




Den europaeiske Investeringsbank 
Almindelige oplysninger 

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

Dens medlemmer er Faellesskabets ni medlemsstater, tivortil kommer Graekeniand fra 1981. De tiar 
i forening tegnet dens kapital, der den 31. december 1979 udgjorde 7 087,5 mio regningsenheder, 
hvoraf 911,25 mio er indbetalt eller skal indbetales. 

Banken tilvejebringer hovedparten af de midier, der er nodvendige for finansieringen af dens udiân,  
pâ kapitalmarkederne i Faellesskabet og tredjelande samt pâ de internationale kapitalmarkeder. 

Banken er en autonom, offentligretlig Institution Inden for Fœllesskabet, hvis opgave i henhold til  
Romtraktatens artikel 130 er at bidrage til en afbalanceret udvikling af Faellesskabet uden sigte pâ  
fortjeneste. 

I dette ojemed letter den ved ydelse af lang fristede lân af egne midier eller garantier til virksom-
heder, offentlige myndigheder eller finansieringsorganer finansieringen af investeringer, som  
fremmer regionudviklingsbestraebelserne, tager sigte pâ omstilling af v irksomheder, har skabelse 
af nye beskaeftigelsesmuligheder for oje eller er af faelles Interesse for fiere medlemsstater eller for  
Faellesskabet som helhed (jf. s. 23). 

Siden 1979 har den endvidere pâ Faellesskabets vegne, og efter at Kommissionen har udvalgt, 
hvilke projekter der kan komme pâ tale, ydet lân af midlerne fra det nye faellesskabsinstrument for  
optagelse og ydelse af lân (NIC) me d henblik pâ finansiering af in frastruktur- og energiprojekter, 
som bidrager til at mindske de regionale forskelle eller til at fremme Faellesskabets uafhaengighed 
eller forsyningssikkerhed pâ energiomrâdet. Disse lân bogfores i Den saerlige Afdeling (jf. s. 71) og  
figurerer ikke pâ Bankens statusopgorelse. 

Banken er blevet bemyndiget fil at varetage projektbedommelsen og lânadministrationen i forbin-
delse med de lân fra Euratom, som Kommissionen bevilger. 

Ifolge artikel 18 i vedtaegterne, der er indeholdt i en protokol til Romtraktaten, kan Banken efter 
saerlig bemyndigelse fra Styrelsesrâdet endvidere yde finansieringsbidrag uden for Faellesskabet.  
Denne bemyndigelse gives individueit med henblik pâ finansiering af visse projekter af saerlig in 
teresse for Faellesskabet, f.eks. vedrorende dets energiforsyning. Derimod gives den globalt pâ  
indtil et vist belob per land eller landegruppe Inden for rammerne af de affaler, konventioner eller 
afgorelser, der ligger til grund for Faelleskabets finansielle samarb ejde med en raekke tredjelande. 
Bankens virkefelt er sâledes gradvis blevet udvidet til at omfatte Graekeniand, Tyrkiet, de 58 stater i 
Afrika, Vestindien og Stillehavet, der har undertegnet Lomékonventionen, Portugal, Jugoslavien, 
Malta, Maghreblandene (Algeriet, Marokko og Tunesien), Machraklandene (Egypten, Jordan, 
Libanon og Syrien), Israel og Cypern. I de fleste af disse omfatter det finansielle samarbejde ikke 
blot lân af Bankens egne midier, men ogsâ finansieringsbidrag pâ saerlige vilkâr af budgetmaessige 
midier, som Banken administrerer pâ Faellesskabets vegne. Disse bidrag bogfores i Den saerlige 
Afdeling og figurerer ikke pâ Bankens statusopgorelse. 

Virksomheder, offentlige myndigheder eller finansieringsorganer, som onsker at kontakte Den 
europaeiske Investeringsbank, kan henvende sig direkte til dens hovedsaede eller, for sâ vidt angâr  
projekter i Italien og Det forenede Kongerige, til henholdsvis Hovedafdelingen for finansieringer i 
Italien, som er beliggende i Rom, og Forbindelseskontoret for Det forenede Kongerige i London. 
Henvendelse kan ligeledes ske gennem en bank til 

Den europaeiske Investeringsbank, Boîte postale 2005, Luxembourg, 
Hovedafdelingen for finansieringer i Italien, Via Sardegna 38 — 1-00187 Rom,  
Forbindelseskontoret for Det forenede Kongerige, Queen Anne's Gate 23, Westminster,  
GB-London SW1H9BU 
Repraesentationskontoret i Bruxelles, Rue de la Loi 227 — B-1040 Bruxelles 
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Den europaeiske Investeringsbank 
Finansieringsvilkâr 

Banken kan yde lân og garantier til privat- eller offentligretlige virksomtieder, uanset deres juridiske 
form, samt til offentlige myndigtieder med henblik pâ finansiering af p rojekter, der opfylder dens 
finansieringskriterier, som er fastlagt i tientioldsvis Romtraktatens artikel 130, vedtœgterne, Râdet  
for De europasiske Faellesskabers afgo relser om lân af NICs midier eller bestemmelserne om det 
finansielle samarbejde mellem Faellesskabet og visse tredjelande. Disse finansieringsbidrag ydes 
uafhiaengigt af iântagers nationalifet. 

Banken kan kun finansiere en del af projektudgifterne som et supplement til Iântagers egne midier 
og bidrag fra andre kilder. I princippet begraenser den i ojeblikket sine lân af egne midier til 50 % af 
anlaegsudgifterne. 

Lânene skal indgâ i finansieringen af besfemte projekter. De kan ydes sâvel direkte som gennem et 
finansieringsinstitut. Ud over disse »individuelle lân« yder Banken ligeledes »globallän« til finansie-
ringsorganer, der fordeler midlerne pâ mindre og mellemstore projekter efter at tiave indtientet 
Bankens godkendelse i fivert enkelt tilfaelde (sublân). 

Der kan tilbydes folgende lâneformer: 

— Lân bestâende af en Standardcocktail af valutaer, tivis sammenssetning, lobetid og rentefod er 
fastlagt pâ forhând; 

— lân bestâende af en valutacocktail, tivis sammensaetning bestemmes ud fra Iântagers onsker og 
Bankens disponible midier; 

— lân i et tredjelands valuta, isaer US-$, schiweizerfranc og yen, eller direkte forretninger i 
mediemsstaternes eller tredjelandes valutaer, for sâ vidt angâr visse store finansieringsbidrag. 

Rentefoden for de lân, der udbetales i fiere valutaer, svarer til gennemsnittet af de rentesatser, som  
Bestyrelsen fiar fastlagt for disse valutaer, idet der dog tages tiensyn til hver valutas andel af de t 
udbetalte belob og om fornodent til valutaernes forskellige lobetider. Da Banken ikke sigter pâ for-
tjeneste, folger dens rentesatser noje udsvingene pâ de kapitalmarkeder, fivor den tilvejebringer 
hovedparten af sine midier. Udlânsrenten for et bestemt lân er den, som var gaeldende pâ 
tidspunktet for lâneaftalens undertegnelse eller i visse tilfaelde pâ udbetalingsdatoen. Den tages 
ikke senere op til revision. Lânene udbetales til kurs pari, og ydelserne pâ lânene erlaegges i de 
udbetalte valutaer, hovedsagelig som haivârlige annuitetsydelser. Lobetiden og den afdragsfri 
période fastlaegges i overensstemmelse med det pâgaeldende projekts saerlige karakter. Der ydes 
kun lân mod en mediemsstats garanti eller mod andre forstekiasses garantier. 

Rentesatserne for lânene af NICs midier afhaenger ligeledes af udgifterne i forbindelse med tilveje-
bringelsen af midlerne. Udbetalingsvalutaerne, tilbagbbetalingsvilkârene og den kraevede sikkertied 
svarer fil, tivad der gaelder for Bankens lân af egne midier. 

Visse af lân ene af egne midier og af NICs midier, som ydes i de mindst velstillede mediemsstater, 
der fuldt ud og effektivt deltager i det europaeiske monetaere system (Irland og Italien), kan 
forbindes med en rentegodtgorelse pâ 3 procentpoints inden for rammerne af de bevillinger, der er  
afsat tiertil pâ Faellesskabets budget. 

Vilkârene for Bankens finansieringsvirksomtied uden for Faellesskabet er naermere fastlagt i de 
lobende affaler, konventioner eller afgorelser tierom. 
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Bankens regningsenhed Regningsenhedens vaerdi svarer til summen af folgende belob 1  
medlemsstaternes valutaer: 

DM 
£ 
Ffr. 
Lire 
Fl. 
Bfr. 
Lfr. 
Kr. 
!£ 

0,828 
0,0885 
1,15 

109 
0,286 
3,66 
0,14 
0,217 
0,00759 

•enne definition svarer til definitionen af den europaeiske regnings
enhed, jf. bilag E, bem. A, til regnskabet. (s. 75) 

Ved udarbejdelsen af sine statistikker over finansieringsbidrag og tilve-
jebragte midier anvender Banken de omregningskurser i et kvartal, der 
konstateredes den sidste arbejdsdag i foregâende kvartal. I 1979  
anvendtes folgende omregningskurser: 

1 1. 1 2. 13. 1 4. 
kvartal kvartal kvartal kvartal 

1 regningsenhed = 

DM 2,50868 2,52529 2,52222 2,48777 

£ 0,675274 0,653132 0,629803 0,649544 

Ffr. 5,75538 5,80903 5,84606 5,85499 

Lire 1 140,06 1 135,45 1 136,26 1 145,01 

Fl. 2,71453 2,72291 2,77055 2,75931 

Bfr. 39,6543 39,9434 40,4155 40,2326 

Lfr. 39,6543 39,9434 40,4155 40,2326 

Kr. 6,99113 7,01814 7,24533 7,26913 

I£ 0,675274 0,656495 0,668529 0,668086 

US-$ 1,37688 1,35172 1,36447 1,42770 

Sfr. 2,22839 2,28820 2,26911 2,21579 

Yen 265,566 283,456 296,772 319,305 

0sch. 18,2739 18,5118 18,5295 17,9033 

Lib.£ 4,13752 4,28225 4,42771 4,68999 

Bankens regnskab udarbejdes hvert regnskabsâr pâ grundlag af de 
omregningskurser, der konstateredes den 31. december det pâgael- 
dende âr (jf. s. 75). 



