
pâ udnyttelse af kulbrinteforekomster i Italien, Det forenede Kongerige, Danmark 
og Frankrig (82,4 mio) eiier kulforekomster i Det forenede Kongerige (24,5 mio).  
Endvidere gik 100,8 mio tii infrastrukturprojekter med fienbiik pâ at forbedre 
vej- og telekommunikationsforbindeiserne meliem mediemsstaterne. 

Endelig bevilgedes en forfioidsvis beskeden del af lânene i mediemsstaterne 
til to projekter af brancfiemaessig interesse i Danmark og Frankrig. Det 
forste tiisigtede en modernisering af en iandbrugsfodevareindustri, det andet 
fremstiiiing af et avanceret aniaeg t il svejsning af undersoiske rorledninger. 

Lân i Faeliesskabet i 1975 
Fordeling pâ okonomipolitiske formâl 

Regionudvikling og omstilling 
:670,6 mio RE) 

Faelles europœisk interesse 
(438,8 mio RE) 

Branchemaessig interesse 
(5,4 mio RE) 

Anm. : Nogie finansieringsbidrag opfyider fiere 
formâl (jf. tabei 6, s. 71) 
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15% af lânene  
gik til industrlprojekter 

Den okonomiske krise fik stor indflydelse pâ den branchemaessige fordeling 
af finansieringsbidragene i 1975. Den omfattende underudnyttelse af produk-
tionskapaciteterne og virksomhedernes beskedne investeringslyst forte til en 
tllbagegang pâ over 50% I udlânene til Industriprojekter. Under Indregning af 
sublân fordeltes 138,2 mio pâ 154 projekter, hvilket svarer til kun 15% af det 
samlede udlânsbelob i Faellesskabet mod nsesten 36% i 1974 og 40% i 1973. 
Naesten samtlige finansierede projekter gennemfortes i udviklingsregioner. 

og 85 % til 
infrastrukturprojekter 

Til gengœld bidrog Banken aktivt til den politik for forogelse af de offentiige 
investeringer, som de fleste medlemsstater forte med henbiik pâ sâvel at 
fremme det okonomiske opsving som at forbedre energiforsyningen. Finansie
ringsbidragene til infrastrukturprojekter steg sâledes med knap 43 % til 
779,3 mio eller 85% af Bankens udiân i Fœllesskabet. Naesten tre fjerdedele  
af dette belob indgik i finansieringen af projekter i vanskeligt stillede regioner. 

Hovedparten af finansieringsbidragene til forbedring af infrastrukturerne gik 
fortsat til energiprojekter, idet der hertil bevilgedes 19 lân pâ 327,9 mio eller  
35,7% af det samlede udlânsbelob i mediemsstaterne. Banken udvidede end-
videre sin bistand til infrastrukturprojekter pâ transportomrâdet (138,8 mio), til  
vandforsyningsprojekter i Nordostengland, Bretagne og Mezzogiorno samt til et  
Projekt for rensning af Napolibugten (115 mio). Den fremmede ogsâ i 1975  
udvidelsen og moderniseringen af telekommunikationsnettene gennem bevilling  
af 7 lân pâ i alt 197,7 mio. 

I den produktive sektor gik de storste belob til fremstilling og forste for-
arbejdning af metaller, isœr fremstilling af overtrukne plader og ror, samt 
fodevareindustrien og den kemiske industri. Betydeligt mindre belob stilledes 
til râdighed for projekter Inden for den mekaniske industri, byggematerialer 
og den elektrotekniske industri. 

Nye finansieringsbidrag til  
mindre industriprojekter 

Der indrommedes kun 4 globallân pâ i alt 10,2 mio til finansieringsorganer  
med henbiik pâ finansiering af mindre og mellemstore industriprojekter.  
Endvidere blev en rœkke af de globallân, der bevilgedes i de foregâende  
regnskabsâr, lukket Inden de var opbrugt, enten pâ grund af mangel pâ  
lâneansogninger eller pâ grund af et fald i renteniveauet i forhold til rente- 
niveauet pâ tidspunktet for deres undertegnelse. I alt 129 industriprojekter  
modtog dog i 1975 finansieringsbidrag pâ tilsammen 63,1 mio fra finansierings 
organer Inden for rammerne af lobende globallân. Dette noget lavere résultat  
end i 1974, h vor de 187 bevillinger belob sig til 76,2 mio, var dog langt storre  
end i 1973, hvor 24,5 mio fordeltes pâ 39 projekter. Denne finansieringsform 
er saerlig effektiv med henbiik pâ regionudvikling, idet den bidrager til 
udviklingen af en differentieret industri, hovedsagelig i brancher med stor 
arbejdskraftkoncentration. I 1975 medgik der sâledes kun gennemsnitligt ca. 
23 000 regningsenheder til skabelsen af hver arbejdsplads Inden for rammerne 
af projekter, der finansieredes med sublân, mod 98 000 regningsenheder i 
forbindelse med storre industriprojekter, som finansieredes efter individuel  
bedommelse. 

De industriprojekter, til hvis finansiering Banken bidrog i 1975, medvirkede til 
skabelse af i alt ca. 12 000 arbejdspladser og stabilisering af ca. 4 000 andre. 

Pâ baggrund af den herskende lavkonjunktur og store arbejdsloshed, bor det 
nœvnes, at gennemforelsen af de omfattende infrastrukturprojekter, hvortil 
Banken bidrog i 1975, midlertidigt vil skabe ca. 80 000 arbejdspladser. 
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Som / de foregàende àr gik sterstedelen at  
Bankens finansieringsbidrag i 1975, nem- 
lig i alt 670,6 mio regningsenheder eller  
nœsten tre fierdedele al lànene I med-
lemsstaterne til proiekter i mindre udvlk-
lede egne at Fsllesskabet. Til 129 mindre 
eller mellemstore industriprojekter, der tor  
halvdelens vedkommende gennemtortes i 
Mezzogiorno, ydedes i ait 63,1 mio reg
ningsenheder i torm at sublàn under de 
globallàn, som Banken har stillet til ràdlg-
hed tor tormidiende tinansleringsorganer. 

Làn pà 358,8 mio  
regningsenheder i itaiien, 

hovedsageiig Mezzogiorno, 

I horfold til 1974 steg Blankens samiede finansieringsbidrag I Italien med 29%  
til 358,8 mio regningsenheder eller 289,8 mia lire. Disse bidrag tegnede sig 
sâledes for knap 40% af Bankens samiede udlânsvirksomhed I Faellesskabet. 

To tredjedele heraf stilledes tll râdighed for reglonudviklingsprojekter, hoved
sageiig I Mezzogiorno, medens resten, 104 mia lire, glk til Infrastrukturprojekter  
af fœlles europaelsk Interesse. 

ENEL modtog sâledes to lân pâ I alt 36,2 mia lire med henbllk pà opforelse  
af et kernekraftvœrk med en nettokapacitet pâ 840 MW i Caorso naer Piacenza  
I Emilia Romagna. Banken stillede et tllsvarende belob tll râdighed for AGIR  
(ENIkoncernen) med henbllk pâ udnyttelse af en betydellg kulbrinteforekomst i 
stor dybde pâ Posletten nasr Malossa. Disse to lân bidrager til en forbedring  
af energiforsyningen I Italien og I Fœlleskabet. 

Tll afsnittet Alessandria-Santhlà af tunnelmotorvejen i Piémont og den trans-
alplnske Fréjustunnel mellem Piémont og Savoie, hvis franske afsnit modtog 
finansieringsbidrag fra Banken I 1974, bevilgedes lân pâ noget over 30 mia  
lire. Disse forbindelser Indgâr I Investeringsprogrammer, der sigter mod en 
forbedret person- og godsbefordring mellem Italien og resten af Faellesskabet. 

isaer tii finansiering 
af Cassa per il 

Mezzogiornos omfattende 
« specialprojekter » 

Storstedelen af de lân, der bevilgedes tll reglonudvikling, stilledes tll râdighed 
for omfattende Infrastrukturprojekter pâ omrâderne vand- og naturgasforsyning 
eller telekommunikatlon. Gennemforelsen af disse projekter er en nodvendig 
forudsaetning for de Itallenske udviklingsregloners okonomiske fremgang, og 
syv af disse projekter modtog sâledes i ait 143,5 mia lire. Banken ydede 
endvidere 42,3 mia lire tll ni Industriprojekter, hovedsageiig Inden for den  
kemiske Industri. 

Bankens udlânsvirksomhed kom Isaer visse regloner i Mezzogiorno tll gode : 
72 mia lire bevilgedes I Pugllen og Basilicata, 35,2 mia lire I Campanlen, 34,5 mia  
lire pâ Sicilien og knap 17 mia lire I Molise og Abruzzerne. I disse regloner 
Indglk over halvdelen af de midier, der stilledes tll râdighed for Infrastruktur
projekter, i finanslerlngen af Cassa per 11 Mezz ogiornos « specialprojekter ». 

Disse projekter, der fastlagdes ved lov I 1971, er et résultat af de Itallenske 
myndlgheders bestraebelser pâ at mindske de okonomiske forskelle mellem 
Mezzogiorno og resten af Italien. Deres formâl er at tllvejebrlnge store Infra 
strukturer af Interesse for fiere brancher eller regloner tll fremme af den 
produktive sektors udvlkling, en foroget anvendelse af naturressourcer og en 
bedre miljobeskyttelse. 

Vandforsyning i 
Pugiien og Basiiicata 

Et af disse projekter sigter mod at anvende vandressourcerne I Pugllen og 
Basilicata tll afhjaelpning af den knaphed pâ vand, der I lang tid har haemmet 
disse regioners udvlkllng. To lân pâ I alt 49 mia lire Indglk I finanslerlngen 
af to store offentilge aniaegsarbejder. Det forste glk tll et nyt afsnit af 
Pertusllloakvaedukten, der er forbundet med den pugllske akvasdukt og trans 
porterer Agrlflodens vand fra Pertuslllodaemnlngen i Basilicata tll en raekke 
byer i det sydlige Pugllen. Det andet bevilgedes med henbllk pâ opforelse 
af en daemning og et reservoir pâ 450 mio m' I Monte Cotugno I Basilicata  
samt en akvaedukt, der gor det mullgt at anvende SInnIflodens vand tll en raekke  
formâl, herunder Isaer tll vanding af landbrugsarealerne I 0vre Metaponto.  
Allerede I 1966 ydede Banken et lân tll udvlkllng af kystsletten i Metaponto. 
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/ Italien stillede Banken 358,8 mio reg-
ningsenheder tii ràdighed og bidrog sàle-  
des tu tinansieringen at vaesentlige intra
strukturer for energi, teiekommunikation, 
vandforsyning og forureningsbekaempeise, 
hovedsageiig i Mezzogiorno; den deltog i 
dette omràde endvidere i tinansieringen af 
en rrnkke industriprojekter, hovedsageiig 
i kemisektoren og i Sektoren for forste 
forarbejdning ai stài. 

Rensning af Napolibugten Banken bidrog endvidere med 24 mia lire til tinansieringen af et andet omfat-
tende speciaiprojekt. Det har tii formâi at rense Napoiibugten, hvis kyst og 
bagiand i ojebiikket er et af de meet forurenede omrâder i Itaiien. Forurenings-
bekaempeisen vil ikke blot forbedre sundshedsforholdene, men ogsâ denne 
del af Campaniens landbrugsmaessige, industrielle og turistmaessige muiigheder. 

EIB deltog endvidere i tinansieringen af en udvideise af det net af roriedninger 
i Calabrien, der skal fordete den naturgas, som for nyiig opdagedes 1  
Syditaiien, isaer i Campo di Luna ud for Crotone. I 1974 ydedes to finansierings- 
bidrag tii udnyttelsen af denne forekomst. 

Tre lân pâ i alt 63,5 mia lire gik tii en udvideise og modernisering af 
telefonnettet pà Sicilien samt i Abruzzerne, Molise og visse udviklingsomràder 
i Trentino-Alto-Adige og Veneto. 

Kemi- og 
metalindustriprojekter 

Aile de industriprojekter, der modtog finansieringsbidrag fra Banken, gennem-
fortes i Mezzogiorno. Den kemiske industri og Industrien for forste forarbejdning 
af metailer modtog de storste iân pâ henvoidsvis 25,8 og 9 mia lire. EiB bidrog 
pàny til en udvideise af ANICs petrokemiske aniaeg (ENIkoncernen) i Gela pà 
Sicilien samt tii opforeisen af en fabrik for fremstiiiing af et basismateriaie 
tii brug ved Produktionen af poiyurethan i Montedisons aniaeg i Brindisi i 
Puglien. En anden fabrik for fremstiiiing af kemiske produkter i samme koncern 
i Bussi i Abruzzerne og en fabrik for fremstiiiing af farmaceutiske produkter  
1 Lepetitkoncernen i Latium modtog ligeiedes iân fra Banken. 

To seiskaber i FINSIDERkoncernen fik beviiget Iân fra Banken til en udvideise 
og omstrukturering af deres rorfabrikker i Taranto i Puglien og i Torre  
Annunziata i Campanien. Disse fabrikker forsynes med râvarer fra stâifabrikker i 
Mezzogiorno, isaer fra fabrikken i Taranto, der tidiigere har modtaget en raekke  
iân fra Banken. 

EIB deltog ligeiedes i tinansieringen af en udvideise af en fabrik for frem
stiiiing af lysstofror og metaldamplamper i Bari i Puglien, en fabrik for  
fremstiiiing af grafitelektroder i Caserta i Campanien og et forskningscenter 
for metalindustrien naer R om. 

Under de lobende globallân til Istituto Mobiliare italiano (IMI), Banca Nazionale 
del Lavoro, Istituto per lo Sviluppo Economico dell'Italia Meridionale (iSVEi-
MER), Credito Industriale Sardo (CIS) og Istituto Regionale per il Finanziamento 
alle Industrie in Sicilia (IRFIS) godkendte Banken endeiig 63 subiân pâtiisammen  
ca. 30 mia lire til mindre og meilemstore industriprojekter i Mezzogiorno. I 
disse projekter vii der blive investeret i alt 80 mia lire, og de vii direkte  
skabe 3 800 arbejdspiadser. 

I Det forenede 
Kongerige ydedes 

334,5 mio regningsenheder 
I Skotiand, Wales og 

Nordengland 

I Det forenede Kongerige belob Bankens udlânsvirksomhed sig til i alt 334,5 mio 
regningsenheder eiier 186,5 mio £, hvilket udgor mere end en fordobiing i 
forhold tii 1974. 

De 15 finansierede projekter gennemfortes alle i regioner under udvikiing 
og omstiiiing, hovedsageiig i Skotiand og Nordengiand, hvor naesten tre 
fjerdedeie af finansieringsbidragene koncentreredes, samt i Wales. Storstedeien 
af bidragene gik tii infrastrukturprojekter, isaer i energisektoren, med henblik 
pâ udnytteise af kuibrinteforekomsterne i Nordsoen. 
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Finansieringsbldrag i Fœllesskabet i 1975 

A EnergI 

A Transport 

A Vandforsyning 

A Telekommunikation 

A Basislndustrier 

A Mekanlsk, eiektroteknisk og eiektronisk industri 

A Andre industrier 

A Giobaliân 

A Subiân under giobaliân 
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Udnyttelse af 
kulbrinteforekomster 

i Nordseen 

En raekke lân pä tilsammen 47,8 mio £ stilledes til râdighed for British 
Gas Corporation med henbiik pâ en udvideise af det net af reriedninger, 
der skal transportera naturgas fra Friggfeitet tii det indre af Skotiand. 
Nordvest- og Nordostengiand fra kystterminalen i St. Fergus. Der beviigedes 
endvidere et iân pâ 16,9 mio £ til aniaeg af en oiiehavn i Suiiom Voe pâ  
Shetlandsoerne. Oiien fra Brent- og Ninianfeltet, der fores frem ad undersoiske  
roriedninger, vi! her biive indskibet, hvorefter storstedeien vi! biive ieveret til 
raffinaderier i Det forenede Kongerige og pâ det europaeiske kontinent. 

To kernekraftvaerker De perspektiver for okonomisk vaakst, der âbnes af opdagelsen af kuibrinte-
forekomsterne i Nordsoen, nodvendiggor en forbedring af elektricitetsfor-
syningen i Skotiand og Nordengland. Over 50 mio £ beviigedes sâiedes tii 
kernekraftvœrkerne i Hunterston i Skotiand og Hartlepool i Nordostengland 
samt til hojspaendingsledninger mellem kraftvaerkerne i Peterhead og Inverkip 
og det skotske elforsyningsnet. 

Banken godkendte to lân til udnyttelse af kulforekomster. Det ene gik til 
National Coal Board med henbiik pâ dels âbning af to kulminer i Yorkshire-
Humberside og i Sydwaies, dels udvideise af en raekke andre miner i 
Midlands, medens det andet gik til British Railways Board med henbiik pâ  
anskaffeise af over 2 000 jernbanevogne tii kuitransport meiiem miner og 
elvaerker. 

Telekommunikation 
og vandforsyning 

Banken deltog endvidere i finansieringen af to generelle infrastrukturprojekter 
i regioner under udvikling eiier omstilling, der har tii formâi at udvide og 
modernisera teiekommunikationsnettet i Wales og forbedre vandforsyningen i 
Nordostengiand. 

Industriprojekter De fire industriprojekter, hvortii Banken bidrog med i ait 32,1 mio £, vil direkte  
skabe ca. 1 500 arbejdspiadser og sikre over 700 andre. Det storste iân pâ  
17,5 mio £ beviigedes til British Steel Corporation med henbiik pâ opforeise 
af tre nye aniaeg for overtraekning af stâlpiader i Shotton i en del af Wales, 
hvor beskaeftigelsessituationen voider saerlig store probiemer. Dette bidrag 
medregnet, har Banken ydet i ait 67 mio £ tii projekter, der indgâr i British  
Steel Corporations tiârspian for modernisering og udvideise af den britiske 
stâlindustri. 

De ovrige finansieringsbidrag i industrisektoren muliggjorde opforeisen af et  
aniaeg for fremstilling, lagring og aftapning af whisky i Shieidhail, en fabrik for 
fremstiliing af rejseskrivemaskiner i Glasgow i Skotiand samt en glucose-
fabrik, der skal forsyne fodevareindustrien og bryggerierne i Howden i 
Yorkshire-Humberside. 

Under de globaliân, der i tidiigere regnskabsâr stilledes til râdighed for 
industrial and Commercial Finance Corporation Limited (ICFC) godkendte 
Banken endeiig 12 subiân pâ i ait 2,4 mio £ til mindre og mellemstore 
industriprojekter, der direkte vii skabe ca. 1 000 arbejdspiadser. 
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Banken stillede 327,9 mio regningsenheder 
eller over en tredjedel af lànene 1 med-
lemsstaterne tll ràdighed for projekter for  
energlforsyning og differentlering af Fsel-
lesskabets energlkllder. Den bidrog pàny  
tll udnyttelsen af olle- og naturgasfore-
komster dels pà Posletten I Italien, dels  
I den danske del af Nordsaen. 

Làn pà 
158 mio regningsenheder 

Ι Frankrig, isaer til  
telekommunikationsprojekter 

Banken ydede i Frankrig 11 lân pâ i alt 158 mio regningsenheder eller 
845,7 mio ffr., hovedsagelig tll Infrastrukturprojekter (energi, transport, vand-
forsynlng og telekommunikation). 

To lân pâ Ι alt 325,7 mio ffr. Indgik 1 finansieringen af en udvidelse og 
modernisering af det Internationale telekommunikationsnet (telefoncentraler, 
UHFkaeder og telexiiner) samt til en forbedring af telekommunikationsnettet 
i Bretagne. Slden 1967 bar EIB udlânt i alt 1,2 mia ffr. til projekter, der sigter  
mod at afbode den forholdsvise underforsyning pâ dette omrâde, der  
kendetegner landets udviklingsregioner. 