Faellesskabets potitik 

I 1979 bevilgede Den europaeiske Investeringsbank nye finansieringsb idrag pà i alt 2 702,1 mio regningsen-
heder ( ') af egne midier eg 369 mio af midier fra Den saeriige Afdeiing (jf. s. 71) eiier i ait 3 071,1 mio mod 
2188,3 mio i 1978. 

Herat gik 2 558,2 mio tii projekter i mediemsstaterne. Tii de 2 281,2 mio i iân af Bankens egne midier kom for 
forste gang 277 mio af midierne fra det nye faeiiesskabsinstrument for opta geise og ydeise af iân (N iC). De 
resterende 512,9 mio stiiiedes tii râdighed for projekter, der fremmer udvikiingen af deis middeihav siandene, 
deis de lande, som bar undertegnet Lomékonventionen. 

Lânene i mediemsstaterne af Bankens egne midier 
bidrager tii virkeliggorelsen af de mal, der er fastlagt I  
Romtraktatens artlkel 130, medens lânene af NICs  
midier er ydet efter de retnlngslinier, der er indeholdt 
1 Râdet for De europaeiske Faellesskabers afgor elser 
herom (jf. s. 23 og 25), Finansieringsbidragene uden 
for Faellesskabet o pfylder bestemmelserne i de for-
skellige affaler og finansprotokoller. 

Faellesskabets politik 
Den betydelige udvidelse af Bankens aktivitet 
afspejier dens bestraebelser for at efterkomme Det 
europaeiske Râds henstillinger, der er blevet praeci-
seret af sâvel Râdet for De europaeiske Faellesskaber 
pâ forslag af Kommissionen som af Styrelsesrâdet  
for Banken. 

Det europaeiske Râd, der bestâr af medlemssta-
ternes stats- eller regeringschefer, har gentagne 
gange siden sit mode den 26. og 27. marts 1977  
bekraeftet, at det sigter mod at stimulera den okono- 
miske vaekst under stabile forhold, at bekaempe 
ledigheden og at tilvejebringe storre overensstem-
melse mellem medlemsstaternes okonomlske 
praestationer gennem udvidelse af investeringerne, 
isaer ved hjaelp af ogede finansieringsbidrag fra  
Faellesskabet i Europa. Foranlediget af udvikiingen I 
den okonomlske situation i almindelighed praecise-
rede Det europaeiske Râd sine tidligere konklusioner 
pâ moderne den 21. og 22. juni 1979 i Strasbourg og 
den 29. og 30. november i Dublin. 

(') Medmindre andet er naevnt. er alle belob udtrykt i regn ingsenheder (jf. s. 
8) Eventuelle forskelle mellem de anforte totalbelob og de summer, som  
fremkommer ved sammenlaegning af de enkelte belob, skyldes afrunding. 

Pâ disse moder konstaterede Det europaeiske Râd  
isœr, at beskaeftigelsessituationen i Faellesskabet 
fortsat giver anledning til bekymring. Det understre-
gede, at medlemsstaternes og Faellesskabets fort
satte bestraebelser for at forbedre de okonomlske 
strukturer, isaer gennem en udvidelse af Investerin
gerne, er af fun damental betydning. Det bekraeftede 
nodvendigheden af en samordnet okonomisk politik 
og en politik for bekaempelse af Inflationen, llgesom 
det foretog en meningsudveksling om, hvorledes der 
kan tilvejebringes storre overensstemmelse mellem 
medlemsstaternes okonomlske praestationer, samt 
om budgetsporgsmâl. Det gentog sin hensigt om at  
fremme en harmonisk okonomisk vaekst i mediems
staterne og at mindske de bestâende forskelle pâ  
omrâdet og fremhaevede nodvendigheden af at  
udvide Faellesskabets indsats med henblik pâ styr-
kelse af de okonomlske strukturer, isaer i lyset af 
Faellesskabets forestâende udvidelse, som nodven-
diggor stotteforanstaltninger til fordel for landbrugs-
sektoren i middeihavsiandene. I betragtning af den 
alvorlige energlsituation verden over bekraeftede de t 
tillige vigtigheden af en hurtig udnyttelse af medlems
staternes egne energiressourcer. Kul, kerneenergi 
»uden hvis udnyttelse en okonomisk vaekst ikke vil  
vaere mulig i de kommende tiär«, kulbrinter, forskning 
i og udvikling af alterna tive energikilder samt energi-
besparelser skal bidrage til at mindske Faellesska
bets afhaenglghed af forsyningskilder i tredjelande. 

Bankens virkefelt er blevet udvidet betydeligt pâ  
baggrund af disse retningslinier. 

I medfor af sin afgorelse af 16. Oktober 1978 om 
oprettelse af et nyt faeiiesskabsinstrument for opta
geise og ydeise af Iân (NIC) pâ forslag af Kommis
sionen for De europaeiske Faellesskaber traf Râdet  
for De europaeiske Faellesskaber den 14. maj 1979  
afgorelse om bemyndigelse af Kommissionen til at  
optage en forste lânetranche pâ indtil 500 mio, hvis 
provenu skal anvendes til bevilling af Iân til Investe-
ringsforehavender i Faellesskabet, der fremmer virke
liggorelsen af dets hojt prioriterede mâl pâ infra
struktur- og energiomrâdet. Kommissionen tilveje-
bringer midierne pâ kapitalmarkederne og overforer 
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Faellesskabets politik 

dem til Banken, der indsaetter dem pâ en konto 1  
Kommissionens navn. Pâ grundlag af Râdets  
retningslinler afgor Kommissionen endvidere, hvilke  
projekter der kan komme pâ tale. Disse retningslinler  
har til formâl at sikre, at projekterne overholder 
Faellesskabets bestemmelser pâ de pâgaeldende  
omrâder, og at de bidrager til losningen af de storste  
strukturproblemer i Faellesskabet, isaer til at mindske 
de regionale forskelle og forbedre beskaeftigelsessi-
tuatlonen. Banken er blevet bemyndiget til at yde 
lânene pâ Faellesskabets vegne i overensstemmelse 
med sine vedtaegter og pâ grundlag af sine saedvan-
lige udlânskriterier. Den foretager projektbedom-
melsen, og nâr Kommissionen har truffet afgorelse 
om, hvorvidt projekterne kan komme pâ tale, traeffer 
den tilllge lânebeslutningen og administrerer lânene. 

Den 3. august 1979 udstedte Râdet for De europae- 
iske Faellesskaber endvidere en forordning om bevil- 
llng af rentegodtgorelser pâ 3 procentpoints ârligt i  
forbindelse med visse lân. De stilles til râdighed 
inden for rammerne af det europaeiske monetaere  
system (EMS), der oprettedes ved Râdets forordning  
af 18. december 1978, som trâdte i kraft den  
13. marts 1979, og kan ydes i forbindelse med lân pâ 
indili 5 mia fordelt pâ fem trancher à 1 mia ârligt i 
Perioden 1979-1983. De afholdes af en bevilling pâ 
Faellesskabets budget pâ 1 mia, fordelt pâ fem ârlige 
trancher à 200 mio, der svarer til rentegodtgorel-
sernes aktualiserede vaerdi. Godtgorelserne kan 
ydes i forbindelse med lân af dels Bankens egne 
midier, dels midierne fra det nye faellesskabsinstru-
ment til visse projekter, der gennemfores i de mindst 
velstillede mediemsstater, som deltager fuidt ud og 
effektivt i EMS. Italien og Irland er blevet udpeget 
ifolge Râdet for De europaeiske Faellesskabers afgo -
relse af 3. august 1979. 

Lânene med rentegodtgorelse bevilges og admini- 
streres af Banken i overensstemmelse med dens  
vedtaegter, efter at Kommissionen har truffet afgo-
relse om, hvilke projekter der kan komme pâ tale, pâ  
grundlag af folgende retningslinler: Projekterne skal 
opfylde Faellesskabets bes temmelser pâ det pâgael 
dende omrâde. Lânene skal hovedsagelig stilles til  
râdighed for infrastrukturprojekter. Projekterne skal 
bidrage til losningen af de vigtigste strukturpro
blemer i den pâgaeldende medlemsstat, isaer mind-
skelse af de regionale forskelle og forbedring af 
beskaeftigelsessituatlonen. Projekterne skal endvi
dere opfylde Romtraktatens bestemmelser pâ det 
konkurrenceretlige omrâde og mâ ikke fore til nogen  
direkte eller indirekte forvridning af konkurrencefor-
holdene for bestemte industrier i medlemsstaterne. 

Den 20. december 1979 besluttede Râdet for De 
europaeiske Faellesskaber at udvide sin bemyndi-

gelse af Kommissionen til at optage lân pâ Det euro-
paaiske Atomenergifaellesskabs vegne, nemlig fra 500  
til 1 000 mio. Provenuet heraf skal udlânes til dels  
kerneenergiprojekter, dels Industrianlaeg for opar-
bejdning af kernebraendsel. Banken foretager 
projektbedommelsen, optraeder som befuldmaegtiget 
for sâ vidi angâr indgâelsen af finans ieringsaftalerne, 
som den undertegner sammen med Kommissionen, 
og administrerer lânene, som den bogforer i Den 
saerlige Afdeling for Euratoms regning. 

Der er i ovrigt grund til at omtale udviklingen i 
Faellesskabets arbejde pâ en raekke felter, hvor 
Banken udover en betydellg del af sin aktivitet. Ved 
ârets udgang behandlede Râdet for De europaeiske 
Faellesskaber sâledes forslag til forordninger om 
gennemforelse af saerlige faellesskabsforanstalt-
ninger til fremme af regionudviklingsbestraebelserne, 
hvortil der vil kunne ydes finansieringsbidrag af Den 
europaeiske Fond for Regionaludviklings midier, 
naermere betegnet den ikke-kvotabestemte del. 

Traktaten om Graekenlands tiltraedelse af Faellesska 
bet, der undertegnedes i Athen, den 28. maj 1979,  
ventes at ville traede i kraft den 1. januar 1981.  
Graekenland bliver samtidig medlem af Banken, der 
sâledes fremover vil yde sine finansieringsbidrag i 
landet i overensstemmelse med de kriterier og 
retningslinier, der finder anvendelse pâ dens udlâns- 
aktivitet i Faellesskabet. 

Tiltraedelsesforhandlingerne med Portugal og 
Spanien, der indledtes i henholdsvis Oktober 1978 og 
februar 1979, fortsaetter, og sidelobende med denne 
udvidelsesprocedure gores der forsog pâ at forny 
associeringsforholdet mellem Faellesskabet og 
Tyrklet. 