Vandforsyning Departementerne Finistère, Ille-et-Vilaine og Morbihan i Bretagne modtog  
lân pâ i alt 50 mio ffr. med henblik pâ en udvidelse af vandforsyningsnettene 
I en raekke landkommuner til fremme af udvikiingen af landbruget, Industrien  
og turismen. I 1973 bevilgedes fire lân til lignende projekter. 

Transportprojekter Der ydedes to lân til infrastrukturprojekter pâ transportomrâdet. Det ene 
pâ 150 mio ffr. gik til en forbedring af transportkapaciteten og driftsvilkârene 
pâ jernbanelinien Paris-Bordeaux-Hendaye-den spanske graense og er til  
gavn for den franske atlanterhavskyst. Det andet pâ 165 mio ffr. gik til afsnittet  
Verdun-Reims af motorvejen Paris-Lorraine-Forbundsrepublikken Tyskiand. 
Sidste âr bevilgedes et lân til afsnittet Verdun-Metz af denne motorvej. 

Kernekraftvœrker Der stilledes tre lân pâ i ait 135 mio ffr. til ràdighed for finansieringen af 
investeringer til forbedring af Faellesskabets energlforsyning. Det storste lân  
pâ 100 mio ffr. ydedes til fjerde afsnit af kernekraftvaerket i Bugey i Saint-Vulbas 
ved Rhônefloden og bringer Bankens samlede bidrag til finansieringen af 
dette kernekraftvaerk op pâ 618,6 mio ffr. Det andet lân glk til Framatome 
med henblik pâ finansiering af en fabrik i Chalon-sur-Saône for fremstilling 
af beholdere og dampgeneratorer til kernekraftvaerker. Det tredje lân muliggjorde 
fremstilling af et avanceret aniœg til svejsning af undersoiske rorledninger, der  
vil blive taget i brug i Nordsoen. 

Endellg bevilgedes et andet globallân pâ 20 mio ffr. til Société Lorraine de 
Développement et d'Expansion, LORDEX, med henblik pâ formidiing til mindre 
og mellemstore industriprojekter. 

I 1975 stilledes 46 bevillinger pâ tilsammen over 100 mio ffr., der indgik 1  
investeringer pâ tre gange dette belob, til ràdighed for mindre og mellemstore  
industriprojekter i form af sublân under de globallân, der tidligere bevilgedes  
til Crédit National, Caisse Centrale de Crédit Hôtelier, Commercial et Industriel 
samt Société de Développement Régional de la Bretagne og LORDEX. Disse 
investeringer vil direkte skabe over 2 500 arbejdspladser og sikre 1 500 andre. 

37,7 mio regningsenheder tll to  
regionudviklingsprojekter 

i Irland 

I Irland ydedes to lân pâ i ait 37,7 mio regningsenheder eller 22 mio l£ til  
regionudviklingsprojekter. Det ene indgik i finansieringen af en cementfabrik 
i Platin i grevskabet Meath som supplement til finansieringsbidrag, der ydedes 
i 1974, medens det andet havde til formâl at muliggore investeringer inden 
for rammerne af en femârsplan for udvidelse af telekommunikationsnettet, 
hvortil EIB allerede havde bidraget i de to foregâende regnskabsâr. 
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Bankens finansieringsbidrag til projekter i 
Det forenede Kongerige udgjorde 334,5 mio  
regningsenheder. Disse projekter gennem-
fartes aile i regioner med udviklings- elier 
omstiilingsvanskeiigheder. Der var hoved-
sageiig taie om energiprojekter. Som i 
Italien og Frankrig bidrog Banken ogsà  
i Det forenede Konge rige til finansieringen 
af kernekraftvaerker, ligesom den ydede 
betydelige làn til en udvidelse af det net  
af rerledninger, der transporter er naturgas 
fra Nordsoen. 

Endelig godkendtes tre sublân pâ Ι alt 1 mio l£ under det globallân, der i 1974 
bevilgedes til Agricultural Credit Corporation Limited (ACC). De sâledes  
finansierede projekter vil skabe ca. 360 arbejdspladser. 

17,7 mio regningsenheder 
til udnyttelse af en 
kulbrinteforekomst 

i Denmark 

I Denmark ydede Banken seks lân pâ i alt 17,7 mio regningsenheder eller 
125,4 mio kr. Det storste làn pâ 43 mio kr. skal muliggore anskaffelse og 
klargoring af to produktionsplatforme med henblik pâ udnyttelse af kulbrinte-
forekomsterne i Danfeltet i den danske del af Nordsoen. To andre finansierings
bidrag indgik i finansieringen af henholdsvis en udvidelse af en fabrik for  
fremstilling af elektromotorer i en udviklingsregion 1 Nordjylland og opforelsen 
af et stort og meget moderne kooperativt svineslagteri i Sydostjylland til gavn 
for seiskabets 4 000 mediemmer. Disse tre projekter vil direkte skabe over 
500 arbejdspladser og sikre ca. 300 andre. 

Industriprojekter Endelig bevilgede Banken tre globallân pâ i alt 47,4 mio kr., hvoraf ét stilledes  
til râdighed for Finansieringsinstituttet for Industri og Hândvaerk A/S, medens  
de to andre ydedes til den danske stat, der har overladt den videre formldling  
heraf til Direktoratet for Egnsudvikling. Banken godkendte fem sublân pâ i alt  
naesten 10 mio kr. under disse globallân med henblik pâ finansiering af mindre 
og mellemstore Industriprojekter i udviklingsregioner, der tilsammen vil skabe 
over 500 arbejdspladser. 

10,8 mio regningsenheder 
tu en gasrorledning 

1 Belgien 

I Belgien bevilgedes et lân pâ 10,8 mio regningsenheder eller 500 mio bfr. til  
Société Européenne du Gazoduc Est-Ouest (SEGEO) med henblik pâ laegning 
af en rorledning, der skal transportera naturgas fra forekomsterne i Nordsoen 
og Nederlandene til Sydbelgien og Nordfrankrig. Danne rorledning er en del  
af det europaelske net, til hvis finansiering EIB ved fiere lejligheder har 
bidraget i de seneste âr. 

LÄN UDEN FOR F^ELLESSKABET 

GR/EKENLAND 

47,2 mio regningsenheder i lân 
af ElBs egne midier  

i Graekenland 

Genoplivelsen af finansprotokollen med Graekenland, hvis anvendelse var blevet 
afbrudt i 1967, forte til bevilling af resten af det heri fastsatte stottebelob, idet 
Banken stillede syv lân pâ tilsammen 55,8 mio US-$ (1) (47,2 mio regningsen
heder) eller 1 878 mio dr. til râdighed af egne midier. 

til vending af Serressletten Det storste lân gik tll et projekt for vending af Serressletten i Ostmakedonien  
(30 mio US-$ eller 1 039,8 mio dr.) og blev forbundet med en rentegodtgorelse 
pâ tre points, finansieret af de mediemsstater, som har underskrevet finans
protokollen. Sâdanne rentegodtgorelser kan indrommes i forbindelse med visse 

(1) Denne finansprotoko l muliggjorde lân fra Banken pâ Indtil 125 mio US-$. 
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infrastrukturprojekter med indirekte og langfristet rentabilitet. Lânet ska!  
indgâ i finansieringen at et program for omfattende anlaegsarbejder, der sigter 
mod at udvide de kunstigt vandede omrâder i Graekenland med omkring en  
tredjedel. Oversvommelsessikringsanlaeggene längs Strymonfloden og van-
dingen af yderligere 20 000 ha vil muliggore en betydelig forogelse af 
landbrugsproduktionen og beskaeftigelsesmulighederne i omrâdet. 

og en raekke 
industriprojekter 

Banken deltog endvidere i finansieringen af fem industriprojekter. To af disse  
gennemfortes i Boiotien : en cementfabrik i Kamari og et aluminiumsvalsevaerk 
i Oenophyta. De tre ovrige lân gik til en ny fabrik for fremstilling af el- og 
telekommunikationskabler i Volos i Thessalien, et integreret vœveri-spinderi I 
Yannitsa I Makedonien og en fabrik for fremstilling af nylongarn naer Athen. 
De fire forstnaevnte projekter finansieredes gennem Den graeske bank for  
industriel Udvikling (ETBA), sidstnaevnte derimod gennem Den graeske investe-
ringsbank for industriel Udvikling (NIBID). Disse projekter vil tilsammen skabe 
ca. 1 500 arbejdspladser. 

Endelig ydede Banken et globallân til NIBID, der med Bankens godkendelse i 
hvert enkelt tilfaelde vil fordele provenuet pâ mindre og mellemstore industri
projekter. To sublân herunder, der besluttedes i 1975, vil skabe og stabilisere 
over 200 arbejdspladser. 

Finansieringsbidrag 
i Graekenland og Tyrkiet 

Indtil 1975 1 975 

Δ Δ Energi 

A 
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Transport 

A Kunstig vanding 

A Basisindustrier 

Mekanisk, eiektroteknisk 
A og elektronisk industri 

Andre industrier 

A Globaiiân 

. Subiân under globallàn 



TYRKIET 

35 mio regningsenheder i lân 
pâ sœrlige vilkàr i Tyrkiet, 

issr til et elvœrk 
1 Elbistan 

Banken bevilgede i Tyrkiet tre lân pâ saerilge vllkâr af medlemsstaternes 
midier pâ i ait 35 mio regningsenheder eller 605,4 mio T£. 

Hovedparten af dette belob gik til to omfattende infrastrukturprojekter. Der 
blev i 1974 trottet beslutning om ydelse at i alt 77 mio regningsenheder til et 
varmekrattvaerk i Elbistan i 0stanatolien. Samme âr bevilgedes et forste lân pâ  
58 mio regningsenheder eller 1 008 mio Τ£, medens de resterende 19 mio  
regningsenheder eller 330,2 mio T£ stilledes til râdighed i 1975. 

og til overrisllng 
af Berdandalen 

Et lân pâ 11 mio regningsenheder elier 189 mio Τ£ gik tii et projekt tor over- 
risiing at et omrâde pâ 14 000 ha i Berdandalen i Sydanatolien. Dette projekt 
omtatter en daemning med et reservoir pâ 87 mio m' samt et overrislings-, 
draenings- og vejnet. Projektet vii bevirke en forbedring at byen Mersins 
torsyning med drikkevand. 

Banken stiilede i 1975 et nyt globailân pâ 5 mio regningsenheder eller 
86 mio T£ til râdighed for Investerings- og Industrikreditbanken med henblik  
pâ tinansiering at mindre og meliemstore industriprojekter. 
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Endvidere godkendte Banken 19 sublân pâ i alt 22,3 mio regningsenheder eller 
390 mio Τ£ under det globallàn af egne midier pâ 25 mio regningsenheder, der 
bevilgedes til SYKE i 1974 med henblik pâ finansiering af dels mindre og 
mellemstore industriprojekter, dels en rammeaftale om finansiering af industri-
projekter i den private sektor gennem Den tyrkiske bank for industriel Udvikling 
(TSKB). 

Disse sublân vil direkte skabe nœsten 3 000 arbejdspadser og sikre ca. 1 700  
andre. Det storste af de sâledes finansierede projekter er en cementfabrik i 
Yozgat i Centralanatonien. Dette projekt, hvortil der ydedes et lân pâ 6,4 mio  
inden for rammeaftalen, gennemfores af et aktieselskab, der er grundlagt med  
henblik pâ at gore det muligt for arbejdstagere fra byen, som arbejder i  
udiandet, at anbringe deres opsparede midier i den produktive sektor i deres  
hjemegn. 

AASMM og OLTD 

1,75 mio regningsenheder i làn 
af EiBs egne midier  

pà Mauritius 

Et lân pâ almindelige vilkâr af Bankens egne midier indgik i finansieringen af 
en kapacitetsudvidelse i varmekraftvœrket i Fort Victoria pâ Mauritius. Dette 
lân pâ 1,75 mio regningsenheder eller 13,6 mio mauritiusrupier vil bidrage til  
en vaesentlig forbedring af oens elforsyning. 

5,1 mio regningsenheder i iàn 
pà saerlige vilkâr 

af EUFs midier 

To lân pâ saeriige viikâr af Den europœiske Udvikiingsfonds midier (EUF), som  
Banken forvalter i Den saerlige Afdeling i sin egenskab af Faellesskabets 
befuldmœgtigede, stilledes til râdighed for infrastrukturprojekter pâ De 
nederlandske Antiller og i Guadeloupe. 

pà De nederlandske Antiller 
og i Guadeloupe 

Pâ De nederlandske Antiller bevilgedes et lân pâ 4,4 mio regningsenheder 
eller 9,1 mio nafl. med henblik pâ tilvejebringelse af de nodvendige infra 
strukturer for at store fly kan lande i Curaçaos internationale lufthavn. 

Det franske oversoiske département Guadeloupe modtog et lân pâ 0,7 mio  
regningsenheder eller 4 mio ffr. med henblik pâ opforelse af en ny stykgodskaj 
og finansiering af en del havneudstyr i Pointe-â-Pitre. 
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Finansieringsbidrag 1958-1975 

Den europœiske Investeringsbank bar fra sin oprettelse 1 1958 ti! den 31. decem- 
ber 1975 undertegnet I alt 641 finansieringsaftaler pâ tilsammen 5 660,9 mio  
regningsenheder 1 lobende priser eller ca. 7 950 mio Ι 1975-priser (1). Den bar  
sâledes ydet langfristede bidrag til finansieringen af fast realkapital pâ i ait 
ca. 35 mia i 1975-priser (2), bvilket svarer til en gennemsnitlig andel pâ 22,4%  
af de samiede investeringer. 

Udvikiingen i Bankens aktivitet falder i en raekke karakteristiske afsnit, som  
det fremgâr af figuren, s. 18, der er udarbejdet i lobende priser. Efter en 
igangsaettelsesperiode, bvor de ârlige nye finansieringsbidrag almindeligvis 
Ikke oversteg 100 mio regningsenbeder, fuigte en vaekstperiode fra 1966 til  
1972, bvor den ârlige aktivitet steg gradvis fra knap 200 til 500 mio; endelig  
ogede udvidelsen af Fœllesskabet disse belob til over 800 mio i 1973 og  
derefter til ca. 1 mia i 1974 og 1975. 

Nâr bortses fra Igangsaettelsesperioden, udgjorde den gennemsnitlige, ârlige  
vaekstrate i perioden 1966-1975 ca. 12% i faste priser, bvilket er langt over det 
dobbelte af vaekstraten i bruttotilvejebringelsen af fast realkapital i Faellesskabet 
i samme période. Figur A nedenfor viser udvikiingen i Bankens aktivitet med  
egne midier i faste og lobende priser og afslorer den accelererende inflation og 
udvidelsen af Faellesskabets virkning pâ Bankens aktivitet i balvfjerdserne. 
I 1975 var den ârlige aktivitet i faste priser dog uforandret I forbold til 1973. 

(1) Skonnene i faste priser hviler pâ nationale prisindekser, der er afledt af bruttotilveje
bringelsen af fast realkapital og korrigeret med indekset for udsving i satserne for  
omregning af nationale valutaer til regningsenheder. 
(2) De samiede investeringer i alle projekter, hvortii Banken har bidraget. Denne sum  
er udregnet pâ grundlag af de oplysninger, der là til grund for de forskeilige lântageres  
finansieringsplaner pâ det tidspunkt, hvor Bestyrelsen for Banken godkendte projekterne. 

Figur A 

Faste 197S-prlser 

Lân i medlemsstaterne 
og uden for Faellesskabet 

Lân i medlemsstaterne (de nt) 

Lân i medlemsstaterne (de seks) 

labende priser 

Lân I medlemsstaterne 
og uden for Faellesskabet 

(1) Skonnene i faste priser hviler pâ prisindekser, 
der er afledt af bruttotilvejebringelsen af fast 
realkapitai og korrigeret med indekset for udsving 
i satserne for omregning af nationale valutaer tii 
regningsenheder. 

Bankens aktivitet med egne midier fra 1959 tii 1975 i faste 197 5-priser C) 
(t mio regningsenheder) 

1959 60 61 62 83 64 65 66 68 69 70 72 73 74 75 
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Figur Β 

Flnansìeringsbidrag I FaeMesskabet 
1958-1975 
Fordeling pâ lande 

Figur C 

Flnansìeringsbidrag I Fœllesskabet  
1958-1975 
Fordeling pâ okonomipolitlske formâl 

1.0 
7.7 

17.0 

73.4 

"0:2 
2.2 
3,1 

16.0 

24.7 

100% 

53.8 

1959/65 1966/72 

^ Uden for Faellesskabet 

2.5 
1.1 
1.3 
1.8 
4.3 

12.2 

21.2 

22,4 

33.2 

m 
Β  
Ν  
DK 
IRL 

UK 

1973/75 

86.8 

10.9 

21,8 

49.2 

33,9 

Andre lande 

66.4 

4.2 

11.4 

20,6 

24.8 

UK 

46.9 

36,6 

3.9 

1/65 1966/72 

Regional interesse 

Fselles europaeisk interesse  

heraf energi 

Branchemaessig interesse 

1973/75 

Indeks over Bankens aktlvllet 
(ârlige gennemsnitsbeiob i 1975-prlser) 

Medlemsstaterne 
Italien 

1958-65 
100 
100 

1966-72 
310 
230 

1973-75 
650 
290 

indeks over Bankens aktlvltet fordelt pâ ekono-
mlpolltlske formâl 
(ârlige gennemsnitsbelob 1 1975-priser) 

1958-65 1966-72 1973-75 
Regional 
interesse 100 340 540 
Faeiles europaeisk 
interesse 100 440 1 280 
Branchemaessig 
interesse 100 660 1 300 
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FINANSIERINGSBIDRAG I F/ELLESSKABET 

Banken har ydet storstedelen af sine finansieringsbldrag I medlemsstaterne. 
De 496 bidrag til projekter i eller af direkte interesse for Faeilesskabet belober 
sig til ca. 6 870 mio i 1975-priser (4 919,4 mio i lobende priser) eller 87 "/ο  
af det samlede udlânsbelob. Disse bidrag er indgâet i samiede investeringer  
pâ knap 30 mia i 1975-priser, der direkte har skabt 109 000 arbejdspladser og  
sikret 44 000 andre. 

Da Bankens hovedopgave er at lette finansieringen af regionudviklingsprojekter, 
og da hele Mezzogiorno er okonomisk tilbagestâende, er det naturligt, at  
Italien har modtaget langt den storste del af finansieringsbidragene. Her ydedes 
sâledes 45 °/o af det samlede udlânsbelob i medlemsstaterne. Dernaest folger 
Frankrig med 22%, Forbundsrepublikken Tyskland med 13% og de tre  
Beneluxlande med 4 %. Af de nye medlemsstater har Det forenede Kongerige 
modtaget 11%, Irland 2% og Danmark 1%. Endelig gik 1% til projekter, 
der trods deres beliggenhed uden for medlemsstaternes omrâder modtog 
finansieringsbidrag pâ grund af deres betydning for Faellesskabets energi-
forsyning. 

Figur Β overfor viser udviklingen i fordelingen pâ lande. Trods en stigning i faste 
priser tegner lânene i Italien sig for en gradvis faidende andel af de samlede 
finansieringsbidrag i Faeilesskabet, hvor de dog stadig er den storste post.  
Frankrigs og Forbundsrepublikken Tysklands andele i Bankens samlede udiân  
viste en stigende tendens, indtil Bankens udlânsvirksomhed udvidedes til de 
nye medlemsstater. For disses vedkommende er de procentsatser, der er 
anfort for igangsaettelsesperioden 1973-1975 sandsyniigvis noget lavere end de 
satser, der vil kunne konstateres senere. 