De lân uden for Faellesskabet, der kan ydes I 
henhold til de lobende konventioner, finansproto-
koller og afgorelser vedrorende udviklingslandene, 
belober sig til i alt 1,3 mia i lân af Bankens egne 
midier, 851,5 mio i lân pâ saerlige vilkâr og 101 mio i  
form af risikovillig kapital, der afholdes af budget-
maessige midier. De er i princippet afsat for en  
période pâ fem âr. 

De finansprotokoller, der undertegnedes i 1976 og 
1977, trâdte i kraft i andet haivâr af 1978 for sâ v idt 
angâr Graekenland, Portugal, de tre Maghreblande, 
Malta, de fire Machrakiande og Israel, medens proto-
kollerne med Cypern og Tyrkiet forst trâdte i kraft 
henholdsvis den 1. januar 1979 og den 1. maj 1979. 

Forhandiingerne mellem Faellesskabet og Jugosla-
vien afsluttedes den 2. aprii 1980 med underteg-
nelsen af en samarbejdsaftale, der indeholder en 
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finansprotokol, som giver Jugoslavien adgang til lân  
fra Banken pâ Indili 200 mio i en femârsperiode. 

I 1979 tiltrâdte fire nye stater den forste Lomékon- 
ventlon mellem Det europaeiske okonomiske 
Faellesskab og en raskke lande i Afrika, Vestindien og 
Stiilehavet, som undertegnedes den 28. februar 1975. 
Denne konvention, der sâledes er underskrevet af i 
alt 58 stater ('), udlob den 1. marts 1980. 

Faellesskabets forhandlinger med disse AVS-stater 
afsluttedes den 31. Oktober 1979 med underteg-
nelsen af den anden Lomékonvention. 

Denne konvention âbner mulighed for ydelse af finan-
siel bistand indtil den 1. november 1984 pâ over 5 mia 

I AVS-staterne og 109 mio i de oversoiske lande og 
territorier (OLI). Indtil 700 mio af denne bistand (685 
mio i AVS-staterne og 15 mio i OLT) bar form af lân af 
Bankens egne midier, forbundet med en rentegodt-
gorelse pâ 3 procentpoints, der afholdes af Den 
europaeiske Udviklingsfonds midier. Pâ Faeliesska-
bets vegne skal Banken endvidere stille 287 mio af 
EUFs midier til râdighed i form af risikovillig kapital  
(280 mio i AVS-staterne og 7 mio i OLT). 

Derudover kan Banken yde finansieringsbidrag af  
egne midier efter individuel bemyndigelse fra Styrel- 
sesrâdet i overensstemmelse med vedtaegternes  
artikel 18, stk. 1, andet afsnit. Disse midier er forbe-
holdt mine- og energiprojekter af faelles interesse for 
den pâgaeldende AVS-stat og Faellesskabet. 

Faellesskabets planlagte finansielle bistand I henhold til de forskelllge konventioner, finansproto-
koiier og afgoreiser, der var gaeidende den 31. december 1979 

i mil lioner regningsenheder 

Finansieringsbidrag af budg etmagssige midier 

Lân pâ Stabihsermg 
Lân af Ba nkens saerlige Risikovillig Gaveydelser al ekspori 

Land Udlobsdato egne midier vilkâr kapital (^) (8) mdlaägter (4) ι alt 

AVS 1. 3. 1980 390(1) 440,1 V) 97(3) 2 139,75 380 3 466,85 
OLT 1. 3.1980 10(1) 29,4 (") 4(3) 34,83 20 112,65 (3) 

GraBkenland 31. 10. 1981 225 (2) 10 {') 45 280 
Portugal 31, 10. 1983 200 (2) — 30 230 
Tyrkiet 31. 10. 1981 90 220 {") — — 310 

Jugoslavien Der forhandles om en finansprotokol ('") 

Algeriet 31.10.1981 70 (3) 19(') 25 114 
Marokko 31. 10. 1981 56 (3) 58(') 16 130 
Tunesien 31. 10. 1981 41 (3) 39(') 15 95 
Egypten 31. 10. 1981 93 (3) 14 Π 63 170 
Jordan 31. 10. 1981 18(3) 4 Π 18 40 
Libanon 
— Finansprotokol 31. 10. 1981 20(3) 2 Π 8 30 
— Nodhjaelp 20 — — 20 
Syrien 31. 10. 1981 34 (3) 7 Π 19 60 
Malta 31. 10. 1983 16(3) 5(^) 5 26 
Cypern 31. 12. 1983 20(3) 4(^) 6 30 
Israel 31. 10. 1981 30 — — 30 
Middelhavslandene i alt 933 382 250 1 565 

(1) Làn med en renlegodtgorelse pà 3 procenlpotnîs. der afholdes af Den europseiske Udviklingsfonds midier, undiagen til projekter i olie- eller minesektoren. 
medmindre de gennemfores i én af de mindsf udviklede slafer ι henhold fil Lomékonvenlionens artikel 48. 
(2) Nogle af d isse làn kan forbindes med e- rentegodtgorelse pà 3 procenipoints. der afholdes af budge tmeessige midier. 
(3) Lân. som kan forbindes med en rentegodigorelse pà 2 procenipoints. der afholdes af budgetmaessige midier. 
(4) Finansieringsbidrag bevilgel af Kommissionen for De europaeiske Faeiiesskaber, 
(5) Finansieringsbidrag bevilget af Banken. 
(6) Finansieringsbidrag bevilget af Banken. 
(7) Banken adminisîrerer lànene pà sœrlige vilkér og den risikoviliige kapital Iii projekler inden for industri, energi, minednfi. lurisme og infrastrukturer.  
Kommissionen adminisîrerer lànene pà saerlige vi ikàr til andre projekter. 
(8) Rentegodtgorelserne afholdes af gaveydelserne. 
(9) Herat 14.42 mio I reserve. 
(tO) jf. ovenfor. 
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I overgangsperioden inden den anden Lomékonven- 
tions ikrafttraedelse vil Banken fortsat finansiere 
projekter 1 AVS-staterne og OLT inden for rammerne 
at restbelobet at de midier, som var afsat i den forste  
Lomékonvention. I samarbejde med Kommissionen  
for De europaeiske Fseliesskaber forbereder den 
endvidere gennemforelsen af den nye konvention, 
isaer gennem deltagelse i de delegationer, som  
Faellesskabet udsender til hver AVS-stat med henblik 
pâ planlaegning af Faellesskabets bistand. 

De franske oversoiske departementer (OD), som  
hidtil fiar tiaft adgang til Bankens lân i henfiold til 
Râdet for De europaeiske Faellesskabers afgorelse af 
29. juni 1976, der supplerer Lomékonventionen for sâ  
vidt angâr de oversoiske lande og territorier, vil  
fremover tiave adgang til Bankens lân pâ samme  
vilkâr, som de ovrige franske departementer ifolge  
Styrelsesrâdets beslutning herom af 18. marts 1980, 
der er truffet med hjemmel i vedtaegternes artikel 18, 
stk. 1, andet afsnit. 

(1) Gruppen AVS-stater omfatter (den31. december 1979): 
Vestefrika: Benin, Elfenbenskysten, Gambia. Ghana. Gu inea. Guinea-Bissau. 
Kap Verde. Liberia. Mali. Mauretanien. Niger, Nigeria, Senegal, S ierra Leone, 
Togo og 0vre Volta. 
Centrelafrika: Burundi. Cameroun, Det centralafrikanske Kejserdomme, 
Gabon. Kongo. Rwanda, Sao Tomé og Principe, Tchad, Zaire og /Ekvatorial-
guinea. 
0stafrika: Comorerne. Djibouti. Etiopien. Kenya, Madagascar. Mauritius. 
Seychelierne, Somalia. Sudan, Tanzania og Uganda. 
Sydafrlka: Botswana. Lesotho, Malawi, Swaziland og Zambia. 
Vestlndlen: Bahamas. Barbados. Dominique, Grenada, Guyana, Jamaica, Santa 
Lucia, Surinam samt Trinidad og Tobago. 
Stillehavet: Fiji, Kiribati, Papua Ny Guinea, Salomonoerne, Tonga, Tuvalu o g 
Vestsamoa. 
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Den okonomiske baggrund 
Den okonomiske baggrund for denne aktivitet 1 1979  
faldt mindre gunstigt ud, end ârets begyndelse lod 
formode, 

Omvaeltningerne pâ oliemarkedet og den tiltagende 
inflation i en raekke industrilande begraensede mulig-
hederne for realisering af de ventede fremskridt mod  
hojere okonomisk vaekst, stabile priser og fuld 
beskaeftigelse. 

Allerede forst pâ âret begraensedes udbuddet af 
râolie efter krisen i Iran, medens de storste importe-
rende landes eftersporgsei forblev uforandret, fivilket 
forte til en raekke prisstigninger. Oliepriserne er 
sâledes blevet fordoblet i forhold til decomber 1978,  
og de er i gennemsnit sieget med ca. 40 % om âret.  
Denne udvikling, som ved ârets begyndelse efter-
fulgte en stigning i priserne pâ de fleste râstoffer, der 
skyldtes den forholdsvis livlige industriaktivitet, 
bidrog til en forvaerring af betalingsbalancerne og et 
fornyet opsving i Inflationen i de olieimporterende 
lande. I De forenede Stater udloste prisstigningerne 
en gradvis mere restriktiv okonomisk politik. 
Vaekstraten faldt, omend mindre end forudset, og 
underskuddet pâ betalingsbalancens lobende poster  
mindskedes betydeligt. I flertallet af de ovrige indu
strilande, isaer Japan, F orbundsrepublikken Tyskland 
og Italien, forblev aktiviteten forholdsvis livlig. 
Genopsvinget i investeringerne var dog ikke overalt 
tilstraekkeligt til at forbedre beskaeftigelsesforhol-
dene. I andet haivâr mâtte den politiske indsats i 
hojere grad koncentreres om inflationsbekaempelse 
og energipolitiske foranstaltninger. 

Lânevilkârene forblev forholdsvis gunstige pâ fler
tallet af kapitalmarkederne i begyndelsen af 1979.  
Omfanget af de disponible midier, isaer pâ det inter
nationale marked for dollarpapirer, gjorde det muligt 
fortsat at emittere et stört antal fast forrentede obli
gationer trods den stigende rente. Valutamarke
derne, som forblev rolige for og efter gennemfo-
relsen af EMS, fik kun ringe indflydelse pâ renteni-
veauet, bortset fra at de fremmede en tendens til  
storre overensstemmelse mellem de lange rente-
satser. 

Denne situation aendredes gradvis mod udgangen af 
forste haivâr, i takt med at industrilandene sä sig 
nodsaget til at anlaegge en mere restriktiv pengepo-
litik med henblik pâ at bekaempe Inflationen eller 
stolte valutakurserne. 

En ny afsvaekkelse af doll aren forst pâ sommeren fik 
Federai Reserve Board til at stramme den restriktive 
kreditpolitik yderligere. Antallet af emissioner af 

udenlandske obligationer pâ De forenede Staters  
hjemmemarked faidt derefter maerkbart. Pâ det inter
nationale kapitalmarked bragie den bratte stigning i 
den körte rente for eurodollar forstyrrelse pâ obliga-
tionsmarkedet. Pâ det primaere marked emitteredes 
Ingen fast forrentede obligationsiân i dollar mellem 
September og november, idet aktiviteten i denne 
Periode var begraenset til konvertible emissioner eller 
emissioner med variabel rente. 

I Forbundsrepublikken Tyskland kom det til en  
uregelmaessig udvikling i renteniveauet, idet den 
generell stigende tendens for en kort période aflo-
stes af en modsatrettet tendens i begyndelsen af 
andet haivâr. Belobsmaessigt var de udenlandske 
emissioner i DM betydeiig mindre end âret for. Efter 
et stört fald i forste haivâr kom det dog til et genop-
sving i emissionsaktiviteten i andet haivâr. Udvik-
lingen pâ dette marked kendetegnedes af betydelige 
udsving, og formodningerne om en ny justering af 
markkursen enten Inden for EMS eller over for  
dollaren pâvirkede investorernes og de mulige lânta- 
geres holdning. 

Pâ flertallet af de ovrige kapitalmarkeder steg 
lâneomkostningerne betydeligt i andet haivâr. 

I Frankrig kom det sâledes til en omfattende rente-
stigning. Trods en forvaerring af forholdene pâ det 
sekundaere marked i fjerde kvartal forblev emissions
aktiviteten dog iivlig, og den overgik endda niveauet 
for 1978, ogsâ i faste priser. Pâ markedet for euro- 
franc blev der udbudt fiere emissioner end i 1978, og  
de var filmed mere jaevnt fordelt. 

Stramningen af pengepolitikken i Det forenede 
Kongerige fra juni og den yderligere stramning i 
begyndelsen af sidste kvartal afbrod genopsvinget i 
emissionsaktiviteten pâ hjemmemarkedet for euro-
pund, der fra marts havde vaerei under gunstig indfly
delse af den britiske Valutakurs' fortsatte fasthed. 

I de ovrige medlemsstater viste den korte rente lige-
ledes stigende tendens. I de offentlige udenlandske 
emissioner i nederlandske gylden noteredes stor 
tilbagegang, hvorimod emissionsomfanget i be igiske 
og luxembourgske franc var uaendret. 

Uden for Faeilesskabet konstateredes et markant fald 
i lântagningen pâ det japanske marked, isaer pâ  
grund af svaekkelsen af yenen. Til gengaeld steg akti
viteten noget pâ det schweiziske marked. 

Trods disse spaendinger lykkedes det Banken at tilve- 
jebringe et storre belob end i 1978, isaer pâ en raekke 
nationale obligationsmarkeder, omend til en betydelig 
hojere rente. 
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Bruttonationalproduktet i Faellesskabet steg med ca.  
3,3%('), hvilket er lidt mere end i 1978. Dette  
beskedne okonomiske genopsving, som var ventet 
efter de faelles aktioner, der besluttedes I 1978,  
begraensedes dog vaesentligt af de begivenheder, 
der pâvirkede olieforsyningen og oliepriserne. Stlg-
nlngen 1 oliepriserne og i nogen grad ogsâ i de ovrige 
râvarepriser bidrog sâledes ti! en forvaerring af bytte -
forhoidet og et oget infiationspres, der afbrod den  
gradvise opbremsning af prisstigningerne og 
tendensen mod en mere ensartet prisudvikling i 
mediemsstaterne. Underskuddet pâ de offentlige 
finanser var kendetegnet af en vigende tendens pà 
grund af de voksende skatteprovenuer, der folgte af 
den ogede okonomiske aktivitet, hvis vaerdi filmed  
var oppustet pâ grund af Inflationen. 

Investeringerne og det private forbrug kendeteg-
nedes af en forholdsvis kraftig fremgang, som bidrog 
til en hurtig udvidelse af Importen og en tilbagegang i 
provenuet af udenrigshandeien, der allerede var 
under indflydelse af stigningen i oliepriserne. Det 
betydelige overskud pâ betalingsbalancens lobende  
poster i 1978 afiostes af et underskud pâ grund af det 
fortsatte betalingsbalanceunderskud i Danmark, 
Beneluxiandene og Irland, der fik folgeskab af Det 
forenede Kongerige og Forbundsrepublikken Tysk-
land. 

Ledigheden, der viste en svag tilbagegang i 
Forbundsrepublikken Tyskiand, Danmark, Irland og 
Det forenede Kongerige, men tiltog i Frankrig, 
Belgien og Italien, forblev hoj i Faellesskabet som 
helhed. 

Valutakursudviklingen i Faellesskabet var ret  
beskeden. Den 23. September enedes valutamyndig- 
hederne i de mediemsstater, der deltager i EMS, om  
en justering af middeikurserne i form af en revaiue- 
ring af den tyske mark pâ 2 % og en devaluering af  
den danske krone pâ 3 % i forhold til de ovrige vaiu-
taer. I november blev den danske krone pâ ny deva-
lueret med 5 %. Den okonomiske udvikling i 
medlemsstaterne forlob meget forskelligartet i 1979  
trods deres voksende gensidige afhaengighed. 

I Forbundsrepublikken Tyskiand forstaerkedes det 
opsving i den okonomiske aktivitet, der siog igennem 
i 1978. Investeringerne voksede, idet industrivirksom-
hederne bestraebte sig for at sikre deres konkurren-
cedygtighed og at omiaegge deres produktionspro-
cesser under indtryk af de stigende energipriser. En 
del sogte dog ogsâ at udvide deres produktionska-
pacitet. Boligbyggeriet, der forst var aftaget pâ grund 

C) Medmindre andet er anfort, angiver alle p rocentsatser i dette kapital en  
udvikling i faste priser. 

af den strenge Vinter, kendetegnedes af betydelig 
aktivitet, som dog bremsedes af manglen pâ kvaiifi-
ceret arbejdskraft sâvel som af den stigende rente.  
Det private forbrug, der i forste haivâr stimuleredes af 
en betydelig udvidelse af de disponible indkomster 
som folge af skatteiettelserne og forhojelsen af 
pensionarne, bidrog i hoj grad til den stigende efter-
sporgsel, der ligeiedes stimuleredes af en tendens til  
lagergenopbygning. Genere pâ âret bremsede moms-
forhojelsen dog danne udvikling, og sidst pâ âret  
dsempedes vaeksten i eftersporgslen og i Produk
tionen yderligere af den nye stigning i oliepriserne. 

Beskœftigelsen forbedredes betydeiigt. Overskuddet 
pâ handeisbalancen aftog, isaer pâ grund af den 
forvaerring af bytteforholdet, der hovedsagelig mâ  
tilskrives stigningen i oliepriserne i en période, der 
var kendetegnet af en forholdsvis stabil markkurs. Da 
nettooverforslerne til udlandet som betaling for tjene-
steydelser endvidere var s tigende, kom det for forste 
gang siden 1965 til et underskud pâ betaiingsbalan-
cens lobende poster. 

Den betydelige forhojeise af importpriserne bidrog 
ligeiedes til et vist opsving i inflationsraten, der dog  
fortsat var betydelig lavere end gennemsnittet i 
Faellesskabet. 

I Frankrig kom det til en beskeden okonomisk vaekst 
af samme storreisesorden som i 1978. Det private 
forbrug begraensedes dog noget pâ grund af en  
mindre stigning i de disponible indkomster, der 
hovedsagelig skyidtes dels forhojelsen af bidragene 
til den sociale sikring, dels de ovrige foranstaltninger, 
der gennemfortes med henblik pâ at begraense 
underskuddet pâ dette omrâde. Et faid i opsparingen 
og stotteforanstaltninger til familier med lave indkom
ster opvejede i nogen grad denne tendens. Boligbyg
geriet kendetegnedes af stabiiitet efter den vedva-
rende tiibagegang, der havde praeget d e foregâende  
âr. De offentlige virksomheders investeringer viste  
fortsat betydelig stigning. De private virksomheders 
investeringer voksede noget, isaer mod ârets udgang, 
omend denne gunstige udvikling var ujaevnt fordelt 
pâ de forskellige brancher. Den iagergenopbygning, 
der isaer fa ndt sted i andet haivâr, bidrog til at oge 
eftersporgslen pâ hjemmemarkedet. 

Antallet af arbejdssogende steg i forste haivâr. 

Foranstaltningerne til sanering af den sociale sikring 
muliggjorde en maerkbar reduktion af den offentlige 
Sektors finansieringsbehov udtrykt i procent af b rut
tonationalproduktet. 

Stigningen i forbrugerpriserne overgik niveauet fra  
1978. Det kom til en ret betydelig fremgang i 
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Effektiv bruttorente af bersnoterede obligatloner 
pâ Faellesskabets forskellige kapitalmarkeder. For sammen-
ligningens skyld er der kun taget tiensyn til obligationer, hvis 
emissionsviikär svarer til emissionsviikârene for Bankens 
lân, ligesom de i Danmark, Irland og Det forenede Ko ngerige 
saedvanlige fralvàrlige renteberegninger er erstattet at bereg-
ninger pä ârsbasis. 
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eksporten, der dog ikke kunne udligne virkningerne 
af de stigende oliepriser, og underskuddet pâ  
handelsbalancen voksede. Den meget gunstige ud-
vikllng 1 de usyniige indtaegter muliggjorde dog en  
beskeden positiv saldo pâ betalingsbalancens 
lobende poster, der bidrog til at stabilisera francen 
pâ valutamarkederne. 