Hovedparten af det belob, som Banken har udlânt i Faeilesskabet siden sin  
oprettelse er blevet investeret i regioner under udvikling eller omstilling  
(jf. tabel 6, s. 71). Som det fremgâr af figur C overfor (1) viser lânene til region 
udviklingsprojekter en faidende tendens, til trods for at ârsgennemsnittet af  
disse finansieringsbidrag i faste priser femdobledes fra 1958-1965 t il 1973-1975. 
Til gengaeld viser finansieringsbidragene til projekter af faelles europaeisk 
interesse en stigende tendens og en tendens til differentiering. De ydedes 
oprindeligt til infrastrukturprojekter i Faeilesskabet (veje, jernbaner osv.), men 
har i Perioden 1973-1975 for over tre fjerdedele bidraget til finansieringen 
af investeringer i en forbedring af Faellesskabets energiforsyning (kerne- og 

(1) Nogle finansieringsbidrag opfylder fiere formâl. 
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Banken ydede en raekke finansieringsbi-
drag til projekter for transport at naturgas, 
der de ekker en stadig storre del al Faelles-
skabets energibehov. Den ydede sàledes  
ikke blot làn Ι Det forenede Kongerige til  
en udvidelse al distributionsnettet, men  
ogsâ i Calabrien i Italien til lorsyningsnet, 
der skal transportere naturgas Ira leitet 
Campo di Luna, samt i Belgien til en ror- 
lednlng, der skal lore naturgas Ira Nord- 
soen og Nederlandene Irem III Sydbelglen  
og Nordirankrig. 

Figur D 
Finansieringsbidrag i Faellesskabet 
1958-1975 
Fordeling pâ brancher 

vandkraftvaerker, gasrorledninger eller aniaeg til udnyttelse af kulbrintefore- 
komster). Den andai, der bevilgedes til projekter for henholdsvis udvikling 
af avanceret teknologi og modernisering eller omstilling af virksomheder, 
udviser en fordobling i forfiold til 1958-1965, men er dog stadig forfioldsvis 
beskeden. 

1958/65  

Infrastrukturer 

Energi 

Transport 

|1 Andre 

1966/72 1973/75 

Telekom
munikation 

Industri 

Basisin-
dustrier 
Mekanisk og 
eiektroteknisk ind. 
Landbrugs-
og fodevareind. 

Andre 

Indeks over Bankens aktivitet fordelt pà brancher 
(ârlige gennemsnitsbeiob i 1975-priser) 

1958-65 1966-72 1973-75 
Infrastrukturer 100 360 890 

heraf energi 100 390 1 770 
industri 10O 260 410 

heraf metai-
forarbejdende 100 280 500 
kemisk 100 160 120 
mekanisk og 
eiektro
teknisk 100 510 660 

Fordelingen pâ brancher af Bankens aktivitet i Faellesskabet afslorer det store 
antal infrastrukturprojekter, der siden 1958 bar modtaget 64,9% af de midier,  
der stilledes til râdighed for 197 interventioner (jf. tabel 7, s. 72). Figur D 
viser, at denne koncentration stadig forstaerkes, og at lânenes fordeling pâ  
forskellige typer infrastrukturprojekter bar andret sig vœsentligt. Den fortsat 
betydelige andel, som infrastrukturprojekter pâ transportomrâdet tegner sig 
for, viser en faldende tendens til fordel for telekommunikations- og isaer  
energiprojekter, der er den storste post med over 55% af de bevilgede 
finansieringsbidrag til infrastrukturprojekter i perioden 1973-1975. I perioden 
1967-1975 bevilgedes i alt ca. 620 mio i 1975-priser til 13 kernekraftvaerker 
i Belgien, Frankrig, Italien og Det forenede Kongerige Forbundsrepublikken 
Tyskland. 

Knap 35% af det samlede udlânsbelob siden 1958 gik til den produktive Sek
tor. Denne andel bar fra starten vaeret svindende, som det fremgâr af figur D.  
Den konjunkturbestemte afmatning, der bar fundet sted 1 de to seneste âr, bar i  
0vrigt forstaerket denne tendens. AlligeveI udviser de ârlige finansieringsbidrag  
i den produktive sektor mere end en firedobling fra 1958-1965 til 1973-1975.  
Disse finansieringsbidrag stilledes til râdigbed for i alt 767 projekter. Dette  
boje antal skyldes, at Bankens siden 1969 bar ydet globallân til banker eller 
formidlende finansieringsorganer, som med Bankens godkendelse i bvert enkelt 
tilfœlde fordeler provenuet beraf pâ mindre og mellemstore industriprojekter 1  
udviklingsregioner. 

I Perioden 1968-1975 bevilgedes 32 globallân pâ i alt 440 mio i 1975-priser 
til de finansieringsorganer, som er anfort i tabel 12, s. 76. Den 31. december 
1975 bavde 468 mindre industriprojekter modtaget bevillinger i form af sublân  
under globallân pâ i alt 257 mio, bvoraf over balvdeien bevilgedes i 1974 og 
1975. De sàledes finansierede projekter gennemfortes i vanskeligt stillede 
regioner i Faellesskabet (jf. körtet, s. 28). 

Sublânenes gennemsnitlige storrelse udgjorde i perioden 1969-1975 0,55 mio. 
De bidrog direkte til en forbedring af beskaeftigelsesituationen i disse regioner  
gennem skabelse af 30 700 arbejdspladser og sikring af 10 500 andre. De 
investeringer, til bvis gennemforelse Banken sàledes bar bidraget, belober 
sig til i alt 810 mio i 1975-priser. Den gennemsnitlige investering i skabelsen 
af bver arbejdsplats inden for rammerne af projekter, der finansieredes med  
sublân udgor 26 000 regningsenbeder mod 96 000 regningsenbeder i forbindelse  
med industriprojekter, som finansieredes efter individuel bedommelse. 

De vigtigste industribrancber, der bar modtaget sâvel individuelle lân som  
sublân, er Industrien for fremstilling og forste forarbejdning af metaller og den 
kemiske industri samt i noget mindre omfang den mekaniske industri og 
transportmiddelindustrien. Den mekaniske og elektrotekniske industri, fodevare-
industrien, byggematerialeindustrien samt trae- og papirindustrien modtog talrige 
sublân. Dette bidrog i forbindelse med en opbremsning af udlânsvirksombeden  
i den kemiske industri til at aendre fordelingen af finansieringsbidragene pâ  
industrier : den storste post udgores stadig af finansieringsbidrag i basis-
industrierne, men den viser en faidende tendens til fordel for fodevareindustrien 
og forarbejdningsindustrien (jf. figur D). 
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Af de 89 mio regningsenheder, som Ban 
ken stillede til ràdighed for projekter i 
de associerede lande, bevilgedes 48,9  
mio regningsenheder i form af iàn pà 
almindelige viikàr af egne midier. Pà 
Maur/i/us bidrog Banken sàiedes Hi finan-
sieringen af en udvidelse af et kraftvserk. 
Der ydedes endvidere iàn pà seeriige 
viikàr af Den europeeiske Udvikiingsfonds 
midier tii De nederiandske Antiiier og 
Guadeloupe. 

FINANSIERINGSBIDRAG UDEN FOR F^ELLESSKABET (1) 

Den europaeiske Investeringsbanks udlânsvirksomhed udvidedes forst til de 
associerede lande 1 1963 efter ikrafttrsedelsen af associeringsaftaierne og 
finansprotokollerne mellem Fasliesskabet pà den ene side og Graskenland,  
Tyrkiet, de associerede afrikanske stater, Madagaskar og Mauritius (AASMM) 
samt de oversoiske lande, territorier og departementer (OLTD) pà den anden 
side. Disse lande bar i alt modtaget 741,4 mio, fordelt pà 276,6 mio af 
Bankens egne midier og 464,6 mio af mediemsstaternes og Den europaeiske 
Udvikiingsfonds midier (2). Dette svarer til henholdsvis 13,6% af Bankens 
samlede udiân og 5,5% af dens udiân af egne midier fra 1963 til 1975.  
Banken har undertegnet 145 aftaler om Iàn i de associerede lande og herved 
ydet 382,7 mio i Tyrkiet (52% af udiànsbelobet uden for Faellesskabet), 
242,3 mio i AASMM og OLTD (33%) og 116,4 mio i Graekenland (15%). 

Bankens aktivitet uden for Faellesskabet har tegnet sig for en meget svingende 
procentdel af det samlede udlànsbelob. Generelt er denne andel dog faldet i 
de sidste 10 àr. Dette skyldes hovedsagelig, at denne udlânsvirksomhed drives  
i henhold til femârsaftaler, som alle skal gennemgâ ret tidkraevende ratifika- 
tionsprocedurer. Udviklingen i Faellesskabets politik for finansielt samarbejde 

(1) I det folgende er samtlige belob anfort i lobende priser, da det har vist sIg umullgt 
at udarbejde indekser, der muliggor en vurdering af udlânsvirksomheden i hvert land I 
faste priser. 
(2) Lân pâ saerllge viikàr og bidrag tll tllvejebringelse af risikovilllg kapital for medlems-
staterne og Det europœiske okonomiske Fœllesskab (Den europaeiske Udvlklingsfond) og 
for deres regning, der bogfores I Den saerllge Afdeling (jf. s. 65). 

Figur E Bankens aktivitet uden for Fseiiesskabet i forhoid til den samlede aktivitet 1963-1975 

Finansieringsbidrag af egne midier 

Finansieringsbidrag af egne midier og 
pâ saerlige viikâr (mediemsstaternes 
aller Den europaeiske Udviklings·  
fonds midier) i alt 

1963 64 65 66 67 68 70 71 72 73 74 75 
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Figur F 

Finansieringsbidrag uden for Faellesskabet 
Fordeling pà lande og finansieringsformer 
(1 mio regnlngsenheder) 

Finansieringsbidrag pâ  
aimindelige vilkâr 

357,7 

Finansieringsbidrag pä 
saerlige vilkâr 

135,2 

Andre  

Gabon 

Congo 

Mauretanien 

Cameroun 

Zaire 

Elfenbens-
kysten 

8,β 

4,8 

9,0 

11,0 

17,3 

34,2 

51,2 

17,4 

5,0 

11,4 

14.0 

23,9 

34.0 

Andre 

0vre Volta  

OLTD 

Zaire  

Cameroun 

Elfenbens-
kysten 

AASMM og OLTD 

116,4 

25,0 

1963/75  

GR/EKENLAND TYRKIET 
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Figur G 
Finansieringsbidrag uden 
for Fsellesskabet 1963-1975 
Fordeling pâ brancher 
AASMM og OLTD GR/EKENLAND TYRKIET 

100% 
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m 8,4 37.2 
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17,6 

35,8 

9.4 

1964/75 1963/75 

Infrastrukturer 

Β Energi 
M Transport 
1.1 Landbrugsfor-
KJ bedning 

IS] Andre 

1963/75 

Industri 
Udvindings-
industri 
Landbrugs- og 
fodevareindustri 
Tekstiler og iaeder 
Fremstill. og forste 
forarbejdn. af metal. 
Byggema-
terialer 
Elektronisk 
industri 

Kemisk Industri 

I Rapir  

Andre 

vil sandsyniigvis medfore en betydelig udvidelse af udlânsvirksomheden uden  
for Faellesskabet bâde 1 reel vœrdi og Ι procent. Finansieringsbidrag af Bankens 
egne midier Inden for rammerne af dette finansielle samarbejde garanteres 
altid af mediemsstaterne eller Faellesskabet. 

De to Yaoundékonventioner med AASMM og de to afgorelser vedrorende 
OLTD begraensede Bankens udlânsvirksomhed med egne midier til 170 mio 
regningsenheder og afsatte hojst 140,5 mio til lân pâ sœrlige vilkâr eller bidrag  
til tilvejebringelse af risikovillig kapital af Den europaeiske Udvikiingsfonds  
midier. 

Fra den 1. juni 1964, hvor de forste associeringskonventloner og afgorelser 
trâdte i kraft, til den 31. december 1975 undertegnede Banken 68 aftaler 
om lân til projekter i disse lande. Disse aftaler omfattede 33 lân pâ almindelige 
vilkâr af Bankens egne midier pâ i ait 135,2 mio og 35 finansieringsbidrag 
pâ saerlige vilkâr af Den europaeiske Udvikiingsfonds midier pâ tilsammen 
107,1 mio. Dette belob fordeltes pâ dels 32 lân pâ saerlige vilkâr pâ i ait 
104,6 mio, dels tre bidrag til tilvejebringelse af risikovillig kapital pâ tilsammen 
2,5 mio. Fordelingen af disse finansieringsbidrag pâ brancher og lande fremgâr 
af figur F og G. De indgik i investeringer pâ ca. 1,1 mia, der direkte vil skabe 
ca. 50 000 arbejdspladser. 

1 AASMM og OLTD gik 42 °/o af finansieringsbidragene fil infrastrukturprojekter 
(31% fil transportprojekter og 7,5% til energiforsyningsprojekter). 

Projekter Inden for den produktive sektor tegnede sig for de resterende 
58%, hvoraf 21,7% investeredes i udvindingsindustrien, 18,8% i fodevare-
industrien og 8,6% i tekstilindustrien. 

Den forste og anden finansprotokol med Tyrkiet âbnede mulighed for ydelse 
af lân pâ saerlige vilkâr for medlemsstaterne og for deres regning pâ i alt 
370 mio. Hertil kom 47 mio i henhold til tillaegsprotokollen (jf. s. 17) samt lân  
af Bankens egne midier pâ indtil 25 mio. I perioden 1965-1975 bevilgede EIB 
55 lân pâ i alt 382,7 mio. Lânene pâ saerlige vilkâr af mediemsstaternes  
budgetmaessige midier belob sig til 357,7 mio og lânene pâ almindelige vilkâr  
af Bankens egne midier udgjorde 25 mio (jf. körtet, s. 35). 

Figur G viser fordelingen af finansieringsbidragene pâ brancher og afslorer  
det betydelige belob, som Banken har ydet til industri- (37,2%) og energi- 
projekter (35,8%). En fjerdedel af bevillingerne til industriprojekter stilledes  
til râdighed i form af globallân til Türkiye Sinai Kalkinma Bankasi (TSKB) 
og Sinai Yatirim ve Kredi Bankasi (SYKB) med henblik pâ fordeling pâ mindre 
og mellemstore industriprojekter med Bankens godkendelse i hvert enkelt 
tilfaelde. 

Siden 1965 har EIB sâledes bidraget til finansieringen af fast realkapital pâ 
2 600 mio i lobende priser, medvirket til skabelse af 20 600 arbejdspladser og 
afbodet den sœsonmœssige underbeskaeftigelse i visse landbrugsregioner. 

I Grœkenland blev den forste finansprotokol, der trâdte i kraft i 1963, og hvis 
anvendelse var blevet afbrudt i 1967, genoplivet i december 1974. I perioden 
fra 1963 til 1975 bevilgedes 22 lân pâ tilsammen 116,4 mio regningsenheder 
eller 125 mio US-$, hvilket svarer til det loft, der var fastsat i den forste  
finansprotokol. Herat stilledes 68,1 % til râdighed for infrastrukturprojekter, 
isaer inden for landbruget (56,3 mio), vejbygning (17 mio) samt eltransport. 
De resterende 37,1 mio indgik i finansieringen af industriprojekter, hovedsagelig 
inden for industrien for forste forarbejdning af metaller, byggematerialeindustrien. 
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den kemiske industri og tekstiiindustrien. Der beviigedes et giobailân til Den  
grasske investeringsbank for industriel Udvikiing A/S (NIBiD) med henbiik  
pâ fordeiing pâ mindre og mellemstore industriprojekter med Bankens godken- 
delse i hvert enkeit tiifaeide. Disse finansieringsbidrag vii tiisammen direkte  
skabe ca. 7 000 arbejdspladser og forbedre arbejdviikârene betydeiigt i de 
omrâder, der berores af vandingsprojekterne (jf. kortet, s. 34). 

Finansieringsbidragene til infrastrukturprojekter, der udgor ca. to tredjedele af 
det samiede belob, var forbundet med en rentegodtgorelse pâ tre points, der  
finansieredes af de medlemsstater, som tiar underskrevet finansprotokollen. 
Disse medlemsstater garanterer endvidere aile finansieringsbidrag. 
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Midler 

Bankens midier steg til  
naesten 4,7 mia 

Den 31. december 1975 udgjorde Bankens midier (indbetalt kapital, reserver,  
henlœggelser og lâneprovenuer) Ι alt 4 665,8 mio regningsenheder mod  
3 804,2 mio regningsenheder den 31. december 1974. 

Af denne forhojelse skyldes de 802,2 mio en nettotilgang af lènte midier under 
hensyntagen til udsvingene i omregningssatserne, medens driftsoverskuddet 
pâ 59,4 mio overfortes til reserver og henlaeggelser. 

830,7 mio tilvejebragtes 
pà kapitalmarkederne 

I 1975 tilvejebragte Banken 830,7 mio pà kapitalmarkederne — heraf 17 mio 
ved saig til tredjemand af andele i Bankens udiân — mod 825,5 mio i 1974  
og 612,3 mio i 1973. 

Den verdensomspaendende, gradvise normalisering af forholdet mellem den  
kortfristede og den langfristede rente samt et begyndende rentefald gjorde 
det muligt for Banken at optage sine lân i en rœkke forskellige valutaer pâ  
et stort antal kapitalmarkeder. Gennem emission af 12 lân i 5 af medlemssta- 
ternes valutaer, tilvejebragte Banken 363,8 mio mod 64,5 mio i 1974. Heraf 
placeredes 9 lân pâ tilsammen 241,3 mio pâ mediemsstaternes kapitalmarkeder 
(1974 : 41,9 mio). 

I lighed med tidiigere optoges en stor del af lânene I US-$ (298,9 mio). Den  
1 1974 konstaterede usaedvanlig hoje andel (665 mio ud af 825,5 eller over 
tre fjerdedele) blev dog langt fra genopnâet. 

Forste emission pà det 
amerikanske kapitaimarked 

Efter bortfaldet 1 1974 af den siden 1963 opkraevede renteudiigningsafgift, 
emitterede EIB i november 1975 for forste gang et lân pâ det amerikanske 
marked. Det var pâ 75 mio US-$ og havde en lobetid pâ 7 âr. Bankens 
obligationer blev af de to storste amerikanske klassifikationsorganer anbragt 
i gruppe AAA, der er forbeholdt forstekiasses lântagere. 

Som et led i en geografisk udvidelse af sit marked for lântagning emitterede 
Banken i slutningen af regnskabsâret som den forste ikke-asiatiske lântager 
et lân i Singapore. Det var pâ 20 mio US-$ og placeredes pâ det asiatiske 
dollarmarked. Banken optrâdte ligeledes for forste gang pâ det japanske 
kapitaimarked, hvor den ved privat placering i yen tilvejebragte et belob,  
svarende til 17,2 mio. 

Endelig ydede det schweiziske kapitaimarked i 1975 et bemaerkelsesvaerdigt 
bidrag til tilvejebringelsen af Bankens midier. Pâ dette marked tegnedes seks 
lân pâ tilsammen 133,8 mio mod 34,9 mio i 1974. 

label 17, s. 79, indeholder naermere opiysninger om de i regnskabsârets lob 
emitterede lân. Med fradrag af tilbagebetalinger og under hensyntagen til  
valutakursœndringerne udgjorde Bankens nettogseld pâ optagne lân den  
31. december 1975 3915,4 mio mod 3113,2 mio den 31. december 1974. Dette  
svarer til en stigning pâ 802,2 mio, hvoraf 40,9 mio indgik efter regnskabsârets 
udiob. 
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/ 1975 genoptog Banken sin udlànsvirk-
somhed ì Graekenland. De syv bevilgede 
làn pà i alt 47,2 mio regningsenheder forte 
tu anvendeise af hele det beleb, der var 
fastsat i finansprotokoiien meiiem Faelies-
skabet og Grsekenland. Inden tor rammerne 
af danne finansproto kol gik de storste làn 
tu en reekke vandi ngsprojekter, der vii for- 
bedre levevi lkàrene i store dele af landet  
Blandt de finansierede industriprojekter 
der direkte vil skabe 7 000 arbeidspladser 
var det storste opfareisen af et alumi 
niumsvafsevserk pà Den korinttiiske Bugts 
nordkyst. 