I Det forenede Kongerige konstateredes en svag 
fremgang i den okonomiske aktivitet, isaer takket 
vaere den ogede Produktion af Nordsoolie. Efter et 
kraftigt opsving i ârets begyndelse viste det private 
forbrug en mere beskeden stigning i andet fialvâr.  
Erhvervsinvesteringerne aftog gradvis i oliesektoren 
og synes at vaere stagneret i forarbejdningsindu-
strien. Det kom til et storre fald i de offentlige inve-
steringer, ligesom boligbyggeriet fortsat var kende-
tegnet af tilbagegang. 

Ledighieden, der viste et beskedent fald indtil 
sommerens begyndelse, voksede resten af âret. Stig-
ningen i forbrugerpriserne tiltog betydeligt i andet 
haivâr som folge af en maerkbar vaekst i de disponible 
indkomster, den i juli gennemforte momsforhojelse 
og til en vis grad den forholdsvis beskedne forogelse 
af importpriserne. 

Det budget, der i juni forelagdes Parlamentet, var 
udtryk for betydelige aendringer i mâlene for den 
okonomiske politik. Provenuet af de direkte skatter 
er blevet saenket og erstattet af en forhojelse af de 
indirekte skatter, ligesom der er blevet foretaget 
betydelige beskœringer i den foregâende regerings 
planer for det offentliges udgifter. En raekke foran-
staltninger, inklusive en omfattende rentestigning, 
har i ovrigt til formâl at bremse udvidelsen af peng e-
maengden samt at begraense kreditmuligfiederne. 

Trods en forbedring af bytteforholdet og af olieind-
taegterne pâ handelsbalancen resulterede den befy-
delige stigning i importen i et storre underskud pâ  
handelsbalancen. En mindre gunstig udvikling i de 
usyniige poster end i 1978 og en stigning i de 
lobende overforsler til udlandet bidrog i ovrigt til  
fremkomsten af ef underskud pâ de lobende poster  
pâ betalingsbalancen. I Oktober ophaevedes valuta-
kontrollen. 

Italien var kendetegnet af en betydelig storre frem
gang i den okonomiske aktivitef end Faellesskabet 
som helhed. Det private forbrug stimuleredes isaer a f 
en stigning i de disponible indkomster, der oversteg 
prisstigningerne. Investeringerne viste betydelig 
fremgang trods en vedvarende afmatning i bo ligbyg
geriet. De offentlige myndigheders investeringer steg 
betydeligt og overgik de oprindelige planer. Derimod 
faldt de offentlige virksomheders investeringer. 

Forholdene pâ arbejdsmarkedet forblev utilfredsstil-
lende. Trods en forogelse af anfallet af beskaeftigede 
forte stigningen i anfa llet af ar bejdssogende — isaer 
blandt de unge — til en udvidelse af ledigheden. 

De offentlige myndigheders, de statslige virksomhe
ders og den sociale sektors finansieringsbehov, der 
fortsat er betydeligt, repraesenterede dog en lidt 
mindre procentdel af bruttonationalproduktet. Den 
nye mâlsaetning for budgetpolitikken, der opstilledes 
i slutningen af 1979, prioriterede imidlertid ikke en  
redukfion af det offentliges underskud hojest pâ  
grund af risikoen for afmatning af konjunkturerne. 

Begivenhederne i udlandet, de spaendinger, der 
fremkaldtes af den betydelige vaekst i den samlede 
eftersporgsel, stigningen i de regulerede priser og 
den fortsatte lonfremgang bidrog pâ ny til en bety
delig forogelse af Inflationen. 

Eksporten var igen det mest dynamiske eftersporg-
selselement, men importen steg endnu hurtigere. 
Den meget gunstige udvikling i de usyniige poster  
forte dog til et betydeligt overskud pâ betalingsbalan
cens lobende poster, omend det var mindre end i 
1978. Valutareserverne stagnerede pâ grund af tilb a-
gebetalingen af udlandsgaelden. Mod ârets slutning 
synes indsnaevringen af forskellen mellem rentesat-
serne i Italien og pâ de internationale markeder dog  
at have fremkaldt en vis nettokapitaludstromning. 

I Nederlandene aftog den okonomiske vaekst, idet 
stigningen i den udenlandske eftersporgsel kun 
delvis gjorde det muligt at opveje afmatningen i det 
private forbrug og de stagnerende investeringer. 
Daempningen af det offentliges lobende udgifter var 
ikke kraftig nok til at undgâ en ny udvidelse af bud- 
getunderskuddet. Inflationsraten holdt sig stort set  
pâ det forholdsvis lave niveau, der konstateredes âret  
for. Underskuddet pâ betalingsbalancens lobende 
poster tiltog isaer pâ grund af en mindre gunstig 
udvikling i de usyniige poster. 

I Belgien kom det til en beskeden forbedring af den  
okonomiske aktivitet, der netop overgik niveauet for 
1978 trods det ogede budgetunderskud. Prisstignin
gerne tiltog i andet haivâr, men forblev dog beskedne 
pâ baggrund af udvikiingen i de fleste ovrige 
mediemsstater. Underskuddet pâ betalingsbalancens 
lobende poster voksede, ligesom ledigheden viste  
opadgâende tendens. 

I storhertugdemmet Luxembourg gjorde den  
forholdsmaessige forbedring af forholdene i stâlsek-
toren og de ret betydelige investeringer det muligt at  
holde ledigheden pâ et ret beskedent niveau. Det 
private forbrug kendetegnedes af en mindre udvi
delse, medens prissfigningerne tiltog gradvis. 
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Den akonomìske baggrund 

I Danmark noteredes en meget beskeden fremgang i 
den okonomiske aktivitet takket vaere udviklingen i 
den udenlandske eftersporgsel. Ledigheden faldt 
betydeligt, Prisstigningerne tlltog mod ârets slutning, 
og underskuddet pâ betalingsbalancens lobende 
poster voksede. Det var nodvendigt at dévaluera  
kronen i forhold til de ovrige valutaer, der deltager i  
EMS, bâde i September og november. 

I Irland aflostes den betydelige vsekst i den okono-
miske aktivitet, der havde kendetegnet de to foregâ- 
ende âr, at en mere beskeden fremgang i 1979. Der  
indtrâdte en stigning i inflationen, samtidig med at 
den offentlige sektors underskud pâ ny udvidedes, 
hvilket bremsede vseksten i de disponible realind-
komster og i det private forbrug. Investeringerne 
viste dog fortsat betydelig fremgang. Opbrems-
ningen af eksportstigningen og en betydelig forogel-
se af importen i faste priser forte tilligemed en ugun-
stig udvikling i bytteforholdet til en firdobling af un
derskuddet pâ betalingsbalancens lobende poster i 
lobende priser. Trods en betydelig forbedring forblev 
ledigheden omfattende. 

I de udvlkllngslande, som Faellesskabet har indgâet  
aftaler om finansielt samarbejde med, kom det i 
almindelighed til en forvaerring af den okonomiske 
situation, isaer for sâ vidt angâr betalingsbalancerne. 
Stigningen i priserne pâ visse landbrugsvarer og 
mineraler var utilstraekkelig til at kompensere for de  
stigende importpriser pâ energi og industriprodukter, 
isaer pâ det udstyr, der er af betydning for deres 
okonomiske udvikling. Denne tendens resulterede i 
en forogelse af udlandsgaelden. Endvidere vil oppust-
ningen af lântagningen pâ markedsvilkâr, som over- 
stiger kapitaltilstromningen fra udiandet pâ  
forholdsvis gunstige vilkâr, i de kommende âr sand- 
synligvis oge ydelserne pâ udlandsgaelden yderligere. 

De stater I Afrika, Vestindien og Stillehavet, der har 
undertegnet Lomékonventionen, ramtes i forskelligt 
omfang af denne udvikling. I de lande, der ràder over  
olieressourcer, forbedredes betalingsbalancen. Stig
ningen i priserne pâ mineraler og udvidelsen af 
omsœtningen pâ omrâdet gjorde det muligt for visse 
malmeksporterende lande at undgâ en forvaerring af 
deres okonomiske og finansielle situation, som i 
nogle tilfaelde dog forbliver vanskelig. I flertallet af de 
ovrige stater forvaerredes valutastillingen, hovedsa-
gelig i de lande, som eksporterer jordnoddepro-
dukter. De var sâledes hârdt ramt af en tilbagegang i 
Produktionen og af den amerikanske rekordhost af 
oliefro. Denne genereit ugunstige tendens forstaer-
kedes i visse afrikanske stater i Sahelomrâdet af 
vanskelige klimatiske vilkâr og en host, der var langt  
under gennemsnittet. 

I de ikke-olieeksporterende lande udgjorde tilbage-
gangen i taste priser i saldoen pâ de lobende  
budgetter en stor haemsko for finansieringen af de  
offentlige investeringer, som derfor i stadig hojere 
grad afhaenger af tilforslen af kapital fra udlandet. 

Selv de forholdsvis velstillede lande, som allerede har 
en ret diversificeret okonomi, nemlig Elfenbensky-
sten og Kenya, mâtte konstatere en opbremsning af 
den okonomiske vaekst, en ugunstig udvikling i de  
offentlige finanser og en betydelig stigning i udlands
gaelden. 

I Grsekenland udgjorde vaeksten i bruttonationalpro- 
duktet ca. 4 % i 1979 mod 5 % i 1978. Den mâ hoved- 
sagelig tilskrives den industrielle aktivitet, idet  
rekordhosten fra 1978 langt fra kunne gentages. De  
private industriinvesteringer var fortsat beskedne,  
men den offentlige sektors investeringer steg betyde 
ligt, medens forbruget tiltog maerkbart og resulterede  
i en udvidelse af importen. Forhojelsen af oliepriserne  
og priserne pâ forhândsindkob med henblik pâ lager- 
genopbygning i industrien bidrog ligeledes til et 
rekordstort underskud pâ handeisbalancen trods den  
hurtige stigning i eksporten, hvilket i ârets lob fik 
myndighederne til at traeffe en raekke foranstaltninger 
for begraensning af importen. Trods en ny forogelse 
af provenuet af tjenesteydelser og overforsier steg 
underskuddet pâ betalingsbalancens lobende poster, 
hvilket tvang regeringen til at optrappe sin lântagning 
pâ de internationale kapitalmarkeder betydeligt. 

I Tyrkiet svaekkedes vasksten i bruttonationalpro-
duktet pâ ny, idet den udgjorde knap 2 %, hvilket er  
mindre end befolkningstilvaeksten. Industrien led  
fortsat af manglen pâ energi og importerede varer. 
Investeringerne faldt, isaer i den private sektor, og 
kapaciteterne var utilstraekkeligt udnyttede. Infla
tionen og ledigheden, som allerede var alarmerende i 
1978, forvaerredes yderligere. Trods en stigning i 
eksporten og en begraensning af importen, der  
nodvendiggjordes af manglen af udenlandsk valuta,  
tiltog underskuddet pâ handeisbalancen igen, nemlig 
til ca. 2,5 mio US-$, hovedsagelig pâ grund af olie-
prisstigningerne. Den betydelige vaerditilvaekst i de 
tyrkiske arbejdstageres overforsier fra udlandet som  
folge af det tyrkiske punds devaluering gjorde det 
dog muligt at fastholde underskuddet pâ betalingsba
lancens lobende poster pâ samme niveau som âret 
for. Betalingsbalancesituationen forbliver dog kritisk. 
De allerede betydelige ydelser pâ udlandsgaelden 
vokser hurtigt trods omstruktureringsbestraebelser 
og den saerlige hjaelp pâ gunstige vilkâr, der stilles til  
râdighed Inden for rammerne af OECD. 

I Portugal resulterede en mindre fremgang i den 
forarbejdende industria Produktion og den middel-
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mâdige host i en ny opbremsning af den okonomiske 
vsekst, de r faldt fra 3,5% i 1978 til 3%. Investerln-
gerne viste tilbagegang, og det private forbrug steg 
kun meget lidt. 

Eksportprovenuet, turistindtaegterne og overfor-
slerne fra emigrerede arbejdstagere steg hurtigere 
end Importen, hvilket forte tii et beskedent overskud 
pâ betalingsbalancens lobende poster. 

Trods bestraebeiserne for at daempe Inflationen og 
mindske budgetunderskuddet steg priserne hurtigt, 
ligesom ledigheden fortsat var betydelig. 

I Jugoslavien medforte en omfattende udvidelse af 
forbruget og investeringerne en beskeden forbedring 
af vaekstraten (7 % mod 6,6 % i 1978), en Stagnation i 
eksporten og en kraftig stigning i Importen, der i hoj 
grad ogede underskuddet pâ handelsbalancen. Den 
beskedne udvikiing i turistindtaegterne og overfor-
slerne fra de emigrerede arbejdstagere var utilstraek-
kelig tu at hindre en fordobling af underskuddet pâ  
betalingsbalancens lobende poster i forhold til 1978.  
Inflationspresset tiltog betydeligt, og ledigheden var 
fortsat omfattende. 

I alle Maghreb- og Machraklandene (med undtageise 
af M arokko) konstateredes der en betydelig okono-
misk vaekst pâ mellem 7 % i Tunesien og Jordan og 

12—13 % i Syrien og Aigeriet. Disse landes betalings-
balancesituationer afhaenger i hoj grad af tiistedevae-
relsen af olle- eller gasressourcer pâ deres omrâde.  
Forbedringen af betalingsbalancerne forstasrkedes i 
visse tilfaelde af en fremgang i turistindtaegterne og 
overforslerne fra emigrerede arbejdstagere, uden at  
disse forhold dog var tilstraekkelige til at undgâ et 
mere eller mindre betydeligt underskud i visse lande. 
Inflationen iâ som oftest omkring 20 %, undtagen i 
Syrien, hvor prisstigningerne kun udgjorde ca. 10%,  
og i Tunesien, hvor de var endnu mere beskedne. 
Omfanget af forbrugsbegunstigelserne og miiitaerud-
gifterne udgjorde en fortsat beiastning for de o ffent-
lige finanser. I Libanon haemmede fortsaetteisen af 
fjendtlighederne den okonomiske genopbygning. I 
aimindelighed var finansieringen af de nodvendige 
udvikiingsfremmende investeringer i hoj grad 
afhaengig af omfanget af udlandets bistand, hvilket 
mâ forventes at forblive tilfaeidet i de kommende âr. 

I Cypern synes den okonomiske vaekst at have vaeret 
storre i den sydiige end i den nordlige del af landet 
takket vaere en betydelig udvikiing i de private 
projekter. I Malta forbiev den okonomiske aktivitet 
livlig, men opsvinget i turismen var ikke tiistraekkeligt 
til at undgâ et nyt underskud pâ betalingsbalancens 
lobende poster. I Israel kom det tii en betydelig stig
ning i Inflationen samtidig med en beskeden vaekst i 
bruttonationalproduktet. 
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Lân af midlerne fra det nye fœliesskabsinstrument for  
optagelse og ydelse af lân (NIC) I Fœllesskabet 

Lân af egne midie r uden for Faellesskabet 

m Finansleringsbidrag fra Den sœrllge Afdeling uden for Faellesskabet 

(J1. tabe! 9, s. 80) 
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Finansieringsbidrag i 1979 

Banken yder ferst og fremmest lân af egne midier  
(hvilket hovedsageiig vil sige provenuet af dens 
làntagning pà kapitaimarkederne) og garantier. Pà  
mediemsstaternes eiler Faellesskabets vegne og med  
disses midier letter den endvidere finansieringen af 
projekter i tredjeiande Inden for rammerne af 
Fasllesskabets poiitik for okonomisk og finansielt 
samarbejde, iigesom den siden 1979 bar stillet iàn til 
ràdighed i medlemsstaterne af midierne fra det nye 
faellesskabsinstrument for optageise og ydelse af iàn  
(NIC). Disse finansieringsbidrag, der bogfores i Den 
sseriige Afdeling, figurerer ikke pi Bankens status-
opgoreise. De indgàr dog i dens statistikker og 
aktivitetsbeskriveiser, sàfremt Bestyreisen traeffer 
finansieringsbeslutningen. 

I 1979 bevilgede Den europaeiske In vesteringsbank 
finansieringsbidrag pâ i alt 3 071,1 mio regningsen-
heder(') mod 2 188,3 mio i 1978 og 1 571,5 mio i 

1977. Denne stigning pâ 40,3 % i forhold til foregâ- 
ende regnskabsâr var af samme storr elsesorden som  
i 1978. Lânene af egne midier udgjorde 2 702,1 mio  
(mod 2 140,4 mio i 1978, svarende til en stigning pâ  
26,2 %), medens finansieringsbidragene fra Den 
saerlige Afdeling belob sig til 369 mio (mod 47,8 mio). 

Som det fremgâr af tabel 1 var finansieringsbidra
gene i Faellesskabet i 1979 pâ 2 281,2 mio af egne 
midier og 277 mio af NICs midier eller i alt 2 558,2 
mio, svarende til 83,3 % af det samlede belob. Uden  
for Faellesskabet bevilgede Banken 420,9 mio af egne  
midier og 92 mio af Fœllesskabets budgetmaessige  
midier eller tilsammen 512,9 mio. 

Det samlede udestâende i form af lân af egne midier  
og garantier steg fra 8 352,7 mio den 31. december 
1978 til 10 325,9 mio den 31. december 1979 eller 
med 23,6 %. De vigtigste garantier for de udestâende  
lân fremgâr af note 2 tll bilag Β til regnskabet (s. 73). 

(^) Medmindre andet er naevnt, er alle belob udtrykt i regningsenheder (jf. 
s. 8). Eventuelle forskelle mellem de anforte totalbelob og de summer,  
som fremkommer ved sammenlasgning af de enkelte belob, skyides afrunding 

Tabel 1 : Finansieringsbidrag 11979 og 1958—1979 
Summarisk fordeiing pâ finansieringskiider og omrâder 

1979 1958—1979 (3) 

Antal Mio RE % Amai MIO RE % 
Lân af Bankens egne midier og garantier 
1 Faellesskabet 
Uden for Faellesskabet 

115 
36 

2 281,2 (Τ  
420,9 

74,3 
13,7 

861 
142 

11 654,5 (') 
1 165,8 

84,7 
8,4 

1 alt 151 2 702,1 88,0 1 003 12 820,3 93,1 

Finansieringsbidrag fra Den sseriige Afdeling 
(Jf. 8. 71) 
1 Fœllesskabet, af midierne fra det nye 
faellesskabsinstrument for optageise og 
ydelse af lân, NIC 
Uden for Faellesskabet, af mediems
staternes eller Faellesskabets midie r 

9 

20 

277,0 (2) 

92,0 

9,0 

3,0 

9 

152 

277,0 (2) 

667,7 

2,0 

4,9 

1 alt 29 369,0 12,0 161 944,7 6,9 

Total 
Heraf — 1 Faellesskabet 

— Uden for Faellesskabet 

180 
124 
56 

3 071,1 
2 558,2 

512,9 

100,0 
83,3 
16,7 

1 164 
870 
294 

13 766,0 
11 931,5 

1 833,5 

100,0 
86,7 
13,3 

(1) Heraf Iàn med rentegodtgorelse inden for rammerne af EMS; 791,0 mio RE. 
(2) Herat lân med renlegodtgorelse inden for rammerne af EMS: 87,4 mio RE. 
(3) Jf. tabel 2. note 1, s. 24. 
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/ industhsektoren i FasHesskabet stiHede 
Banken i 1979 i alt 343,4 mio RE til 
ràdighed, heraf 125,8 mio i form afsubiân  
under giobaiiàn, der fordeites pâ 378 
mindre og meiiemstore projekter. 

Finansieringsbidrag i Faellesskabet 

I 1979 ydede Banken lân til projekter I medlemsstaterne pâ 2 281,2 mio regningsentieder at egne midier mod 
1 966,5 mio i 1978, hviiket udgor en stigning pâ 16 %. Hertii kommer de forste ni lân af midierne fra det nye  
faeiiesskabsinstrument for optageise og ydeise af iân (NIC), der belob sig til i alt 277 mio. 

Det samiede udlânsbeiob udgjorde sâiedes 2 558,2 mio. Denne fremgang pâ 30 °/o, der mâ ses i lyset af stig- 
ninger pâ 40 "/o i 1978 og 29 % i 1977, afspejier Bankens bestraebelser for under fortsat vanskeiige okono- 
miske forfiold at imodekomme Det europaeiske Râds opfordring af marts 1977 til Banken og Kommissionen  
for De europaeiske Faeliesskaber om at og e deres indsats med henblik pâ bekaempelse af iedigheden, stim u-
iering af investeringerne og tiivejebringelse af storre overensstemmeise meliem mediemsstaternes okono-
miske praestationer. 