Tabel 3 : Tilvejebragte midier indtil 1975 

Lân Τ red je-
mands 

andele 1  
Bankens 

udlén 
(mio RE) 

Beleb (mio RE) 

Τ red je-
mands 

andele 1  
Bankens 

udlén 
(mio RE) 

Tilveje
bragte 
midier  

(mio RE) 
Regn
skabsâr Antal 

Private 
làn 

Offentilge 
1 alt 

Τ red je-
mands 

andele 1  
Bankens 

udlén 
(mio RE) 

Tilveje
bragte 
midier  

(mio RE) 

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

1961-1975 163 1 907,1 2 296,1 4 203,2 38,8 4 242,0 

Saenkning af 
Bankens udiànsrente 

I modsaetning til regnskabsâret 1974, hvor den stadige stigning 1 renteniveauet 
pà kapitalmarkederne nedsagede Banken til at forheje sin udiànsrente til 10,5%,  
kom det I sidste regnskabsâr til en vis afspœnding pà kapitalmarkederne. 
Banken kunne sâledes nedsœtte sin udiànsrente til 9,875% i februar 1975, 9,5%  
i slutningen af aprii 1975 og 9,25% i juni 1975. Den senere indtràdte fornyede 
stigning i den langfristede rente gjorde det dog nodvendigt for Banken igen at  
fortioje sin udiànsrente til 9,5% i juli 1975 (1). 

(1) Fra den 10. februar 1976 har udiànsrenten udgjort 9% for làn, hvis lobetid ikke 
overstiger 8 àr, og 9,5 °/o for làn med Isengere lobetid. 
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Banken bidrog i 1975 til finansieringen af 
et Projekt for forbedring af landbrugmu-
lighederne i Berdandalen i Tyrkiet, efter 
at den 1 foregàende regnskabsàr havde  
finansieret et tilsvarende projekt i Gediz-
dalen. Projektet, som omfatter opfarefsen 
af en deemning med reservoir, vii gore  
det muligt at overrisie 14 000 ha. Som i 
1974 gik storstedeien af Bankens midier 
tu eivmrket i Eibistan og den iignitmine, 
som skal ievere brsendsei hertil. Sidst-
nsevnte projekt er af stor betydning for  
landets udvikling. 

Kapita Iforhojelse 

Forhojelse af den tegnede 
kapital fra 2 025 til 3 543 mio 

Pâ sit mode den 10. juli 1975 besluttede Styrelsesrâdet at forhoje Bankens  
tegnede kapital med 75% fra 2 025 til 3 543,75 mio regningsentieder. Denne 
forhojeise pâ 1 518,75 mio tegnes af mediemsstaterne i forhoid tii deres 
respektive andele af Bankens kapital, hviiket giver folgende fordeiing : 

Forbundsrepubiikken 
Tyskiand 337 500 000 
Frankrig 337 500 000 
Det forenede Kongerige 337 500 000 
italien 270 000 000 

Belgien 
Nederiandene  
Danmark 
Irland 
Luxembourg 

88 875 000 
88 875 000 
45 000 000 
11 250 000 
2 250 000 

Mediemsstaterne skai i national valuta indbetaie 10% af deres andel af den 
besluttede kapitaiforhojeise. indbetaiingen sker i otte haivâriige rater, hvoraf 
den forste forfaider den 30. apri! 1976. 

og af den indk aidte kapital  
fra 405 til 556,875 mio 

Den indbetalte kapital vil säledes gradvis biive forhojet fra 405 til 556,875 mio 
regningsenheder. Den indkaidte kapital (som er indbetalt eiier skal indbetales) 
udgor 15,7% af den tegnede kapital. I tienhoid tii artikel 5, stk. 3, i Bankens 
vedtaegter kan Bestyreisen kraeve resten af den tegnede kapital indbetalt i det 
omfang, denne indbetaling er nodvendig for at opfyide Bankens forpiigtelser 
over for dens iângivere. 

label 4 nedenfor indehoider en oversigt over tegningen af Bankens kapital,  
sâiedes som den foiger af forhojeiserne i 1971 og 1975 samt af udvideisen af 
Fœiiesskabet i 1973. 

I hentioid tii artikel 18, stk. 5, i Bankens vedtaegter mâ den samiede sum af 
de tii enhver tid lobende iân og garantier, som er ydet af Banken, ikke overstige 
250% af den tegnede kapital. Dette loft, der i 1958 udgjorde 2,5 mia  
regningsenheder, beiober sig efter den sidste kapitaiforhojeise tii 8,859 mia  
regningsenheder. 

Jabel 4 : Oversigt over tegningen af Bankens kap ital siden 1958 

Oprindelig tegning 

Styrelsesrâdels 
beslutning af  
26. aprii 1971 

Faellesskabets 
udvidelse den 
1. januar 1973 

Styrelsesrâdels beslutning 
af 10. jull 1975 

Medlemsstat 

Fordeiing 
pâ medlems-

stater 

Tegnet 
kapital 

Indbetalt 
kapital 

(mio RE) 

Tegnet 
kapital 

Indbetalt 
kapital 

(mio RE) 

Tegnet 
kapital 

Indbetalt 
kapital 

(mio RE) 

Tegnet 
kapital 

Indkaldt Fordeiing 
kapital pâ medlems-

(Indbetalt og stater  
at Indbetaie) (% afrundet) 

(mio RE) 

Forbundsrepubiikken 
Tyskiand 30,0 300,0 75,0 450,0 90,0 450,0 90,0 787,5 123,75 22,22 
Frankrig 30,0 300,0 75,0 450,0 90,0 450,0 90,0 787,5 123,75 22,22 
Det forenede 
Kongerige _ __ 450,0 90,0 787,5 123,75 22,22 
Italien 24,0 240,0 60,0 360,0 72,0 360,0 72,0 630,0 99,0 17,78 
Belgien 8,65 86,5 21,625 129,75 25,95 118,5 23,7 207,375 32,5875 5,85 
Nederiandene 7,15 71,5 17,875 107,25 21,45 118,5 23,7 207,375 32,5875 5,85 
Danmark — — — — — 60,0 12,0 105,0 16,5 2,96 
Irland — — — — — 15,0 3,0 26,25 4,125 0,74 
Luxembourg 0,2 2,0 0,5 3,0 0,6 3,0 0,6 5,25 0,825 0,15 

Total 100,0 1 000,0 250,0 1 500,0 300,0 2 025,0 405,0 3 543,750 556,875 100,0 
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Banken bidrog pàny til at udvide og 
modernisere telekommunikationsnettene i 
Faellesskabet, idet den berti! beviigede syv 
iàn pà i alt 197,7 mio regningsenheder.  
Dette beleb stiliedes isaer til ràdighed for 
aniaeg til forbedring al infrastrukturerne i 
underforsynede regioner i Irland, Betragne, 
Wales, Sicilien, Abruzzerne, Molise, Tren-
tlno-Alto-Adlge og Veneto. 

Driftsresultat 

Driftsoverskuddet 
udgjorde 59,4 mio, 

Driftsresultatet for regnskabsâret 1975 pâvirkedes kraftigt af, at rentelndtœg- 
terne pâ udiân stag med ca. 100 mio, medens de pâlobne renter og afgifter 
pâ optagne lân kun steg med 77 mio. Det hoje renteniveau, der konstateredes 
pâ kapitaimarkederne i 1974, afiostes i 1975 af et rentefald, sàiedes at  
indtaegterne af Bankens kortfristede investeringer faidt fra 52 mio i 1974 til  
34 mio i 1975. Bankens bestraebelser for hurtigst muligt at anvende lâne- 
provenuerne til finansiering af langfristede lân i det ojemed at begraense sin 
likviditet bidrog ligeledes til denne nedgang. 

Efter afskrivning pâ emissionsomkostninger og pâ overkurs ved indlosning  
pâ tilsammen 9,6 mio mod 8,1 mio i 1974 biev driftsresultatet for regnskabsâret  
1975 54,9 mio mod 49,3 mio i 1974. Anvendelsen af de den 31. december 1975  
gaeldende satser for omregning til europœiske regningsenheder ved vurderingen  
af de af Bankens tilgodehavender, der ikke reguleres i henhold til vedtaegternes  
artikel 7, forhojede driftsresultatet for regnskabsâret 1975 med ca. 4,5 mio. 
Det overskud pâ driftsregnskabet, der bereiter skulle overfores til reserver og  
henlaeggelser, belob sig sâledes til 59,4 mio. I 1974 overfortes tii sammen- 
ligning et overskud pâ 36,3 mio til reserver og henlaeggelser. Dette belob  
fremkom ved nedsaettelse af driftsresultatet pâ 49,3 mio med 6 mio som folge  
af anvendelsen af de tilsvarende omregningssatser ved vurderingen af de af 
Bankens tilgodehavender, der ikke reguleres i henhold til vedtaegternes artikel 7,  
2 mio i form af supplerende henlaaggelser til daekning af administrations-
udgifter og 5 mio i form af supplerende afskrivninger pâ emissionsomkostninger. 

der overfertes til reserver 
og henlaeggelser 

Af dette overskud overfortes 20 mio til den vedtaegtsmaessige reservefond og 
resten til henlaeggelser. Den 31. december 1975 udgjorde Bankens reserver 
og henlaeggelser sâledes i alt 345 mio, hvoraf den vedtaegtsmaessige reservefond 
var pâ 130 mio. 

Status, den  
31. december 1975 :  

knap 5,5 mia 

Pâ samme tidspunkt belob status sig til 5 469 mio mod 4 503 mio den  
31. december 1974, hvilket udgor en stigning pâ 21,5%. 
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Fortegnelse over de i 1975 
finansierede projekter 

Lân pâ almindelige  
vilkâr 
MEDLEMSSTATERNE 

BELGIEN 
500 mio bfr. 

mio RE (') 

10,8 

1. Gasrorledning tll transport af 
naturgas fra Nordsoen og Neder-
landene til Sydbelgien og Nord-
frankrig 
Société Européenne du Gazoduc 
Est-Ouest (SEGEO) 
500 mio bfr. 10,8 

DANMARK 
125,4 mio kr. 

2. Anskaffelse og klargoring af 
produktionsplatforme med henblik pà 
udnyttelse af kuibrinteforekomsterne 
i Danfeltet i den danske del af 
Nordsoen 
Dansk Boreseiskab A/S 
43 mio kr. 

3. Udvideise af en fabrik for  
fremstilling af elektromotorer i 
Alborg 
ThrIge-TItan A/S 
10 mio kr. 

4. Svineslagteri ved Sonderborg 
Slagterireglon Syd 
25 mio kr. 

5.-6. Globaliän til den danske etat  
(Direktoratef for Egnsudvikling) 
med fienblik pâ finansiering af 
mindre og meliemstore industripro-
jekter i udviklingsomràder 
Forste lân : 
17,5 mio kr. 2,5 
Andet lân : 
20,0 mio kr. 

17,7 

6,1 

1.4 

3.6 

2,8 5,3 

(') Lân ti! projekter ί medlemsstaterne udtrykkes 
i regningsenhedens modvaerdi i national valuta, 
medens lân tll projekter i Graekenland udtrykkes 
I regningsenhedens modvaerdi I US-$. Lân tll 
projekter I de ovrige associerede lande udtrykkes 
I regningsenheder. De I denne fortegnelse anforte 
belob I national valuta er sâledes kun retnlngs-
glvende for sâ vidt angâr Graekenland og de  
assoolerede lande. 

mio RE 
7. Globallân tii Flnansleringsinstl-
tuttet for Industri og Hàndvserk A/S 
med fienblik pâ finansiering af min
dre og meliemstore industriprojek-
ter I udviklingsomràder  
9,9 mio kr. 1,4 

FRANKRIG 
845.7 mio ffr. 158,0 

8. Kernekraftvaerk i Bugey i Saint-
Vulbas (Rhöne-Alpes), fjerde afsnit 
Electricité de France (EDP), Service 
National 
100 mio ffr. 19,1 

9. Fabrik for fremstilling af befiol-
dere og dampgeneratorer til kerne-
kraftvaerker med letvandstrykreakto-
rer I Ctialon-sur-Saöne (Bourgogne) 
Société Franco-Américaine de  
Constructions Atomiques (Frama-
tome) 
25 mio ffr. 4,6 

10. Udstyr til laegning og svejsning  
af undersoiske roriedninger (ny 
leknoiogi) 
Compagnie Maritime d'Expertises 
(COMEX) 
10 mio ffr. 

11.-13. Forbedring og udvideise af 
vandforsyningsnettene i landbrugs-
omrâderne i Bretagne. Tre lân til  
Finistère (14,3 mio ffr.), Ille-et-
Vllalne (20 mio ffr.) og Morbihan  
(15,7 mio ffr.) pâ i alt 50 mio ffr. 

14. Afsnittet Verdun-Reims af motor-
vej A4 Paris-Metz (Champagne-
Lorraine) 
Société Concessionnaire des Auto
routes Paris-Est-Lorralne (APEL) 
S.A 
165 mio ffr. 

15. Forbedring af jernbaneforbin-
delserne mei lem Paris og Sydvest-
frankrig indtil den spanske grœnse 
(Poitou-Charentes, Aquitaine) 
Société Nationale des Chemins de 
Fer Français (SNCF) 
150 mio ffr. 

1.8 

9.6 

31,8 

27,3 
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mio RE 
16. Udvidelse og modernisering af 
det internationale teiekommunika-
tionsnet 

Administration des Postes et Télé
communications gennem Caisse 
Nationale des Télécommunications 
170 mio ffr. 30,5 

17. Udvidelse og modernisering af 
teiekommunikationsnettet i Bre
tagne 
Administration des Postes et Télé
communications gennem Caisse 
Nationale des Télécommunications 
155,7 mio ffr. 29,7 

18. Giobaiiân tii Société Lorraine 
de Développement et d'Expansion 
— LORDEX med fienbiik pâ finan-
siering af mindre og meiiemstore 
industriprojekter i Lorraine 
20 mio ffr. 3,6 

IRLAND 
22,0 mio I £ 37,7 

19. Udvidelse og modernisering af 
det irske teiekommunikationsnet 
Department of Posts and Teie-
graplis gennem finansministeriet 
17,5 mio l£ 30,0 

20. Udvidelse af en cementfabrik i 
Piatin i grevskabet Meatfi (est) 

Cement Limited 
4,5 mio i£ 7,7 

ITALIEN 
289,8 mia lire 358,8 

21.-22. Kernekraftvaerk i Caorso 
nser Piacenza (Emilia Romagna) 
ENEL — Ente Nazionale per l'Ener
gia Elettrica 
To iân pâ i ait 36,2 mia lire 44,5 

mio RE 
23.-24. Udnyttelse af kuibrnitefore-
komsterne i IVlaiossa pâ Posletten  
(Lombardiet) 
AGIP S.p.A. 
To Iân pâ i ait 36,2 mia lire 44,5 

25. Fire gasrorledninger i Gaia-
brien 

SNAM S.p.A. gennem ENI — Ente  
Nazionale idrocarburi 
7 mia lire 8,6 

26. Sinniakvsedukten : daemning og 
reservoir pâ 450 mio m^ i Monte 
Cotugno (Basilicata) samt fioved-
iedning tii 0vre Metaponte 

Cassa per ii Mezzogiorno (') 
24 mia lire 30,3 

27. Pertusiiioakvaedukten : forbin-
deisesiedning tii den pugiiske 
akvaedukt og forsyning af en raekke 
byer (Puglien og Basilicata) 

Cassa per ii Mezzogiorno 
25 mia lire 31,5 

28. Rensning af Napoiibugten : 
opforelse af kioakledninger og 
aniaeg tii rensning af spiidevand 
fra industri og fiusstande (Campa-
nien) 

Cassa per ii Mezzogiorno 
24 mia lire 30,3 

29. Afsnittet Alessandria (provin-
sen Alessandria) — Santhià (pro-
vinsen Vercelli), Piémont, af tunnei-
motorvejen 

Autostrade — Concessioni e 
Costruzioni Autostrade S.p.A. 
24 mia lire 29,2 

30. Fréjusvejtunneien gennem Ai-
perne meiiem Italien og Frankrig 

Società italiana Traforo Autostra
dale dei Fré]us S.p.A. (SiTAF) 
7,6 mia lire 9,3 

(') Cassa per opere straordinarie di pubblico 
interesse neii'itaiia Meridionaie. 
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mio RE 

31. Udvidelse og modernisering af 
telekommunikationsnettet I Veneto 
og Trentino-Alto-Adige 

SIP — Società Italiana per l'Eser
cizio Telefonico p.A. 
24,5 mia lire 29,8 

32. Udvidelse og modernisering af 
telekommunikationsnettet pâ Sici 
lien 

SIP — Società Italiana per l'Eser
cizio Telefonico p.A. gennem IMI 
— Istituto Mobiliare Italiano 
24 mia lire 29,4 

33. Udvidelse og modernisering af 
telekommunikationsnettet i Abruz-
zerne og Molise 

SIP — Società Italiana per l'Eser
cizio Telefonico p.A. gennem IMI 
— Istituto Mobiliare Italiano 
15 mia lire 18,4 

34.-35. Omstrukturering og udvidelse 
af en fabrik for fremstilling af svej-
sede stàirer I Taranto (Puglien) 

Tubificio Dalmine Italsider S.p.A. 