De rentegodtgorelser pâ 3 procentpoints âriigt, der kan ydes Inden for rammerne af det europaeiske mone-
taere system (EMS), og som finansieres over Faeiiesskabets budget, stilles til ràdighed i forbindeise med  
visse iân af Bankens eiier NICs midier til projekter i de mindst velstillede m edlemsstater, der deltager fuldt 
ud og effektivt i EMS. Bestemmelserne herom trâdte I kraft i andet haivâr af 1979 og resulterede i, at lân pâ I 
alt 878,4 mio blev forbundet med rentegodtgoreiser. Det svarer til ca. en tredjedel af udiânsbelobet I 
mediemsstaterne. 

Bankens finansieringsbidrag af egne midier i 
Faellesskabet i 1979 er naermere beskrevet pâ side 
42-46. De figurerer pâ Bankens statusopgorelse. 

Finansieringsbidragene af NICs midier er beskrevet 
pâ side 47. De figurerer ikke pâ Bankens statusopgo
relse, men bogfores i Den saerlig Afdeiing, som  
Styrelsesrâdet bar oprettet med henblik pâ bogforing 
af de finansieringsbidrag, som Banken yder for tred-
jemand og for dennes regning. 

Tabellerne side 24, 38, og 41 viser fordelingen af 
lânene af dels Bankens egne midier, dels NICs 
midier. Endvidere er summen af disse midier anfort, 
idei deres samfundsokonomiske virkninger bedst 
kan vorderes pâ grundlag af det samiede belob. 

Lânene af Bankens egne midier og lânene af NIGs  
midier bevilges pâ grundlag af naesten samme  
udlânskriterier, og de gik i 1979 til de samme  
projekter. Det vil derfor vaere mest henslgtsmaessigt  
at give en samlet oversigt over anvendelsen af disse  
midier i Faellesskabet sâvel som over de vigtigste  
okonomiske aspekter af de finansierede projekter. 
Dette er tormâlet med den folgende redegorelse 
(s. 23-41). Disse finansieringsbidrag kan inddeles 
efter tre synspunkter: Deres okonomipolitiske mài,  
deres fordeling pâ brancher og deres geografiske 
fordeling. 

De okonomipolitiske mài, hvis virkeiiggoreise 
Bankens lân af egne midier i Faellesskabet skal 
fremme, er fastlagt 1 Romtraktatens artikei 130. I 
praksis stilles dens midier tll ràdighed for 

— fortrinsvis projekter, der fremmer den okono  
miske udvikiing af vanskeiigt stiliede regioner, 
bereiter kaidet projekter af regional interesse; 

— projekter af faei les interesse for fiere medlems
stater elier for Faellesskabet som helhed, herefter 
kaidet projekter af faeiles europaeisk Interesse, 

enten fordi de fremmer Europas okonomiske integra 
tion (infrastrukturer for kommunikation — motor-
veje, jernbaner, sejibare vandveje og telekom-
munikation — og projekter, der gennemfores 
som et résultat af et naert te knisk og okonomisk 
samarbejde mellem virksomheder i forskellige 
mediemsstater), 

eller fordi de bidrager til virkeiiggorelsen af Faeiies
skabets mi! med hensyn tll miijobeskyttelse, 
anvendeise af avanceret teknologi eiier — /  
saerdeleshed — sikring og diversificering af ener-
giforsyningen, og 

— projekter for modernlsering eller omstllling af 
virksomheder eiier skabelse af nye bes»aeftigelses-
muligheder, som er nodvendiggjort af de strukturelle 
vanskeligheder, der kendetegner visse brancher. 

De projekter, som Banken finansierer, kan som oftest  
henfores tll én af disse grupper. Mogie bidrager dog 
til virkeiiggorelsen af fiere mài samtldig. I 1979  
udlântes sâiedes 241,3 mio af egne midier til  
projekter af regional interesse, som samtidig var af 
faeiles europaeisk interesse (234,3 mio) eller mulig-
gjorde modernisering eller omstllling af virksomheder 
(7 mio). 
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label 2: Finansieringsbidrag i Fœllesskabet i 1979 og 1958—1979 
Fordeling pa okonomipolitiske formé! 

Af NiC s midier 

1979 

Okonomipolitisk formâl Mio RE % MIO RE Mio RE "h 

Reglonudvlkllng 1 570,6 100,0 152,2 1 722,8 100,0 
Belgien 8,7 0,5 8,7 0,5 
Danmark 15,6 1,0 15,6 0,9 
Forbundsrepubllkken Tyskland 4,0 0,3 4,0 0,2 
Frankrig 123,8 7,9 123,8 7,2 
Irland 252,9 16,1 86,7 339,6 19,7 
Italien 683,4 43,5 39,6 723,0 42,0 
Luxembourg — — — — — 
Nederlandene — — — — — 
Det forenede Kon gerige 482,2 30,7 25,9 508,1 29,5 

Modernlsering og omstilling al 
virksomheder 30,8 100,0 — 30,8 100,0 

Faelles europaeisk Interesse 921,1 100,0 124,8 1 045,9 100,0 

Energi 785,9 85,3 124,8 910,7 87,1 
Udnyttelse af Faellesskabets 
egne ressourcer 553,1 60,0 124,8 677,9 64,8 
Vandkraft og geolermisk energi 84,6 9,2 45,4 130,0 12,4 
Kerneenergi 305,6 33,1 — 305,6 29,2 
Kulbrinter 45,0 4,9 — 45,0 4,3 
Fast brasndsel 115,3 12,5 79,4 194,7 18,6 
Alternative energikitder 2,6 0,3 — 2,6 0,2 

Energibesparelser 68,5 7,4 — 68,5 6,6 

Importspredning 164,3 17,9 — 164,3 15,7 

naturgas 124,9 13,6 — 124,9 12 
et og kul 39,4 4,3 — 39,4 3.8 

Kommunikation 32,3 3,5 — 32,3 3,1 

Transport 32,3 3,5 — 32,3 3,1 
Jernbaner — — — — — 
Veje og ingeniorarbejder 6,7 0,7 — 6,7 0,6 
Setransport — — — — — 
Lufttransport 25,6 2,8 — 25,6 2,4 
Telekommunikation — — — — — 

Andre infrastrukturer — — — — — 
Miijobeskyttelse 5,0 0,6 — 5,0 0,5 

Industrielt samarbejde 90,4 9,8 — 90,4 8,6 

Forskning og ny teknologi 7,5 0,8 — 7,5 0,7 

— At fratraekke for finansierings
bidrag med fiere formât -241,3 — — -241,3 — 
Total 2 281,2 277,0 2 558,2 

(1) Belob ι lobende priser omregnel til dagskurser, En oversigt over en sa lang penode mâ lorlolkes med lorsigtighed, idei oplysningerne om de forskellige âr pävirkes al  
pnsudvikhngen samt al de kursaendringer. der er ske t i penoden 1958—1979. 
(2) F.eks, gasrorledninger. inveslermger til fremme af elimporten. anlagg, der muliggor fyring af kraflvaerker m ed importerei kul. osv. 
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Finansieringsbidrag i Fœllesskabet 

1958—1979 (') 

Af Bankens 
egne midier 

Mio RE % 0konomipoljtisk formél 

8 551,1 100,0 Regionudvlkllng 
83,8 

134,9 
372.6 

1 287,6 
606.7 

3 951,1 
4,0 

70,5 
2 039,9 

1.0 
1,6 
4,3 

15.1 
7.1 

46.2 

0,8 
23,9 

Belgien 
Danmark 
Forbundsrepublikken Tyskiand 
Frankrig 
Irland 
Italien 
Luxembourg 
Nederlandene 
Det forenede Kongerige 

243,3 100,0 
Modernisering og omstllling af 
virksomheder 

4 457,8 100,0 Faelles europaeisk interesse 
3 165,8 

2 524,1 

70,9 

56,5 

Energi 
Udnytteise af Faellesskabets 
egne ressourcer 

213,0 
1 420,8 

666.8 
220.9 

2,6 

4.8 
31,9 
14,9 

4.9 

Vandkraft og geolermisk energi 
Kerneenergi 
Kulbrinter 
Fast braendse! 
Alternative energikilder 

74,0 1,7 Energibesparelser 

567,7 12,7 Importspredning (^) 

472,9 
94,8 

10,6 
2,1 

naturgas 
et og kul 

850,8 19,1 Kommunikation 

760,6 
103,9 
550,6 
479 
58,2 
90,2 

17,1 
2,3 

12,4 
1.1 
1.3 
2,0 

Transport 
Jernbaner 
Veje og ingeniorarbejder 
Sotransport 
Lufttransport  
Telekommunikation 

21,2 0,5 Andre infrastrukturer 

25,6 0,6 Miljobeskyttelse 

364,4 8,2 Industrielt samarbejde 

30,0 0,7 Forskning og ny teknologi 

- 1 597,7 — 
— AI Iratraekke for finansierings
bidrag med fiere formât 

11 654,5 Total 

Bankens finansieringsbidrag af NfCs midier ska! 
opfyide Ràdei for De europaeiske Fsellesskabers 
retningslinier, som Kommissionen for De europaeiske 
Faeliesskaber iaegger tii grund for sin afgorelse af, 
hviike projekter der kan komme pi taie. Bestemmel-
serne vedrorende bevilling af rentegodtgorelserne 
inden for rammerne af EfdS er ligeiedes indeholdt i 
en saeriig forordning (jf. indledningen, s. 11). 

I henhold til Ràdei for De europaeiske Fœiiesskabers  
afgorelse om bemyndigelse ill optagelse af en forste  
lânetranche pà 500 mio kan de af NICs midier finan- 
sierede projekter inddeles i io hovedgrupper: 

— Infrastruktur- og energiprojekter, der bidrager til  
at mindske de regionale forskelie samt til at forbedre 
beskasftigelsessituationen. Disse projekter kan grup-
peres sammen med projekterne af regional inter
esse: 

— energiprojekter, der bidrager tii ai oge Faeiiesska-
bets uafhaengighed, dets forsyningssikkerhed og 
diversificeringen af dets forsyningskilder, som 
vedrorer udnytteise, transport og iagring af energi-
ressourcer, eller som muliggor energibesparelser 
eller udnytteise af alternative energikilder. Disse 
projekter kan grupperes sammen med projekterne af 
fseiies europaeisk interesse. 