Forste län gennem Cassa per II 
Mezzogiorno 
0,9 mia lire 1,1 
Andet lân gennem ISVEIMER —  
Istituto per lo Sviluppo Economico 
dell'Italia Meridionale 
0,9 mia lire 1,1 2,3 

36.-37. Udvidelse og modernisering 
af en fabrik for fremstilling af svej-
sede stàlror i Torre Annunziata 
(Campanien) 

Calmine S.p.A. 
Forste lân gennem Cassa per il 
Mezzogiorno 
3,6 mia lire 4,5 
Andet làn gennem ISVEIMER —  
Istituto per lo Sviluppo Economico 
dell'Italia Meridionale 
3,6 mia lire 4,5 9,1 

38.-39. Udvidelse og modernisering 
af et petrokemisk aniaeg i Gela 
(Sicilien). Udvidelse af produktions-
kapaciteten for klor, kaustisk soda, 
ethylenoxyd og etfiylenglycol 

mio RE 
ANIC S.p.A. 
Forste lân gennem ENI — Ente 
Nazionale Idrocarburi 
8 mia lire 9,9 

Andet lân gennem IMI — Istituto 
Mobiliare Italiano 
2,5 mia lire 3,1 13,0 

40.-41. Fabrik for fremstilling af 
MDI til brug ved Produktionen af 
fast Polyurethan i Brindisi (Puglien) 
Montedison S.p.A. 
Forste lân gennem Cassa per II 
Mezzogiorno 
6 mia lire 7,6 
Andet lân gennem ISVEIMER —  
Istituto per lo Sviluppo Economico 
dell'Italia Meridionale 
6 mia lire 7,6 15,2 

42. Udvidelse af en fabrik for  
fremstilling af kemiske produkter  
(natriummetaslllkat og fluoriserede 
klorderivater) I Bussi (Abruzzerne) 

Montedison S.p.A. gennem Cassa 
per II Mezzogiorno 
1,8 mia lire 2,2 

43. Udvidelse af en fabrik for  
fremstilling af farmaceutiske produk 
ter i Anagni (Latium) 

Gruppo Lepetit S.p.A. gennem 
Cassa per II Mezzogiorno 
1,5 mia lire 1,8 

44. Udvidelse af en fabrik for  
fremstilling af lysstofror og metal-
damplamper i Bari (Puglien) 

Osram Sud S.p.A. gennem IMI —  
Istituto Mobiliare Italiano 
2,2 mia lire 2,8 

45. Udvidelse af en fabrik for  
fremstilling af grafitelektroder I 
Caserta (Campanien) 

Elettrografite Meridionale S.p.A. 
gennem IMI — Istituto Mobiliare 
Italiano 
4 mia lire 5,0 
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mio RE 

46. Nyt udstyr ti! et forskningscen-
ter for metalindustrien I Castel 
Romano naer Rom (Latium) 
Centro Sperimentale Metallurgico 
S.p.A. gennem IMI — Istituto Mobi
liare Italiano 
1,3 mia lire 1,6 

DET FORENEDE KONGERIGE 
186,5 mio £ 334,5 

47. Kernekraftvaerk i Hartlepool  
(Nordostengiand) 
Central Electricity Generating Board  
gennem Electricity Council 
7,8 mio £ 14,6 

48.-49. Kernekraftvaerk i Hunterston 
(Skotiand) 
South of Scotland Electricity Board 
Forste iân : 
15,6 mio £ 29,2 
Andel iân ; 
7,8 mio £ 14,5 43,7 

50. Hojspaendingsiedninger i Nord-
ostskotland 
North of Scotland Hydro-Eiectric 
Board 
10,0 mio £ 17,7 

51. Hojspœndingsiedninger i Syd-
ostskotiand 
South of Scotland Electricity Board 
10,0 mio £ 17,7 

52.-53. Udvideise af det net af ror-
iedninger, der skal transportere 
naturgas fra Friggfeltet i Nordsoen 
(Skotiand, Nordengiand) 
British Gas Corporation 
To iân pâ i ait 
24,2 mio £ 44,9 

54.-55. Andet afsnit af udvidelsen 
af det net af roriedninger, der skai 
transportere naturgas fra Friggfeltet 
i Nordsoen (Skotiand, Nordengland) 
British Gas Corporation 
To iân pâ i ait 
23,6 mio £ 40,4 

mio RE 
56. Anskaffeise af 2 050 speciai-
vogne tii kuitransport meilem miner 
og elvaerker 
British Railways Board 
6,3 mio £ 11,2 

57. Aniœg af en oliehavn i Suiiom 
Voe pâ Shetiandsoerne (Skotiand) 
Shetland Islands Council 
16,9 mio £ 29,9 

58. Äbning af to kuiminer (York 
shire — Humberside samt Wales); 
modernisering og udvideise af en  
raekke andre miner (Midlands) 
National Coal Board 
7,2 mio £ 13,4 

59. Udvideise og modernisering af 
telekommunikationsnettet i Wales 
og Visse tiigraensende omrâder  
Post Office 
17,5 mio £ 30,0 

60. Forbedring af vandforsyningen :  
dasmning og reservoir pâ  
200 mio m^ i Kleider i forbindeise 
med fioden North Tyne samt regu-
lering at fioderne Tyne, Wear og 
Tees (Nordengiand) 
Northumbrian Water Authority gen
nem National Water Council 
7,5 mio £ 13,3 

61. Opforeise af tre nye anlaeg for  
overtraekning af stâlpiader i British 
Steel Corporations fabrik i Shotton 
(Wales) 
British Steel Corporation 
17,5 mio £ 31,0 

62. Fabrik for fremstiiiing af rej-
seskrivemaskiner i Glasgow (Skot 
iand) 
British Olivetti Limited gennem 
Olivetti International S.A. 
1 mio £ 1,8 

63. Giucosefabrik i Howden (York 
shire — Humberside) 
Howden Glucose Company Limited 
Limited 
1,6 mio £ 2,7 
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mio RE 

64. Aniaeg for fremstilling og aftap-
ning af whisky i Shieidhali naer 
Giasgow (Skotiand) 

Distillers Company Limited 
12 mio £ 22,3 

Làn i Faeiiesskabet i alt : 917,5 

DE ASSOCIEREDE LANDE 

GR/EKENLAND 
1 878 mio dr. 47,2 
(55,8 mio US-$) 

65. Oversvommeisessikrings- og 
vandingsanlasg pà Serressletten  
(Ostmakedonien) 
Den graeske Republik, ministeriet 
for offentiige arbejder og iandbrug 
1 039,8 mio dr. (30 mio US-$) 26,0 

66. Aluminiumsvaisevasrk i Geno-
phyta (Boiotien) 
ELVAL — Graesk Aluminium sindustri 
A/S gennem Den graeske bank for  
industriel Udvikiing A/S (ETBA) 
55,6 mio dr. (1,9 mio US-$) 1.4 

67. Cementfabrik i Kamari (Boio
tien) 
Titan Cementfabrikker A/S gennem 
Den graeske bank for industriel  
Udvikiing A/S (ETBA) 
139,5 mio dr. (4,0 mio US-$) 3,5 

68. Fabrik for fremstiiiing af ei- og 
telekommunikationskabler i Voios 
(Thessalien) 

Chandris Kabier A/S gennem Den  
graeske bank for industriel Udvik
iing A/S (ETBA) 
173,1 mio dr. (5,0 mio US-$) 4,3 

69. Integrerei vaeveri-spinderi i 
Yannitsa (Ostmakedonien) 

Den graeske Vaeverier A/S gennem 
Den graeske bank for industriel  
Udvikiing A/S (ETBA) 
48,4 mio dr. (1,4 mio US-$) 1,2 

mio RE 
70. Fabrik for fremstilling af nyion-
garn i Athen 

ETMA Rayon A/S gennem Den  
graeske investeringsbank for indu 
striel Udvikiing A/S (NiBiD) 
119,9 mio dr. (3,5 mio US-$) 3,0 

71. Globailàn tii Den graeske inve
steringsbank for industriel Udvikiing 
A/S (NiBiD) med henblik pà finan-
siering af mindre og meiiemstore 
projekter 
301,6 mio dr. (10,0 mio US-$) 7,7 

MAURITIUS 
13,6 mio maurltlusrupier 1,75 

72. Udvidelse af varmekraftvaerket 
i Fort Victoria 
Centrai Electricity Board 
13,6 mio mauritiusrupier 1,75 

Finansieringsbidrag 
pà saerlige vilkâr 

DE NEDERLANDSKE ANTILLER 

9,1 mio nati. 4,4 

73. Udvidelse af Curaçaos interna 
tionale iufthavn 

De nederiandske Antiller 
9,1 mio nati. 4,4 

GUADELOUPE 
4 mio ffr. 0,7 

74. Opforeise af en ny stykgodska] 
i Pointe-à-Pitre 

Département de la Guadeloupe 
4 mio ffr. 0,7 
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mìo RE 

TYRKIET 
605,4 mio T£ 35,0 

75. Overrisling af Berdandaien I 
Mersin (Sydanatolien) 
DSI — Devlei Su Isleri Genel 
Müdürlügü (generaldirektoratet for  
vandbygningsarbejder i ministeriet 
for energi og naturressourcer) 
Topraksu (generaldirektoratet for  
kunstig vanding og jordforbedring 1  
landbrugsministeriet) 
Landbrugsministerlets konsulent-
tjeneste 
189,2 mio T£ 11,0 

76. Andet lân til udnyttelse af en  
lignitforekomst og opforelse af et 
varmekraftvœrk i Elbistan (0stana-
tollen), hvortll der ydedes et forste  
lân pâ 58 mio regningsenheder i 
1974 

mio RE 
TEK — Türklye Elektrik Kurumu 
(det tyrkiske elektricitetsvaesen) 
TKI — Türklye Kömür Islefmeleri 
Kurumu (statskulminerne) 
330,2 mio TE 19,0 

77. Globallân til Investerings- og  
Industrikreditbanken med henblik 
pâ finansiering af mindre og mel-
lemstore projekter 
Sina! Yatlrim ve Kredl BankasI 
(SYKB) 
86 mio TE 5,0 

Finansieringsbidrag uden for  
Fœllesskabet i alt : 89,0 

TOTAL : 1 006,5 
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Bankens status, den 31. december 1958-1975 
5500 mio RE 

Aktiver 

I I Andre aktiver 

Disponible 
midier 

Lebende udiân  
pâ almlndellge 
vllkâr 

Passiver 

I Andre passiv er 

I Kapital, reserver,  
I henlaeggelser 

Lebende lân 

Udviklingen I lebende udlân  
pä almlndellge vllkär 

Udviklingen I lebende lân 

5000 

4500 

4000 

3500 

3000 

2500 

2000 

1500 

1000 

500 

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

Blandt medlemmerne af Bestyrelsen for Banken trâdte hr. Gastone MIGONI, 
hr. Christopher FOGARTY og hr. David NENDiCK tiibage pâ grund af en  
aendring af deres embedsomrâder. Bestyreisen takker sine tidligere mediemmer 
for deres vasrdifuide bidrag til Bankens virke. 

Styrelsesrâdet har som efterfoigere udnaevnt hr. Ferdinando VENTRIGLiA og 
hr. Norman JORDAN-MOSS til bestyreisesmedlemmer samt hr. Roger BARNES 
til suppléant for den période, der resterer af deres forgaengeres mandat. 

i Revisionsudvalget trâdte hr. Roger LÉONARD tiibage og efterfulgtes af 
hr. Michael JACOB. Bestyrelsen takker hr. LÉONARD for hans kvalificerede 
bidrag til udvalgets arbejde. 

Pâ grund af udvidelsen af Bankens aktivitet, isaer uden for Faeilesskabet, 
ansattes nyt personaie : den 31. december 1975 beskaeftigede Banken sâiedes  
359 mennesker mod 338 den 31. december 1974. 

Bestyrelsen takker Bankens personale for omfanget og kvaliteten af det arbejde, 
som det med hengivenhed har ydet i 1975. 

Luxembourg, den 6. aprii 1976. 

Yves LE PORTZ 

Formend for Bestyreisen 

61 



Status, den 31. december 1975 
(i regningsenheder - se bemaerkningerne til regnskabet I bllag E) 

Aktiver 31.12.1975 31.12.1974 

Kapitaltiigodehavende hos medlemsstaterne 

Kassebehoidning og tilgodehavender I banker  
Pâ anfordring eiler hojst et ârs opsigelse .  
Pâ mere end et ârs opsigelse  

Investeringer (bem. B) 
Med hojst et ârs lobetld . .  
Med mere end et ârs lobetld. 

Ikke hjemtaget lâneprovenu  

Tligodehavende hos medlemsstaterne for regulering af 
kapitalen (bllag D)  

Lobende udiân (bllag B) 
Udbetalt  
Ikke udbetali  

Garantler 
Tilgodehavender pâ fuldmagtsiân  
Tilgodehavender pâ lân ydet af tredjemand  
Tilgodehavender pâ tredjemands andele I finansleringen 

af Bankens udIân  

Faste ejendomme  

Renter og provision  

Emlsslonsomkostninger at afskrive  

Overkurs ved Indlosning at afskrive  

Saerllgt Indestâende til ydelser pâ lân (bem. G)  

Andre aktiver (bem. D)  

(19 647 523) 

(42 397 712) 

151 875 000 

333 213 291 
4 243 267 

337 456 558 

7 531 472 
144 704 332 

152 235 804 

40 939 011 

38 063178 

4 178 744 729 
264 808 983 

4 443 553 712 

110 926 643 
(19 882 429) 

(26188 475) 

437 899 631 
3 010 446 

440 910 077 

42 483 789 
71 521 209 

114 004 998 

32 806 007 

34147 391 

3 239 857 327 
361 044 873 

3 600 902 200 

112 667 095 

503 571 507 445 

78 719 249 58 483 628 

65 214 634 55 562 755 

5 096 433 5 788 784 

70 311 067 61 351 539 

32 993 735 41 854 702 

11 904 024 5 709 365 

5 469 481 552 4 503 344 447 
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Passiver 
Kapital (bilag A) 

Tegnet  
Ikke indkaldt  

Vedtaegtsmœssig reservefond (bem. G)  

Henlaeggelser (bem. G) 
TU daekning af tab pâ lân og garantier  
Til daekning af rentetab  
Til daekning af valutakurstab  
Til byggeri  

Tilbageferte afskrivinger pâ emissionsomkostninger . . . 

Personalets pensionsfond  

Medlemsstaternes tilgodehavender for regulering af kapi
talen (bilag D)  

Optagne län (bilag C) 
Obligationer og indiânsbeviser  
Andre mellem- og langfristede lân  

Overkurs ved indlosning af obligationer  

Ikke udbetalte lân  

Garantier 
For fuldmagtsiân  
For lân ydet af tredjemand  
For tredjemands andele i finansieringen af Bankens 
udiân  

Renter og provision samt forudbetalt rente  

Forfaidne, uindioste kuponer og obligationer (bem. G) . . 

Andre passiver (bem. D)  

31.12.1975 31.12.1974 

3 543 750 000 
2 986 875 000 

556 875 000 

130 000 000 

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

215 377 727 

23 127 079 

8 071 073 

23 904 493 

3 346 910 328 
568 572 274 

3 915 482 602 
10 526 141 

3 926 008 743 

264 808 983 

(19 647 523) 

(42 397 712) 

110 926 643 

130117144 

32 993 735 

47 270 932 

5 469 481 552 

2 025 000 000 
1 620 000 000 

405 000 000 

110 000 000 

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

175 982 653 

23127 079 

6 514 640 

20 878 986 

2 716 505 002 
396 734 338 

3113 239 340 
10 604 592 

3123 843 932 

361 044 873 

(19 882 429) 

(26188 475) 

112 667 095 

101 574 816 

41 854 702 

20 855 671 

4 503 344 447 

Konto pro (diverse 
Tilsagn om garanti for lân ydet af tredjemand ....  

Vaerdipapirer modtaget som garanti for fuldmagtsiân .  

Deponerede vaerdipapirer  

49118 809 

27 833 992 

128 724 427 

28166 774 

119 525 722 
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Driftsregnskab 
for regnskabsâret 1975 
(i regningsenheder - se bemaerkningerne til regnskabet 1 bila g E) 

Debet 1975 1974 

Admlnistratlonsudgifter . . 14175 391 11 339 398 

Supplerende henlaeggelser 
til administrationsudgifter . — 2 000 000 

Renter og omkostnlnger pâ 
optagne lân 274 821 383 197 798 267 

Afskrivninger pâ emissions-
omkostnlnger og pâ over-
kurs ved indlosning ... 9 602 463 8 099 950 

Supplerende afskrivninger 
pâ emissionsomkostninger . — 5 000 000 

Finansielle omkostninger 164198 962 911 

Afskrivninger 
pâ nettoudgifterne til in 
ventar og materialer . . 985 086 156 251 

Vaiutakursdifferencer. . . — 1 172 608 

Nettovœrdiforringelse ifolge 
vurderingen af de af Ban-
kens tilgodehavender, der  
ikke reguleres i fienfiold til 
vedtaegternes artikel 7 . . — 5 991 566 

Kredit 1975 1974 

Renter og provision pâ 
udiân 312 485 485 212 651 511 

Renter og provision pâ 
investeringer 33 974 876 51 965 392 

Forvaltningsprovision 
(bem. F) 2 228 327 1 885 773 

Andre indtaegter .... 5188049 2314470 

Vaiutakursdifferencer (bem. 
E) 790 943 — 

Nettovaerdiforogelse ifolge 
vurderingen af de af Ban-
kens tilgodehavender, der  
ikke reguleres i henhold til 
vedtaegterens artikel 7. . . 4 475 915 

Henlœggelse til daekning af 
tab pâ lân og garantier . . 25 919 159 12 982 653 

Henlaeggelse til daekning af 
valutakurstab 4 475 915 6 000 000 

Henlaeggelse til byggeri . . 9 000 000 5 000 000 

Saldo overfort til vedtœgts- 
maessig reservefond . . . 20 000 000 12 313 542 

359143 595 268 817 146 359143 595 268 817146 
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Status for Den saerlige Afdeling(i), den 31. december 1975 
(i regningsenheder - se bemaerkningerne til regnskabet 1 bilag E) 

Aktiver 1975 

Tyrkiet 
Medlemsstaternes 
midier 

Lân  

Ikke udbetalte lân . 

Total (2) 

228 677 376 

128 962 771 

357 640147 

1974 Passiver 

216 910 509 

103 783 658 

320 694167 

1975 

III forvaltning 

Ikke udbetalt 

Total 

228 677 376 

128 962 771 

357 640 147 

1974 

216 910 509 

103 783 658 

320 694167 

AASMM og OLTD 
Det europaeiske 
okonomiske 
Fœllesskabs midier 
Lân (3) 
Ikke udbetalte lân . . . .  
Bidrag til tilvejebringelse af 
risikovillig kapital ; 
— Erhvervelse af kapitalan-

dele  
— Kvasikapital (heraf ikke 

udbetalt : 244 660) . . . 

Total 

78 446 317 63 285 655 
27 672 388 37 020 365 

1 743 358 1 630 930 

919 574 — 

108 781 637 101 936 950 

Til forvaltning  
Ikke udbetalt : 

lân  
bidrag til tilvejebringelse 
af risikovillig kapital . . 

Total 

80 864 589 

27 672 388 

244 660 

108 781 637 

64 719 440 

37 020 365 

197 145 

101 936 950 

Sammenfatning 
Lân  
Ikke udbetalte lân . . . .  
Bidrag til tilvejebringelse af 
risikovillig kapital (fieraf 
ikke udbetalt ; 244 660) . . 

Total 

307123 693 280196164 
156 635 159 140 804 023 

2 662 932 1 630 930 

466 421 784 422 631 117 

Til forvaltning  
Ikke udbetalt : 

lân  
bidrag til tilvejebringelse 
af risikovillig kapital . . 

Total 

309 541 965 

156 635 159 

244 660 

281 629 949 

140 804 023 

197145 

466 421 784 422 631 117 

(1) Den saelige Afdeling oprettedes af Styrelsesrâdet den 
27. maj 1963; i denne afdeling bogfores den virksomhed, som  
Den europaeiske Investeringsbank driver pâ medlemsstaterne og 
Det europaeiske okonomiske Faellesskabs vegne og for deres 
regning. 

(2) Oprindeligt belob i henhold til de lâneaftaler  
der undertegnedes med henblik pâ finansiering af 
projekter i Tyrkiet pâ medlemsstaternes vegne og 
for deres regning : 
Plus : 
— kursreguleringer 
Minus : 
— annullering 
— tilbagetalinger 

357 900 000 

+ 6 576 251 

215 000 
6 621 104 

— 6 836104 
— 259 853 

357 640147 

(3) Oprindeligt belob i henfiold til de lâneaftaler,  
der undertegnedes med henblik pâ finansiering 
af projekter i AASMM og OLTD pâ Det euro
paeiske okonomiske Faellesskabs vegne og for dets 
regning : 

Pius: 
— kapitaliserede renter 870 921 
— kursreguleringer 4 422 850 

Minus : 
— annulleringer 
— tilbagebetalinger 

1 269 1 40 
2 504 757 

+ 5 293 771 

— 3 773 897 

104 598 831 

1 519 874 

106118 705 
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Bilag A - Oversigt over Bankens kapital 
Den 31. december 1975 
I tusinde regningsenheder — se bemaerkningerne til regnskabet 1 bilag E 

Indkaldt kapital 

Tegnet Ikke Indkaldt Indbetait den 
Medlemsstat kapital (i) kapital (7) 31. dece mber 1 975 At indbe tale 1 alt 

Forbundsrepublikken 
Tyskiand 787 500 663 750 90 000 33 750 123 750 
Frankrig 787 500 663 750 90 000 33 750 123 750 
Det forenede Kongerige . . 787 500 663 750 90 000 33 750 123 750 
Italien  630 000 531 000 72 000 27 000 99 000 
Belgien  207 375 174 787,5 23 700 8 887,5 32 587,5 
Nederiandene 207 375 174 787,5 23 700 8 887,5 32 587,5 
Danmark  105 000 88 500 12 000 4 500 16 500 
Irland  26 250 22 125 3 000 1 125 4125 
Luxembourg 5 250 4 425 600 225 825 

Total 3 543 750 2 986 875 405 000 151 875 556 875 

(') Bankens tegnede kapital forhejedes ved Styrelsesrâdets beslutning af 10. juli 1975 fra 2 025 000 000 RE til 3 543 750 000 RE. 
Medlemsstaterne skal i national valuta indbetale 10 % af forfiojelsen — aller modvaerdien af 151 875 000 RE — i 8 rater pâ 18 984 375 RE den 30. aprii og 
31. Oktober 1976-1979. 
(7) Bestyrelsen kan kraeve danne kapital indbetait i det omfang, danne indbetaling er nodvendig for at opfyide Bankens forpiigteiser over for dens lângivere. 

Bilag Β - Oversigt over lobende udiân 
Den 31. december 1975 
I regningsenheder — se bemaerkningerne til regnskabet i bilag E 

Udbetalt Ikke udb etalt 
Land (1) (2) Antal beleb beleb 1 alt (3) % 

Forbundsrepubiikken 
Tyskiand 
Frankrig 

65 553137 475 — 553 137 475 12,45 Tyskiand 
Frankrig 90 988 903 875 33 516 737 1 022 420 612 23,01 
Det forenede Kongerige . 31 459 051 552 77 434185 536 485 737 12,07 
Itaiien 219 1 744 423 802 66 032 899 1 810 456 701 40,74 
Beigien 8 87 051 382 — 87 051 382 1,96 
N'ederiandene 7 66 592 648 — 66 592 648 1,50 
Danmark 12 31 052 793 5 495 368 36 548 161 0,82 
Iriand 11 100 083 757 — 100 083 757 2,25 
Luxembourg 3 5 583 101 — 5 583101 0,13 
Graekenland 21 53 326 242 36 619 525 89 945 767 2,02 
Cameroun  9 12 227 931 — 12 227 931 0,28 
Congo 1 7 370 061 — 7 370 061 0,17 
Eifenbenskysten .... 9 29 230 344 20166 397 49 396 741 1,11 
Gabon 4 3 873 414 — 3 873 414 0,09 
0vre Volta  1 379 875 — 379 875 0,01 
Mauritius 1 — 1 750 000 1 750 000 0,04 
Senegal 2 2 511 586 — 2 511 586 0,06 
Zaire 3 13 202 330 16 600 000 29 802 330 0,67 
Ny Calédonien .... 1 1 518 403 — 1 518 403 0,03 
Tyrkiet 2 19 224158 7193 872 26 418 030 0,59 

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

(1) Valutaer, hvori de lebende udiàn skai tilbagebe-
tales : 
Valuta Belob 
Medlemssfaternes valutaer RE 2 334 155 459 
En af de oprindelige medlemsstaters valutaer efter 
Bankens valg RE 11 207 500 
Andre valutaer RE 1 633 381 770 

Udbetalt pâ lobende iân RE 4 178 744 729 
Plus ikke udbetalt pâ lobende Iân RE 264 808 983 

4 443 553 712 

(3) Oprindellgt 
kar beregnet pâ grundlag af de pärlleter, der anvend-

af Iân pâ almlndellge vM-
_ af de perltet 

tes pâ tidspunktet for undertegnelsen : 

Minus : 

a) Opsigelser og annulleringer . . 

b) Valutakursregulerlnger .... 

c) Afdrag tll Banken  

Bankens 

RE 

RE 

RE 

80 223 069 

41 022 081 

631 871 621 

d) Tredjemands andele  
udIân   RE 42 397 712 

(7) Oversigt over lobende udlân fordelt pà de vlgtigste 
garantier lierfor, den 31. december 1975* : 
Lân tll eller garanteret af mediemssfaferne .... RE 2 729 980 641  
Lân tll eller garanteret af offentllge institutioner i 
medlemsstaterne RE 819 869 154 
Lân tll eller garanteret af banker, herunder visse Insti-
tutter for langfristet finanslering RE 
Lân garanteret af seiskaber (banker undtaget), som 
for over tialvdelens vedkommende kontrolleres af 
mediemsstaferne eller af offentllge Institutioner I 
Fasllesskabet RE 
Lân mod pant I fast ejendom RE 
Lân garanteret af prlvatretlige seiskaber (banker und
taget) RE 
Lân til eller garanteret af assoclerede lande .... RE 
Lân mod pant I andre formuegenstande og mod 
anden sikkerhed RE 

Lebende lân pâ almlndellge vllkâr 

RE 5 239 068 195 

RE 795 514 483 

RE 4 443 553 712 

351 957 659 

202 479 671 
114 572 146 

104 790 300 
85 866 877 

34 037 264 

4 443 553 712 

Den samlede sum af de tll enfiver tid lobende lân og garantler, som er  
ydet af Banken, og som I henhold tll vedtaegternes artikel 18, stk. 5, ikke 
mâ overstige 250 % af den tegnede kapital, udgjorde den 31. december 
1975 : 

— lân pâ almlndellge vllkâr RE 4 443 553 712 

— garantler : 
.for fuldmagtsiân RE 110 926 643 
. for lân ydet af tredjemand RE 19 647 523 
. for tredjemands andele I Bankens udlân ... RE 42397 712 

RE 172 971 878 

* Nogle lân er daekket af fiere former for garanti eller sikkerhed. 
RE 4 616 525 590 
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Bilag C - Oversigt over Bankens konsoliderede gaeld 
Den 31. december 1975 
I regningsenheder — se bemserkningerne til regnskabet I bilag E 

1 regnskâbsâret Lobende gseld, den 31. dec ember 1 975 

Labende gaeld Rentefod 
den (vaegtede 

Betaibar 1 31. december 1974 Optagne lân Tllbagebetalinger Kursreguieringer Belab (') gennemsnit) Forfaldstid 

DM  . . 653 966 213 180 829190 26 817 485 8 323 714 799 654 204 7,46 1976/1988 
Ffr  146 016123 66 768 791 10 493 075 -|- 10 322 298 212 614 137 7,92 1976/1988 
Lire  252 967 627 5 975 648 _j_ 5 602 068 252 594 047 6,57 1976/1988 
Bfr  192 305 406 33 303 360 5 825 870 — 3 430 960 216 351 936 7,61 1976/1993 
FI  204 884 429 71 808 682 22 140 219 -H 253 572 254 806 464 7,71 1976/1990 
Lfr  112 300 914 11 101 120 1 823 071 121 578 963 7,52 1976/1988 
Eurco (^) ... . , , 90 159 418 2 022 260 

•l· 
68 505 88 205 663 8,13 1976/1989 

US-$  1 243 948 014 298 904 958 58 595 459 104 774 308 1 589 031 821 8,69 1976/1990 
Sfr  199 888 316 133 769 079 + 13 611 467 347 268 862 7,40 1976/1990 
Llb.£  16 802 880 612 389 .t_ 251 787 16 442 278 7,13 1976/1985 
Yen  17 204 252 — 270 025 16 934 227 8,50 1978 

Total  3113 239 340 813 689 432 132 482 405 121 036 235 3 915 482 602 
Tllbagebetallngs-
praemier .... 10 604 592 551 375 + 473 284 10 526 141 

Samlel total . . . . 3123 843 932 813 889 432 133 034140 ~r 121 509 519 3 926 008 743 

Folgende tabe! viser de samlede ydelser, der ska! eriaegges pâ lânene de kommende fem âr : 

Ar 
Ydelse 

1976 
131 270 282 

1977 
213 678 695 

1978 
262 234 671 

1979 
282 312 073 

1980 
480 057 355 

(2) En Eurc o bestâr af summen af folgende faste belob i medlemsstaternes valuta er : 1 Eurco = 0,9 DM + 1,2 ffr. + 0,075 £ + 80 lire + 0,35 fi. + 4,5 bfr. 
+ 0.2 kr. + 0,005 l£ + 0,5 Ifr. 

Bilag D - Tilgodehavender 
hos og gaeld til medlemsstaterne 
for regulering af kapitalen 
I henhoid til vedtaegternes artikei 7, stk. 1 og 2, medforer 
anvendeisen af de omregningssatser, som er anfort 1 bem. A, en  
regulering af de belob, der er Indbetalt af medlemsstaterne I 
deres nationale valutaer som bidrag tll Bankens kapital. 
Bankens tilgodehavender eller gaeld I forblndelse med denne 
regulering er som folger : 
Tllgodehavende hos : 
Det forenede Kongerlge 
Italien  
Irland  

RE 24 892 729 
RE 12 344 216 
RE 826 233 

RE 38 063178 

Gaeld tll : 
Forbundsrepublikken 
Tyskiand RE 14143 048 

Revalueringssaldo 1961 . RE 49 044 
RE 

Frankrig RE 
Belgien RE 
Nederlandene RE 3 012119 

Revalueringssaldo 1961 . RE 35 543 
RE 

Danmark RE 
Luxembourg RE 

14 192 092 
4 564 261 
1 564 600 

3 037 653 
505 262 
40 625 

RE 23 904 493 

Betaling af Bankens tllgodehavende eller gaeld vii finde sted I 
overensstemmelse med artikel 7, stk. 1 og 2, ved udiobet af 
den I bem. A I bilag E nœvnte overgangsforanstaitning. Denne 
foranstaitning udiober ved Ikrafttraedelsen af de beslutninger 
vedrorende artikel 4, stk. 1, og artikel 7, stk. 3, som Styrelses-
râdet skal traeffe efter Ikrafttraedelsen af de vedtaegtsaendringer, 
der i ojeblikket er under ratlflkatlon. 

Bilag E - Bemaerkninger ti! regnskabet 
Den 31. december 1975 

A. Definition af den ved udarbejdeisen af regnskabet anvendte 
regningsenhed 

Definitionen af Den europaelske Investeringsbanks regningsenhed 
I vedtaegternes artikel 4, stk. 1, og bestemmelserne for dens  
omregning til medlemsstaternes valutaer I vedtaegternes artikel 7,  
stk. 3, kan Ikke laengere anvendes I den tllsigtede ând. 
Derfor besluttede Styrelsesrâdet for Banken den 15. jull 1974 at  
foreslâ en aendring af vedtaegterne, sàledes at Styrelsesrâdet 
bemyndiges tll med enstemmighed at aendre definitlonen af 
Bankens regningsenhed og bestemmelserne for omregning 
mellem denne og de nationale valutaer. Denne aendring er I 
ojeblikket under ratlflkatlon Ι medlemsstaterne. 
Pâ sit mode den 18. marts 1975 bemyndigede Styrelsesrâdet  
Banken til som en overgangsforanstaitning at anvende et nyt 
omregningssystem fra den 31. december 1974 og Indili en ny 
definition af Bankens regningsenhed og nye bestemmelser for  
dens omregning traeder I kraft. De satser, som Banken herefter 
anvender ved omregning mellem sin regningsenhed og medlems
staternes valutaer, er satserne for omregning mellem disse 

valutaer og den nye europaelske regningsenhed, hvis vaerdi svarer 
tll summen af folgende belob I medlemsstaternes valutaer :  

DM 0,828 bfr. 3,66 
£ 0,0885 Ifr. 0,14 
ffr. 1,15 kr. 0,217 
lire 109,— l£ 0,00759 
fi. 0,286 

Denne kurv af valutaer er sammensat sàledes, at dens vaerdi 
den 28. juni 1974 ville have svaret tll vaerdien af Den Internatio
nale Valutafonds saerllge traekningsrettighed. Satserne for  
omregning mellem den nye europaelske regningsenhed og 
medlemsstaternes valutaer samt de ovrige valutaer, Banken  
anvender I sin udlânsvirksomhed, fastsaettes efter aitale mellem 
Banken og Kommissionen pâ basis af markedskurserne og 
offentliggores af Kommissionen I De europaelske Faellesskabers 
Tldende. 
Bankens ârsregnskab vii fra den 31. december 1974 og Indili 
udiobet af den sàledes besluttede overgangsforanstaitning bllve 
udarbejdet og offentliggjort pâ grundlag af de ovenfor beskrevne 
omregningssatser. 
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Ved udarbejdelsen af Baakens ârsregnskab, den 31. decem-
ber 1975 anvendtes folgende omregnlngssatser : 
1 europaelsk regningsenhed = 

3,05382 DM 
5,21981 ffr. 
0,575973 £ 

797,769 lire 
46,0606 bfr. 
3,13120 fl. 
7,19697 kr. 
0,575039 l£ 

46,0606 Ifr. 
1,16528 US-$ 
3,05239 sfr. 
2,84328 lib.£ 

354,312 yen 
260,991 CFAfr. 

B. Investeringer 
Posten « investeringer » omfatter : 
a) Skatkammerbeviser, indiânsbeviser og 
obiigationer optaget til kobsvaerdi, dog hojst 
til pâlydende vœrdi eiler kursvaerdi (kurs-
vœrdl 133 486 220 RE)  
b) Egne obiigationer optaget til  
vaerdi  

RE 130 788 247 
genkobs-

0) Bankveksier optaget tli pâlydende vaerdi. 
RE 
RE 

21 018 475 
429 082 

Fordeilng pâ iobetld : 
— hojst 3 mâneder  
— mere end 3 mâneder og hojst 6 mâneder . 
— mere end 6 mâneder og hojst 12 mâneder 
— mere end 12 mâneder  

RE 152 235 804 

RE 5 593 789 
RE 300 389 
RE 1 637 294 
RE 144 704 332 
RE 152 235 804 

C. Saeriigt indestâende til ydelser pà làn 
•enne post, der har sin modpost i passlvsldens « forfaldne, 
ulndloste kuponer og obiigationer », omfatter de kuponer og 
obiigationer, som er forfaidne tli betaiing, men som Ikke er bievet 
praesenteret tli betaiing. 

D. Andre aktiver 
Pâ disse konti bogfores : 
a) pà aktivsiden : 
— vaiutatligodehavender i forblndeise med  

lobende swapforretnlnger den 31. decem-
ber 1975 

— diverse debitorer  

b) pà passivsiden : 
— vaiutagaeid I forblndeise med lobende  

swapforretninger den 31. december 1975 . 
— et meget kortfrlstet iân  
— diverse udglfter og kredltorer 

RE 5 644 743 
RE 6 259 281 

RE 11 904 024 

RE 5 601 585 
RE 16 372 936 
RE 25 296 411 
RE 47 270 932 

E. Vaiutakursdifferencer 
Denne post omfatter Bankens vederiag for forvaitning af iân  
I regnskabsâret 1975. 

F. Forvaitningsprovision 
Denne post omfatter Bankens vederiag for forvaitning af Iân  
af mediemsstaternes og Det europaelske okonomlske Faailesskabs 
midier og for deres regnlng. 

G. Anvendeise af overskuddet pâ driftsregnskabet 
Det overskud pâ driftsregnskabet, som skai fordeies pâ reserver  
og henlaeggeiser, belob sig I 1975 til 59 395 074 RE, hvoraf 
54 919159 RE er driftsresuitatet og 4 475 915 RE skyides en 
nettovaerdlforogelse Ifoige vurderingen af de af Bankens tilgo-
dehavender, der ikke reguieres I henhold tli vedtaegternes 
artlkei 7. 
Pâ DIrektlonens anbefaling har Bestyreisen besluttet at foresiâ  
Sty re is es râd et folgende anvendeise af driftsoverskuddet : 
a) 20 000 000 RE overfores tli den vedtaegtsmaessige reserve-

fond; 
b) 25 919159 RE heniaegges tli daekning af tab pâ iân og 

garantler: 
c) 4 475 915 RE heniaegges tli daekning af valutakurstab; 
d) 9 000 000 RE overfores tli byggekontoen med henbilk pâ 

finanslering af opforeisen af Bankens nye 
bygning. 

Revisionspâtegning fra Price Waterhouse & Co. 

Formanden for 
Den europaelske investeringsbank, 
Luxembourg. 

VI har revideret regnskabet for Den europaelske investeringsbank, 
den 31. december 1975 og 1974. Vor revision er udfort I over-
ensstemmelse med god revislonsskik og har foigellg omfattet 
en sâdan gennemgang af regnskabsmaterlaiet og sâdanne andre 
revislonsarbejder, som vi har anset for nodvendige. Efter vor 
vurdering glver regnskabet, den 31. december 1975 et sandfaerdigt 
udtryk for Den europaelske investeringsbanks finansleiie stilling,  
den 31. december 1975 og for resuitatet af ârets virksomhed I 
overensstemmeise med aimlndeilgt anerkendte regnskabsprln-
cipper, der er anvendt pâ et I forhoid tli foregâende regn-
skabsâr uaendret grundiag. Vor revisionspâtegning af regnskabet, 
den 31. december 1974 var dateret den 20. marts 1975. 

Denne revisionspâtegning omfatter : 
Status 
Driftsregnskab 
Status for Den saerilge Afdeilng 
Oversigt over Bankens kapital 
Oversigt over lobende udiân 
Oversigt over Bankens konsoilderede gaeid 
Tligodehavender hos og gaeid tli mediemsstaterne 

Bliag A  
Bliag Β  
Bliag C 

for reguiering af kapitalen 
Bemaerkninger tli regnskabet 

Bruxelles, den 2. marts 1976 

Bliag D 
Bliag E 

PRICE WATERHOUSE & CO. 
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Erklaering fra Revisionsudvalget 

Det udvalg, der er nedsat i henhold til artlkel 14 1 vedtaegterne og artikel 25 1 
forretningsordenen for Den europaeiske Investeringsbank med henblik pâ at 
efterprove, cm Bankens forretninger er udfort 1 overensstemmeise med gaeldende 
regier, og om dens boger bar vaeret r igtigt fort, 

— som liar haft adgang til de boger, regnskabsbilag og dokumenter, som det 
bar fandet nodvendigt at undersoge ved udforelsen af sit bverv, og 

— som er blevet gjort bekendt med Price Waterbouse & Co.s revisionspâtegning  
af 2. marts 1976, 

bekraefter berved 

under benvisning til ârsberetningen 1975, Bankens statuts, den 31. december 
1975 og driftsregnskabet for det da afsluttede regnskabsâr, sâledes som de  
vedtoges af Bestyrelsen pâ dens mode, den 6. aprii 1976, og 

under benvisning til forretningsordenens artikel 22, 23 og 24, 

at Bankens operationer i regnskabsâret 1975 er udfort under overboldelse af de  
formaliteter og regier, der er fastlagt i vedtaegterne og forretningsordenen, og 

at statusopgorelsen og driftsregnskabet er i overensstemmeise med bog-
foringen og nojagtigt viser Bankens stilling sàvel pâ aktiv- som passivsiden. 

Luxembourg, den 11. maj 1976. 

Revisionsudvalget 

J. BREDSDORFF E. RAUS M. JACOB 
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Tabel 5 : Flnansierlngsbidrag 1958-1975 (^) 
Fordeling pâ lande 

Belob «Λ af 
Land Antal (mio RE) °U af total medlemsstaterne 

FInansleringsbidrag pà almlndellge vilkâr 
Medlemsstater : 
Belgien  8 94,1 1,7 1.9 
Danmark  13 44,0 0,8 0,9 
Forbundsrepublikken Tyskland . . . 69 654,3 11,5 13,3 
Frankrig  97 1 092,7 19,3 22,2 
Irland  12 106,7 1,9 2,2 
Italien  254 2 231,0 39,4 45,3 
Luxembourg  3 9,0 0,2 0,2 
Nederiandene  7 74,8 1,3 1,5 
Det forenede Kongerige  30 551,1 9,7 11,2 
Udon for Faeiiesskabet (') 3 61,7 1,1 1,3 
1 alt  496 4 919,4 86,9 100,0 
heraf garantier (^)  9 110,0 2,0 2,2 
Associerede lande ; 
Graekenland  22 116,4 2,1 
Tyrkiet  2 25,0 0,4 
AASMM og OLTD  33 135,2 2,4 
Cameroun . .  
Congo . . .  
Elfen benskysten 
Gabon . . .  
0vre Volta . .  
Mauritius . .  
Mauretanien .  
Senegal . . .  
Zaire ....  
Ny Calédonien 

9 
1 

10 
4 
1 
1 
1 
2 
3 
1 

17,3 
9.0 

51,2 
4,4 
0,5 
1,7 

11,0 
3,9 

34,2 
2,0 

• al t  57 276,6 4,9 
FInansleringsbidrag pä almlndellge vll-
kèr 1 alt  553 5196,0 91,8 
FInansleringsbidrag pä sarllge vllkär ('*) 
Tyrkiet  
AASMM og OLTD  

53 
35 

357,7 
107,1 

6,3 
1,9 

Cameroun 
Congo  
Elfenbenskysten . . . 
Benin  
Gabon  
0vre Volta  
Madagaskar ....  
Mauretanien .... 
Senegal  
Tctiad  
Zaire  
De nederlandske Antiller 
Surinam  
Ny Calédonien . . . 
Réunion  
Guadeloupe ....  
Martinique 

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

FInansleringsbidrag pä sasrllge vllkär 
1 alt  88 464,8 8,2 
heraf bidrag fit tUvejebringelse af 
risUroviffig frapitaf {') 3 2,5 — 
Total  641 5 660,8 100,0 

(1) En oversigt over en sâ lang période mâ fortolkes med den storste forsigtig lied : oplysnlngerne om de forskellige àr pàvirkes af prisudvlklingen samt at de 
kursaendringer, der er sket 1 Perioden 1958-1975. 
(2) BIdrag Ι henhold til artikel 18, s tk. 1, andet afsnit i Bankens vedtaegter, der ger det muligt for Styrelsesrâdet at tiliade finansiering af investeringer uden 
for Faeiiesskabet. 
(3) Heraf italien : 90,2 mio; Frankrig : 2,7 mio; Forbundsrepublikken Tyskland ; 17,1 mio. 
(') Bidrag pä saerlige vilkâr af medlemsstaternes midier (Tyrkiet) og Den europaeiske U dvikiingsfonds midier (AASMM og OLTD), der bogferes i Den saerlige 
Afdeling. 
(3) 0,5 mio til et Projekt i Cameroun, 1 mio til et projekt i Elfenbenskysten og 1 mio til et proJekt i Senegal. 
Anm. : Alle tabeller er udarbejdet i lobende priser. 

70 



Jabel 6 : Fînansieringsbidrag i Faellesskabet i 1975 og 1958-1975 
Fordeling pä Dkonomipolitiske formâl 

1975 1358-1975 (i) 

0konomlpolitisk formât 

I. Fînansieringsbidrag med ét formàl 
Reglonudvikling og omstilling [artlkel 130 a) og 130 b) 
1 Romtraktaten]  
Branchemasssig interesse : modernisering og omstilling 
af virksomheder, omstrukturering af brancher samt ny 
teknologi [artikel 130 b) i Romtraktaten]  
Faelles europaeisk interesse [artikel 130 c) i Romtraktaten] 

II. Fînansieringsbidrag med to af de tre formäl 
Regional og branchemaessig interesse  
Regional og fœlles europasisk interesse  
Faslles europœisk og branchemasssig interesse .... 

III. Fînansieringsbidrag med alle tre formäl  

Total  

Overslgt over fînansieringsbidrag med ét eller fiere af de  
tre formâl 

• Reglonudvikling og omstilling : 
Belgien  
Danmark  
Forbundsrepublikken Tyskland  
Frankrig  
Irland  
Italien  
Luxembourg  
Nederlandene  
Det forenede Kongerige  

• Branchemaessig Interesse  

• Faelles europaeisk Interesse  

Energl (Produktion og distribution)  
Kernekraftvaerker og materiel hertil  
Vandkraftvaerker  
Gasrorledninger  
Udnyttelse af kulbrinteforekomster og boremateriel . .  
Udnyttelse af kulforekomster  

Transport  
Jernbaner  
Motorveje og ingeniorarbejder  
Flodtransport  
Lufttransport . . . 
Andet (ethylenrorledning)  

Telekommunikation  

Andre Infrastrukturer  

Mlljobeskyttelse . . ... . 

Industrielt samarbejde . . . . . . . , .... . . 

Forskning  

(1) Jf. tabei 5, not e 1. 

Beleb  
(mio RE) 'k 

Beleb  
(mio RE) % 

475,1 

3,6 
241,5 

195,5 
1,8 

2 888,0 

16,9 
1 095,6 

72,6 
746,8 

68,5 

31,1 

917,5 4 919,5 

870,6 

8,0 

70,3 
37,7 

231,3 

323,3 

5,4 

438,8 

338,0 

100,0 

1,2 

10,5 
5,6 

34,5 

48,2 

100,0 

100,0 

77,0 

3 738,5 
57,2 
26,5 

357.2 
786.0 
106,7 

1 853,5 
4,0 

40,1 
507.3 

189.1 

1 942,0 

1 113,7 
126,3 

104,8 
82.4 
24.5 

70,3 

70,3 

28.8 

23.9 
18,7 
5,6 

16,0 

16,0 

487,3 
99,2 

304,5 
198,2 
24,5 

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

4,9 

573,1 

30,5 7,0 30,5 

16,3 

18,0 

187,6 

2,8 

100,0 
1.5 
0,7 
9.6 

21,0 
2,9 

49,6 
0,1 
1,1 

13,6 

100,0 

100,0 

57,4 
25.1 
5,1 

15,7 
10.2 
1,3 

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

29,5 

1.6 

0,8 

0,9 

9.7 

0,1 
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Jabel 7 : Finansieringsbidrag i Faellesskabet 1958-1975 (^) 
Fordeling pä brancher 

Branche 

Antal 

Lân 
og garantier Sublân 

Beleb 

I alt  
(mio RE) 

Herat sublàn 
(mio RE) % af total 

Infrasirukiurer 197 3192,0 64,9 

• Landbrugsforbedring .... 

• Energi  
Varmekraftvaerker  
Vandkraftvaerker  
Pumpelagervœrker  
Kernekraftvaerker  
Eitransport  
Udnyttelse af kulbrinteforekomster 
Udnyttelse af kulforekomster . .  
Gasroriednlnger  

• Vandforsyning  

• Transport  
Jernbaner  
Veje og Ingenlorarbejder .... 
Indre vandveje  
Sotransport  
Lufttransport  
Transport ad rorledning .... 

11 
12 
3 

26 
6 

13 
1 

19 

13 
33 
1 
2 
3 
1 

7 

91 

13 

53 

107.8 
147,7 

55.7 
508.9 
65.8 

162.6 
13,4 

325.7 

202,1 
577,9 

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

93,9 

1 387,6 

146,6 

884,0 

2.2 
3.0 
1.1 

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

4,1 
11,7 
0,5 
0,7 
0,9 
0,1 

1,9 

28,2 

3,0 

18,0 

• Telekommunikation  30 — 653,6 — 13,3 

• Turisme  1 — 10,0 — 0,2 

• Offentlige bygninger  2 — 16,3 0,3 

Landbrug, Industri og tjenesteydelser . . 299 468 1 727,5 215,1 35,1 

• Landbrug, skovbrug, fiskeri  1 4 7,5 2,0 0,1 

• Industri (') 294 461 1 706,2 211,7 34,7 
Udvindingsindustri*  3 12 10,5 4,1 0,2 
Fremstilling og forste forarbejdning af 
metaller*  36 20 449,1 14,2 9,1 
Byggematerialer* .   23 32 100,0 16,5 2,0 
Traeindustri  1 34 15,4 11,8 0,3 
Glas og keramik  11 12 28,5 6,2 0,6 
Kemisk industri*  65 17 358,5 7,9 7,3 
Metalforarbejdning og mekanik .... 33 106 158,2 46,9 3,2 
Biler, transportmateriel  12 16 122,3 6,3 2,5 
Elektroteknisk og elektronisk industri . . 14 24 68,1 13,9 1,4 
Naeringsmiddelindustri  36 80 151,8 40,3 3,1 
Tekstiler og laeder  12 49 33,0 19,0 0,7 
Papirmasse, papir*  5 20 28,3 9,0 0,6 
Forarbejdning af gummi og plastmaterialer 8 26 46,9 10,7 1,0 
Anden industri  3 10 6,8 3,8 0,1 
Bygningsindustri, ingeniorarbejder . . . — 3 1,1 1,1 — 
Globallân  32 — 127,7 (') — 2,6 

• Handel og tjenesteydelser  4 3 13,8 1,4 0,3 
Turisme  2 3 9,4 1,4 0,2 
Forskning og udvikling  2 4,4 0,1 

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

(') Jf. tabei 5, note 1. 
P) Herat basisindustrier (stjerne) 946,4 mio. 
(3) Resterende dei at giobaliànene (etter annuiiering at 68,5 mio udger det beleb, der endnu kan anvendes Faellesskabet, 59,2 mio). 
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Jabel δ : Finansieringsbidrag i Tyrkiet 1965-1975 
Fordeling pâ brancher 

Antat Beleb 

Brancfie Lân Subiân 
1 ait  

(mio RE) 
Herat subiân  

(mio RE) % af total 

Infrastrukturer  IS — 240,4 — 62,8 

• Landbrugsforbedring  3 — 36,0 — 9.4 

• Energi  7 — 136,9 — 35,8 
Varmekraftvaerker  2 — 77,0 — 20,1 
Vandkraftvaerker  4 — 52,3 — 13,7 
Eltransport  1 — 7,6 — 2,0 

• Transport  5 — 67,5 — 17,6 
Jernbaner  3 — 38,8 — 10,1 
Veje og Ingeniorarbejder  1 — 20,0 — 5.2 
Lufttransport  1 — 8,7 — 2.3 

Landbrug, Industri og tjenesteydelser . . 40 43 142,3 33,2 37,2 

• Industri  39 40 140,3 32,5 36,7 
Udvindingsindustri  — 1 0,8 0,8 0.2 
Fremstilling og forste forarbejdning af 
metaller  4 2 3,4 0,5 0,9 
Byggematerlaler  4 3 15,4 7,9 4.0 
TrœIndustrI  1 2 2,3 1,1 0.6 
Glas og keramik  2 1 4,4 1.2 1.2 
Kemisk industri  9 4 35,4 1.5 9.2 
Metalforarbejdning og mekanik .... — 9 4,4 4.4 1.2 
Elektroteknisk Industri  1 4 3,1 2,3 0,8 
Naeringsmiddeilndustri  — 7 5,2 5.2 1.4 
Tekstlier og iaeder  5 6 9,9 6,1 2,6 

Rapir  5 1 47,9 1.5 12,5 
Forarbejdning af gumml  1 — 0,5 — 0,1 
Giobailân  7 — 7.6 (') — 2,0 

• Tjenesteydelser  1 3 2,0 0.7 0.5 
(Globallân : praeinvesteringsaktiviteter og 
teknisk bistand) 

Total SS 43 382,7 33,2 100,0 

(1) Lân pâ saerlige vilkâr af medlemsstaternes midier og med deres bemyndigeise inden for rammerne af Den ssrllge Afdeiing, og lân pä aimindeiige vilkâr  
pà iridtii 25 mio af EiBs egne midier. 
(2) Resterende dei af globailànene. 
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Tabel 9 : Finansieringsbidrag i AASMM og OLTD 1964-1975 (') 
Fordeling pâ brancher 

Beleb 
Branche Arttal (mio RE) % af total 

Infrastrukturer  27 100,5 41,5 

• Landbrugsforbedring  1 0,7 0.3 
• Energi  4 18,3 7,5 
Varmekraftvaerker  1 1,8 0,7 
Vandkraftvœrker  2 7,5 3,1 
Eitransport  1 9,0 3,7 

• Vandforsyning  1 5,8 2,4 

• Transport  20 74,9 31,0 
Jernbaner  5 33,1 13,7 
Veje og Ingen lorarbejder  6 22,3 9,2 
Sotransport  8 15,1 6,3 
Lufttransport  1 4,4 1,8 

• Telekommunikation  1 0,8 0.3 

Landbrug, industri og tjenesteydeiser 41 141,8 58,5 

• Landbrug, skovbrug, fiskeri 
• Industri  
Udvindingsindustrl 
Fremstllling og forste forarbejdning at metaller 
Byggematerialer 
Kemlsk industri  
Biier, transportmaterlel 
Naeringsmiddeiindustri 
Tekstiier og iaeder 
• Handel og tjenesteydeiser 
Turisme 
Andre tjenesteydeiser 

2 
36 

9,3 
128,9 

4 
2 
2 
2 
1 

14 
11 

52,6 
3.2 
2.3 
3,0 
1.4 

45,6 
20,8 

3,6 
2,6 
1,0 

3,8 
53,2 

21.7 
1,4 
0,9 
1,2 
0,6 

18.8 
8,6 

1,5 
1,1 
0,4 

Total 68 e) 242,3 100,0 

I , Lân pâ almindelige vilkàr af ElBs egne midier (135,2 mio) og pà sœrllge vllkâr af Den europœlske Udviklingsfonds midier (107,1 mio), som har vœret gensland 
lor et forslag tll finansierlng eller for en udtalelse fra EIB samt for en flnanslerlngsbeslutnlng truffef af Kommissionen for De europaeiske Faeilesskaber. 
(7) Heraf tre bidrag tll tllvejebringelse af rlsikovllllg kapital pà tllsammen 2,5 mio. 
S 
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Tabel 10; Finansieringsbidrag ί Grsekenland 1963-1975 0) 
Fordeling pâ brancher 

Antai Belob 

1 ait Herat subiân 
Branche Lân Subiân (mio RE) (mio RE) «/o af to tal 

Infrastrukturer  9 — 79,3 — 68,1 

• Landbrugsforbedring . . ... . . 4 — 56,3 — 48,4 
• Energi  1 — 6,0 — 5,1 
Eltransport  1 — 6,0 — 5,1 

• Transport . . 4 — 17,0 — 14,6 
Veje og Ingenlorarbejder  4 — 17,0 — 14,6 

Landbrug, Industri og tjenesteydelser . . 13 2 37,1 1,5 31,9 

• Industri  13 2 37,1 1,5 31,9 
Fremstilling og forste forarbejdning af 

9,9 metaller  3 — 11,6 — 9,9 
Byggematerialer  3 — 6,5 — 5,6 
TrasindustrI  1 — 0,6 — 0,5 
Glas og keramik . — 1 0.8 0,8 0,7 
Kemisk Industri  2 — 5,0 — 4,3 
Elektroteknisk og elektronisk industri . . 1 — 4,3 — 3,7 
Tekstiler og laeder . 2 1 2,1 0,7 1,8 
Gioballân  1 — 6,2 — 5,4 

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

(') Bankens finansieringsvirksomhed i Grœkeniand var afbrudt 
Grœkenland. 

i Perioden 1967-1974. Det besiuttedes i deoember 1974 at genopiive finansprotokoiier 1 med 

Tabel 11 : Finansieringsbidrag i Fœllesskabet i 1974 og 1975 0) 
Fordeling pâ lâneformer 

Direkte Indirekte 
individuelle iân individuelle iân 0 Globaiiân (3) I ail 

Land Antai mio RE Anta! mio RE Antai mio RE Antai mio RE 

Belgien .......... 1 10,8 — _ _ _ i io,8 
Danmark . ......... 3 11,1 — — 3 6,6 6 17,7 
Frankrig 5 84,6 5 69,8 1 3,6 11 158,0 
Irland ...... . ... , 2 37,7 — — — — 2 37,7 
Italien 12 267,9 14 90,9 — — 26 358,8 
Det forenede Kongerige .... 17 321,2 1 13,3 — — 18 334,5 

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

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

(1) Herunder et iân uden for Fœllesskabet, der ydedes i 1974 (18,4 mio). 
(2) Ydet gennem et finansieringsorgan. 
(3) Ydet tii finansieringsorganer, som fordeier belobet pâ mindre og meiiemstore industriprojekter med Bankens godkendeise i hvert enkeit tiifœide (subiân). 
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Tabel 12 : Globallân I Fœllesskabet 1968-1975 
Fordeling pâ finansieringsorganer 

Globallân Subiân (1969-1975) 

Ar 
Beieb Beieb 

Ar Finansieringsorgan (') (mio RE) Antai (mio RE) 

1968 ISVEIMER 1 10,0 28 10,0 (') 
1969 CIS 1 3,6 7 3,6 {') 
1970 1KB 1 10,0 12 6,9 (') 
1970 SADE  6,3 24 6,3 (') 
1970 IRFIS  5,0 10 5.0 {') 
1971 CIS II  5,0 13 5,0 (=) 
1971 SODERO 1   2,0 2 0,8 (') 
1971 ISVEIMER II  15,0 19 14,7 (') 
1972 LORDEX  2,7 5 2.7 (') 
1972 LGSH  5,7 9 6,0 (η 
1972 IMI 1 24,8 31 19,3 Π 
1973 1KB II  20,6 67 23,2 (2) 
1973 Crédit National 1 30,0 54 30,0 (') 
1973 ICFC 1   7,1 24 6,6 (') 
1973 Crédit Hôtelier CCCHCI  18,0 56 18,2 (^) 
1973 CIS III  13,5 14 6.1 (') 
1973 ISVEIMER III  20,3 24 18,4 0 
1974 IRFIS II  9,8 4 3,5 
1974 ICC  4,7 0 0.0 0 
1974 Bayerische Vereinsbank  9,9 0 0.0 0 
1974 BNL  19,6 16 7.4 
1974 Crédit National II  21,3 23 9.8 0 
1974 ACC  4,7 3 1.7 0 
1974 ICFC II  18,7 2 1.1 0 
1974 SODERO II  3,6 0 0.0 0 
1974 Crédit Naval-CMAF  9,0 0 0.0 0 
1974 SDR Bretagne • • 3,6 3 1.7 0 
1974 IMI II  28,0 10 4.7 
1975 LORDEX II  3,6 3 1.0 
1975 Den danske stat A  2,5 5 1.4 
1975 Den danske stat Β . . · 2,8 0 0.0 
1975 Finansieringsinstituttet for Industri og Hànd

vaerk A/S  1.4 0 0,0 

(1) Istituto per lo Sviluppo Economico deil'ltalia Meridionale, Napoli 
(ISVEIMER). 
Credito industriaie 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 

Société de Développement Régional de l'Ouest, Nantes (SODERO). 
Société Lorraine de Développement et d'Expansion, Nancy (LORDEX). 
Landesbank und Girozentrale Sohieswig-Hoistein, Kiel (LGSH).  
istituto Mobiliare Italiano, Rom (IMI). 
Crédit National, Paris 
Industriai and Commerciai Finance Corporation Ltd., London (iCFC). 
Caisse Centrale de Crédit Hôtelier, Commerciai et Industriel, Paris 
(CCCHCI). 
Industriai Credit Company Limited, Dublin (ICC). 

Bayerische Vereinsbank. München. 
Banca Nazionale dei Lavoro « Sezione Speciale per il Credito indu
striaie », Rom (BNL). 
Agricultural Credit Corporation Ltd., Dublin (ACC). 
Crédit Navai-CMAF, Paris. 
Société de Développement Régional de la Bretagne, Rennes (SDR-  
Bretagne). 
Finansieringsinstituttet for Industri og Hàndvaerk A/S, Kobenhavn. 

(3) Lukket globallân. Eventuelle differencer meliem giobaiiànets oprindeiige 
beleb og summen af de beviigede subiàn skyides, at omregningen tii 
regningsenheder bar fundet sted dels til de kurser, der var gaeidende  
pä datoen for undertegneisen af iânet, dels tii de kurser, der var gaei 
dende pâ datoen for beslutningen om ydeise af subiân herunder, og at  
disse kurser undertiden er forskeiiige. 

(3) Lukket globallân (pâ grund af annuilering af et ikke anvendt beleb). 
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Tabel 13 : Sublân i Faellesskabet i 1975 og 1969-1975 
Fordeling pâ regioner og brancher 

Sublân i 1975 Sublân 1969-1975 

Anta! mio RE % Antal mio RE ·/« 

REGIONER 
Jylland 5 1.4 2,2 5 1,4 0,6 
Danmark  5 1,4 2,2 5 1,4 0,6 
Baden-Württemberg  — — — 2 0,5 0,3 
Bayern  — — — 16 4,3 2,0 
Hessen  — — — 15 6,0 2,8 
Niedersachsen  19 6,8 3,1 
Nordrhein-Westfaien  — — 18 8,7 4,1 
Rheiniand-Pfaiz  — — 8 2,9 1,3 
Schieswig-Hoistein  — — — 10 6,8 3,2 
Forbundsrepublikken Tyskland  — — — 88 36,1 16,8 
Aisace  27 8,3 3,8 
Aquitaine  1 0.3 0,6 9 3,8 1.8 
Auvergne  2 0,5 0,8 4 3,2 1.5 
Basse-Normandie  1 0,4 0,6 2 0,6 0,3 
Bourgogne  — — — 3 2,3 1,1 
Bretagne  11 5,0 8,0 28 11,5 5,4 
Centre  — — — 2 0,7 0,3 
Champagne-Ardennes 1 0,2 0,3 2 0,6 0,3 
Franche-Comté  1 0,2 0,3 2 0,4 0,2 
Languedoc-Roussiiion — — — 2 0,6 0,3 
Limousin 1 0.5 0,7 7 2,2 1,0 
Lorraine 9 3,5 5,6 24 13,3 6,2 
Midi-Pyrénées  6 2,4 3,7 18 7,9 3,7 
Nord  2 1,3 2,0 6 2,5 1,1 
Pays de la Loire 7 2,7 4,3 20 7,4 3,4 
Picardie  1 0,9 1,4 2 1,1 0,5 
Poitou-Charentes 2 0,7 1,1 5 1,6 0.7 
Rhône-Aipes  1 0,4 0,6 7 2,5 1,2 
Frankrig 46 19,0 30,0 170 70,5 32,8 
Irland  3 1.7 2,6 3 1,7 0,8 
Abruzzerne 5 2,7 4,3 12 6,9 3,2 
Basilicata  2 1,3 0,6 
Calabrien — 2 0,5 0,2 
Campanien 13 11,4 18,1 41 29,6 13,8 
Latium 17 10,0 15,9 41 22,7 10,6 
Marche  — — 3 2,1 1,0 
Molise  1 0,8 1,3 3 3,1 1,5 
Pugiien 9 2,1 3,4 24 8,5 3,9 
Sardinien  14 6,1 9,7 34 14,7 6,8 
Sicilien  4 3,5 5,5 14 8,4 3,9 
Italien  63 36,7 58,2 176 97,8 45,5 
Skotland  5 2,1 3,4 14 4,2 1,9 
Nordengland  4 1,4 2,2 5 1,5 0,7 
Nordveslengland  — — — 1 0,4 0,2 
Wales  2 0,5 0,8 5 1,3 0,6 
Nordiriand  1 0,3 0,4 1 0,3 0,1 
Det forenede Kongerige  12 4,3 6.8 26 7,6 3,5 

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

BRANCHER 
Landbrug, skovbrug, fiskeri  3 1,3 2,1 4 2,0 0,9 
Udvindingsindustri  1 0,6 0,9 12 4,1 1,9 
Fremstiiiing og forste forarbejdning af 
metaiier  8 5,6 8,8 20 14,2 6,6 
Byggematerialer  12 6,4 10,1 32 16,5 7,7 
Traeindustri  11 4,9 7,8 34 11,8 5,5 
Glas og keramik  3 2,2 3,6 12 6,2 2,9 
Kemisk industri  7 4,3 6,9 17 7,9 3,7 
Metalforarbejdning og mekanik .... 24 10,9 17,2 106 46,9 21,8 
Biier, transportmateriei  7 2,1 3,4 16 6,3 2,9 
Eiektroteknisk og elektronisk industri . . 5 3,6 5,7 24 13,9 6,4 
Naaringsmiddeiindustri  27 14,2 22,5 80 40,3 18,7 
Tekstiier og laeder  7 1,6 2,5 49 19,0 8,8 
Papirmasse, papir  3 1,1 1,7 20 9,0 4,2 
Forarbejdning af gummi og piastmateriaier 8 2,6 4,1 26 10,7 5,0 
Andre industrier  3 1,7 2,7 10 3,8 1,8 
Bygningsindustri og ingeniorarbejder . . — — — 3 1,1 0,5 
Turismo  — — 3 1,4 0,7 

Total  129 63,1 100,0 468 215,1 100,0 
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Tabel 14 : Finansieringsbidrag i Faellesskabet 1958-1965, 1966-1972 og 1973-1975 
Fordellng pâ lande 

1958-1965 1966-1972 1973-1975 

Land mio RE Ve mio RE % mio RE Ve 

Belgien  4,8 1,0 62,4 3,1 26,9 1,1 
Forbundsrepubllkken Tyskiand  36,1 7,7 317,5 16,0 300,6 12,2 
Frankrig  79,9 17,0 490,6 24,7 522,3 21,2 
Italien  344,3 73,4 1 068,0 53,8 818,7 33,2 
Luxembourg  4,0 0,9 5,0 0,2 — — 
Nederlandene  — ·— 42,9 2,2 31,9 1.3 

De seks  469,1 100,0 1 986,4 100,0 1 700,4 69,0 

Denmark 44,1 1,8 
Irland  106,7 4,3 
Det forenede Kongerige  551,1 22,4 

Uden for Faellesskabet (') 61,7 2,5 

De ni  2 464,0 100,0 

(<) Jf. tabe! 5, note 2. 

Tabel 15 : Finansieringsbidrag i Faeiiesskabet 1958-1965, 1966-1972 og 1973-1975 
Fordellng pâ okonomlpolitiske formâl 

1958-1965 1966-1972 1973-1975 

mio RE Vt af i ait* mio RE % af i ait* mio RE Vu af i ait* 

Reglonudvlkilng og omstllling 379,3 80,8 1 723,4 86,8 1 636,0 66,4 
heraf : 
Forbundsrepubllkken Tyskiand 36.2 7,7 216,6 10,9 104,5 4,2 
Benelux 4,8 1,0 96,5 4,9 — — 
Danmark — — — — 26,5 1,1 
Frankrig 72,8 15,5 433,0 21,8 280,2 11,4 
Irland — — — — 106,7 4,3 
Italien 265,5 56,6 977,3 49,2 610,8 24,8 
Det forenede Kongerige — — — — 507,3 20,6 

Fselles europœisk interesse 114,0 24,3 672,3 33,8 1 155,7 46,9 
heraf : 
Energi 4,0 0,9 207,6 10,5 902,1 36,6 

konventionelle kraftvaerker 4,0 0,9 — — 95,2 3,9 
kernekraftvaerker — — 103,0 5,2 384,3 15,6 
gasrorledninger — — 104,6 5,3 199,9 8,1 
udnyttelse af kulbrinteforekomster . . — — — — 198,2 8,0 
udnyttelse af kulforekomster .... — — — — 24,5 1,0 

Branchemsssig interesse 9,4 2,0 82,4 4,1 97,2 3,9 

* Finansieringsbidrag i alt 469,1 1 986,4 2 464,0 

Anm. : De anferte beleb og procentsatser kan ikke sammentaeiies, d a visse finansieringsbidrag opfyider fiere af de i artikei 130 naevnte formàl. 
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label 16 ; Finansieringsbidrag ί Faellesskabet 1958-1965, 1966-1972 o g 1973-1975 
Fordeling pä brancher 

1958-1965 1966-1972 1973-1975 
Branche Vo i/o % 
Infrastrukturer  52,7 60,4 70,8 
Energi 14,6 18,2 39,1 
Transport 29,7 23,4 11,1 
Telekommunikation  3,4 12,5 15,8 
Andre 5,0 6,3 4,8 
Industri  47,3 39,6 29,2 
Basisindustrier (') 35,3 22,9 13,3 
heraf : 

Fremstilling og forste forarbeidning af 
metaller 11,0 9,8 8,3 
Kemisk industri  18,5 9,6 3,3 
Andre basisindustrier C) 5,8 3,5 1,7 

Mekanisk og eiektroteknisk industri . . . 5,6 9,2 5,6 
Landbrugs- og fodevareindustri 3,9 1.5 4,5 
Andre industrier og diverse (^) 2,5 6,0 5,8 

100,0 100,0 100,0 
(') Se definitionen af basisindustrier i label 7. 
p) Udvindingsindustri, byggematerialer samt paplrmasse og papir. 
(3) Her under den resterende del af globallânene (1966-1972 : 2'/ο og 1973-1975: 3,6 %). 

Tabe! 17 : Lân emitteret I 1975 

Emissionaftaien 
daterei den 

Emissions-
mäned Emissionssted 

Tegnings-
valuta 

Beleb i 
national 

valuta  
1 mio 

Beleb i 
mio RE 

Le bet id 
i är 

Nominel 
rente i % 

Emissionens 
ρ lace ring 

7. 1.1975 januar Forbundsrepublikken 
Tyskland DM 150 49,7 8 9 1/2 Offentlig (') 

8. 1.1975 februar Forbundsrepubiikken 
Tyskland DM ICD 33,1 10 9 1/2 Privat 

8. 1.1975 februar Forbundsrepubiikken 
Tyskiand DM 50 16,6 10 9 1/2 Privat 

7. 2.1975 februar Luxembourg $ 60 47,8 10 9 1/2 Offentlig (^) 
17. 2.1975 marts Nederlandene fi. 75 23,9 7 9 Privat 
14. 3.1975 ma] Nederlandene fi. 75 23,9 15 8 3/4 Offentlig 

7. 5.1975 maj Luxembourg ifr. 500 11,1 10 8 3/4 Offentlig (') 
20. 5.1975 maj Schweiz Str. 50 15,2 7 8 1/2 Privat 
22. 5.1975 maj Belgien bfr. 1 500 33,3 10 8 3/4 Offentlig (=) 
19. 6.1975 juii Schweiz sfr. 80 24,4 15 7 3/4 Offentlig {') 
27. 8.1975 September Schweiz sfr. 100 31,1 8 8 Privat 
8. 9.1975 September Luxembourg $ 100 77,9 5 9 Offentlig C) 

25. 9.1975 Oktober Nederiandene fl. 75 24,0 15 9 Offentlig (®) 
14.10.1975 Oktober Luxembourg $ 30 26,0 5 variabel Privat 

14.10.1975 Oktober Schweiz sfr. 100 31,5 8 8 Privat 
16.10.1975 november Frankrig ffr. 150 28,6 10 10,2 Offentlig (') 
29.10.1975 Oktober Frankrig ffr. 200 38,2 5 9,1 Privat 
6.11.1975 november De forenede Stator $ 75 65,0 7 9 Offentlig (">) 

11.11.1975 november Forbundsrepubiikken 
Offentlig (">) 

Tyskiand DM 150 48,8 5 8 Offentlig (") 
18.11.1975 november Schweiz sfr. 50 15,8 5 7 3/4 Privat 
19.11.1975 november Schweiz sfr. 50 15,8 7 7 7/8 Privat 
20.11.1975 november Luxembourg $ 25 21,6 6 9 Privat 
1.12.1975 decomber Forbundsrepubiikken 

Tyskiand DM 100 32,6 10 8 3/4 Privat 
3.12.1975 decomber Luxembourg $ 50 43,3 7 9 Offentlig ('') 

14.12.1975 decomber Japan yen 6 000 17,2 2 8 1/2 Privat ('ä) 
19.12.1975 januar Singapore $ 20 17,3 6 9 Offentlig ('") 

813,7 
(1) Fast overtaget af et banksyndikat bestäende af Deutscfie Bank AG, 
Dresdner Bank AG, Commerzbank AG og Westdeutsctie Landesbank Giro 
zentrale; udbudt til offentlig tegning til kurs 99. 
(3) Fast overtaget af et banksyndikat bestäende af Banca Commerciale Ita 
liana, Union Bank, of Switzerland (Underwriters) Limited, Banque de Paris  
et des Pays-Bas, Crédit Suisse White Weid Limited, Union de Banques 
Arabes et Françaises, Amsterdam-Rotterdam Bank N.V., Credito Italiano,  
Deutsche Bank AG, Kredietbank S.A. Luxembourgeoise, Merriii Lynch, Pierce,  
Fenner & Smith Inc., Morgan Grenfeil & Co. Limited, Société Générale de 
Banque S.A., Westdeutsche Landesbank Girozentrale og Williams Giyn & Co.;  
udbudt til offentlig tegning tii kurs 100,5. 
(3) Fast overtaget af et banksyndikat bestäende af Amsterdam-Rotterdam 
Bank N.V., Algemene Bank Nederland N.V., Bank Mees & Hope N.V. og 
Pierson, Heidring & Pierson; udbudt til offentlig tegning tii kurs 99,5.  
(3) Fast overtaget af et banksyndikat bestäende af Kredietbank S.A. Luxem
bourgeoise, Banque Générale du Luxembourg S.A., Banque internationale à 
Luxembourg S.A., Banque Lambert-Luxembourg S.A., Banque de P aris et des 
Pays-Bas pour le Grand-Duché de Luxembourg S.A. og Caisse d'Epargne de 
l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg; udbudt til offentlig tegning til  
kurs pari. 
(5) Fast overtaget af et banksyndikat bestäende af Société Générale de 
Banque S.A., Banque de Bruxelles S.A., Kredietbank N.V., Banque de Paris 
et des Pays-Bas Be lgique S.A. og Banque Lambert S.C.S., udbudt tii offent
lig tegning tll kurs pari. 
(<) Fast overtaget af et banksyndikat bestäende af Un ion de Banques Suisses , 
Société de Banque Suisse og Crédit Suisse; udbudt til offentlig tegning til  
kurs pari. 

(3) Fast overtaget af et banksyndikat bestäende af Union Bank of Switzerland  
(Securities) Limited, Banca Commerciale Italiana, Crédit Suisse White Weld  
Limited, Deutsche Bank AG, Kredietbank S.A. Luxembourgeoise, Banque de 
Paris et des Pays-Bas, Robert Fleming & Co. Limited, Kuhn, Loeb & Co.,  
Société Générale, Société Générale de Banque S.A., Swiss Bank Corpora
tion (Overseas) Limited og Westdeutsche Landesbank Girozentrale; udbudt 
til offentlig tegning til kurs 99,5. 
(3) Fast overtaget af et banksyndikat bestäende af Amsterdam-Rotterdam 
Bank N.V., Algemene Bank Nederland N.V., Bank Mees & Hope N.V. og 
Pierson, Heidring & Pierson N.V.; udbudt til offentlig tegning til kurs 99,5.  
(») Fast overtaget af et banksyndikat bestäende af Société Générale, Crédit 
Lyonnais, Banque de Paris et des Pays-Bas og Banque Nationale de Paris; 
udbudt tii offentlig tegning tii kurs pari. 
(10) Fast overtaget af et banksyndikat bestäende af Kuhn, Loeb & Co., The 
First Boston Corporation, Lazard, Frères & Co. og Merrill Lynch, Pierce,  
Fenner & Smith inc.; udbudt tii offentlig tegning til kurs pari. 
(11) Fast overtaget af et banksyndikat bestäende af Deutsche Bank AG, 
Dresdner Bank AG, Commerzbank AG og Westdeutsche Landesbank Giro 
zentrale; udbudt til offentlig tegning tii kurs 99,5. 
(13) Fast overtaget af et banksyndikat bestäende af Banque Arabe et Inter
nationale d'Investissement, Kuwait investment Company (S.A.K.), National 
Bank of Abu Dhabi, The Arab Investment Company, S.A.A. (Riyadh), The 
Guif Bank K.S.C., The National Commerciai Bank (Saudi Arabia) og UBAF-
Flnancial Services Limited; udbudt tii offentlig tegning tii kurs 99.  
(13) Bankkredit i forventning om en mere iangfristet operation. 
(13) Fast overtaget af et banksyndikat bestäende af Indo-Suez & Morgan 
Grenfeil (Singapore) Limited, Daiwa Securities Co. Ltd. of Trident Interna
tional Finance Limited; udbudt til offentlig tegning til kurs 99,75. 
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Yderligere opiysninger kan fâs hos : 

DEN EUROP/EISKE INVESTERINGSBANK 
Place de Metz 2 - Boîte Postale 2005 - Luxembourg 
TIf. 43 5011 - Telex 35 30 bankeu lu 

eller 

Afdelingen for finansieringer i Italien  
Via Sardegna 38 - 1-00187 Rom  
TIf. 48 36 51 - Telex 6 21 30 bankeuro 

Repraesentationskontoret i Bruxelles 
Rue Royale 60, Bte 1 - B-1000 Bruxelles 
TIf. 513 40 00 - Telex 2 17 21 bankeu b, 

der ligeledes kan udievere folgende publikationer : 

Vedtaegter og andre bestemmelser vedrorende EIB 
1973; 34 sider; (dk, e, f, i, n, t) 

Ârsberetninger 
fra 1958 
(dansk fra 1972, e, f, i, n, t) 

Làn og garantier ti! mediemslandene af 
Det europaelske ek onomiske Faeilesskab 
1976; 20 sider; (dk, e, f, i, n, t) 

Den europaelske Investeringsbanks finansleringsvirksomhed 
inden for rammerne af Lomékonventlonen 
1976; 20 sider; (dk, e, f, i, n, t) 

Den europaelske Investeringsbanks virksomhed I Tyrkiet (1965-1974) 
Direktoratet for okonomiske og finansielle undersogelser 
1975; 50 sider; (dk, e, f, i, n, t, tyrkisk) 

Den europaelske Investeringsbank og Mezzoglornos problemer 
Direktoratet for okonomiske og finansielle undersogelser 
1972; 35 sider; (f, i, t; udgàet : e) 

Investeringer Inden for Faellesskabet og finansleringen af disse 
Direktoratet for okonomiske og finansielle undersogelser 
11972 : 28 sider; (dk, i, n, t; udgàet : e, f) 
11973 : 40 sider; (e, f; udgàet : dk, i, n, t) 
i 1974 : 48 sider; (e, f, i; udgàet : t) 

Information fra Den europaeiske Investeringsbank 
Tidsskrift 
8 sider; (dk, e, f, i, n, t) 

Dan europaeiske Investeringsbank takker de làntagere samt Allweiler AG, Farb-Foto 
Harz og Agence ZEFA, der veniigst har stillet det i danne beretning indehoidte 
biiiedmateriaie til ràdighed. 

Tryk : Weissenbruch S.A., Imprimeur du Roi, Bruxelles. 
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European Investment Bank 
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