Banken er blevet bemyndiget til at yde disse lân pâ  
Faellesskabets vegne samt for dets regning og risiko. 
Den modtager sàledes lâneansogningerne, og efter  
at Kommissionen for De europaeiske Fasllesskaber  
bar treffet afgorelse om, hvorvidt de forelagte  
projekter kan komme pâ tale, foretager den projekt- 
bedommelsen efter sin normale fremgangsmàde og i 
overensstemmelse med sine vedtaegter og saedvan-  
lige kriterier, ligesom den traeffer lânebeslutningen  
og varetager lânadministrationen. Kommissionen  
forer forhandiingerne om lântagningen og overforer  
derefter provenuet fil Banken, som om nodvendigt  
sorger for dets midiertidige anbringelse. 

Af den forste trancfie af NIC har Banken i samarbejde 
med Kommissionen for De europaeiske Faeliesskaber  
bevilget eller undertegnet affaler om ni lân pâ i ait 277  
mio i Det forenede Kongerige (105,3 mio), Irland  
(86,7 mio) og Italien (85 mio) (jf. s. 47). Seks lân pâ 
152,2 mio gik fil infrastruktur- og energiprojekter, der  
bidrager til at udjaevne de regionale forskelie gennem 
forbedring af vandforsyningen (Irland, Skotland og 
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Finansieringsbidrag i Fœllesskabet 

Rnansierìngsbidrag i Fœllesskabet i 1979 og 1958-1979 
Fordeling pâ okonomipolitiske hovedformâl (1) 

% 
100—1 1979 

90-
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70 — 

60 — 
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30 — 
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)— 1958-1979 

Regionudvikling 

m Italien 
Det forenede Kongerige 

Irland 

Frankrig 

Andre  

Herat NIC 

Faelles europaeisk interesse 

Andre  

Herat NIG 

(Ί Visse projekter Ijener fiere forrnâi. jf. s. 25 og tabe! 2, s. 24 
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Finansiehngsbidrag i Fsellesskabet 

Puglien) og elforsyningen (Irland) sâvel som gennem  
udbygning af vej- og telekommunikationsforbindel- 
serne (Irland), medens de resterende tre lân pâ 124,8  
mio stilledes til râdigtied for projekter, der fremmer 
virkeliggorelsen af Faeilesskabets hojt prioriterede 
mài pâ energiomrâdet gennem udnyttelse af dets 
egne energikiider. De omfatter sâledes opforeise af 
to vandkraftvaerker i Piemonte og Wales samt en  
raekke geotermiske kraftvaerker i Toscana. 

Af disse finansieringsbidrag af Bankens og NICs 
midier var 33 pâ i alt 878,4 mio forbundet med den 
rentegodtgorelse pâ 3 procentpoints âriigt, der kan 
ydes inden for rammerne af EMS (jf. s. 11) ('), Heraf 
afholdtes 29 af Bankens egne midier (791 mio), og 
fire af NICs midier (87,4 mio). De sâledes finansie-
rede projekter gennemfores i Italien (618,9 mio) og 
Irland (259,5 mio). Denne fordeling udtomte den 
budgetmaessige beviliing pâ 200 mio, der var afsat til  
daekning af rentegodtgoreisernes aktuaiiserede total
belob i 1979, pâ naer 3,4 mio, der vii blive overfort til  
regnskabsâret 1980. De lân, hvortii der erydet rente-
godtgorelser inden for rammerne af EMS, e r tydeligt 
markeret i de kapitler, der omfiandler iânene af 
Bankens egne midier (s. 42-46) og iânene af NICs 
midier (s. 47). 

Stigningen i den samlede lângivning af midier fra  
sâvel Banken som del nye faeilesskabsinstrument 
bevirkede en betydeiig tilforsel af kap ital tii de lande 
og regioner, der kendetegnes af de mest akutte 
strukturproblemer. Denne kapitaitilstromning lettede 
finansieringen af hojt prioriterede projekter, der 
sâledes kunne gennemfores hurtigere, isaer i lande, 
hvor de nationale investorer var tiibageholdende med 
at forpligte sig pâ lang sigt, elier som kendetegnedes 
af betalingsbalanceproblemer. 

De samlede lân, der af Ban kens og NICs midier stil
ledes til râdighed for projekter for udvikling af van-
skeligt stillede regioner, steg i 1979 med 18,2% og 
repraesenterer nu over to tredjedele af Bankens akti-
vitet i Faellesskabet. Ni tiendedele heraf gik til  
projekter i Italien, Det forenede Kongerige og Irland. 

(1) Efter indregning af en rentegodtgorelse, der I begyndelsen af 1980 bevil- 
gedes til lân nr. 121 af NICs midier (jf. s. 47) er i alt 34 lân hidtil blevet  
forbundet med rentegodtgoreiser pé tilsammen 913,3 mio (29 lân pâ 791 mio af 
Bankens egne midier og 5 lân pâ 122.3 mio af NIC s midier) Det bemaerkes, at  
det samlede lânebelob i regningsenheder. hvortii der er ydet rentegodtgo
reiser inden for rammerne af EMS. i denne beretning afviger noget fra det 
lânebelob, som Kommissionen for De europaeiske Faellesskaber anfo rer i sin 
àrsberetning. Dette skyldes, at omregningen til regningsenheder er fortaget 
pâ grundlag af forskellige kurser. 

Lânene tii projekter af faelles europaeisk interesse  
viste dog en endnu storre stigning (plus 58 %) isaer  
for sâ vidt angâr projekter, der fremmer virkeliggo
relsen af Faeilesskabets energipolitik (plus 67 %). 

Lângivningen til store energi- eller vandprojekter 
(vandforsyning, spildevandsbehandling og kunstvan-
ding) Steg betydeligt og udgor fortsat hovedparten af 
Bankens aktivitet sammen med projekter for omfat-
tende infrastrukturer for transport og telekommuni-
kation. Det kom dog tii et klart genopsving i lânene til 
projekter i industrisektoren og som folge heraf tillige  
inden for iandbrug og tjenesteydeiser. Disse iân  
ydedes alle af Bankens egne midier. Der var i tiita-
gende grad taie om sublân under globailân til mindre 
og mellemstore projekter, hvis antal naesten tredob-
ledes, medens belobet naesten fordobiedes. 

De i 1979 bevilgede lân indgik i finansieringen af 515 
projekter (mod 235 i 1978), nâr medregnes de  
projekter, hvortii der ydedes sublân. De samlede 
udgifter hertil kan ansiâs til knap 7,1 mia, hvoraf 
lânene i gennemsnit daekkede 32,3 % (mod 28,1 % i 
gennemsnit i 1978) eller 36,2% under indregning af 
lânene af NICs midier. De mindre og mellemstore 
projekter modtog de storste procentvise finansie
ringsbidrag. 

De i 1979 finansierede projekter ventes direkte at ville  
skabe ca. 24 000 permanente arbejdspladser (mod  
11 000 i 1978) og sikre knap 11 000 andre, hovedsa-
gelig i Industrien. 

Energiprojekterne og de forskellige infrastrukturpro-
jekter, hovedsagelig for vandbygning, fremmer pâ  
laengere sigt skabelsen af et storre antal permanente 
arbejdspladser, isaer indirekte som folge af de 
produktive aktiviteter, hvis udvikling de danner grund-
laget for. Endvidere har de nodvendige arbejder og 
leverancer i forbindelse med etableringen af disse  
anlaeg — i lighed med industriprojekterne — betyde-
lige direkte og indirekte midlertidige virkninger pâ  
beskaeftigelsen i anlaegsperioden, som undertiden er 
forholdsvis lang. Disse midlertidige virkninger af de 
projekter, til hvis finansiering Banken bidrog i 1979,  
kan ansiâs til knap 500 000 mandâr, svarende til ca. 
145 000 arbejdspladser de to forste âr og derefter  
gradvis faerre. Under hensyntagen til de tilsvarende  
virkninger af de projekter, der finansieredes de to  
foregâende regnskabsâr, kan det ansiâs, at Bankens  
finansieringsbidrag i 1979 sikrede ca. 360 000  
arbejdstagere beskaeftigelse. 
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Finansieringsbidrag ί Faellesskabet i 1979 

I Energi 

Kommunikation 

0 Infrastrukturer for vand 

1 Forbrugsgodeindustri 

I investeringsgodeindustri 

I Mellemproduktindustri 

Globailân 

φ Sublân (anta!) 
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Finansieringsbidrag i Feellesskabet 

I 1979 bevilgedes 94 sublân pâ i alt 35,5 mio under de  
lobende globallân til mindre og mellemstore Industrl- 
projekter og kvaegbedrifter I Mezzogiorno. De  
sàledes finansierede projekter gennemfores isaer I  
Abruzzerne (21 sublân pâ 6,7 mio), Campanien (17  
sublân pâ 6,4 mio), Latium (15 sublân pâ 8,3 mio) og  
Sardinien (10 sublân pâ 5,4 mio), hvorefter folger  
Basilicata og Puglien (hver 8 sublân pâ henholdsvis  
3,1 og 2,5 mio), Calabrien (7 sublân pâ 0,7 mio), Sici
lien (5 sublân pâ 0,7 mio) og Molise (3 sublân pâ 1,7  
mio). Disse sublâns gennemsnitlige storrelse, knap 
0,4 mio, reprœsenterer et fald I forhold til det 
gennemsnit pâ 0,5 mio i lobende priser, der kende-
tegnede perloden 1969—1978. 

Uden for Mezzogiorno finanslerede Banken ligeledes  
projekter at regional interesse. Den bevilgede  
sâledes I alt 56,6 mio i form af de ls et lân til udbyg-
ning af eltransmissionsnettet i omrâdet Friuli- 
Venezia Giulia, tre lân til fabrikker for fremstilling af 
biomedicinsk udstyr i Piemonte, en metalvarefabrik I 
Toscana og en dœkfabrik I det centrale Latium, dels 
to globallân til henholdsvis Mediocredito Centrale og 
Centrobanca (Banca Centrale dl Credito Popolare). 

I 1979 gik 34 sublân pâ I alt 13,2 mio under lobende  
globallân til mindre og mellemstore projekter I  
egnsudvikiingsomrâder i MIdt- og Norditalien. De  
gennemfores i Trentino-Alto Adige (12 sublân pâ 5,3  
mio), Toscana (7 sublân pâ 1,4 mio), Friuli-Venezia  
Giulia (7 sublân pâ 0,9 mio), Umbrien (4 sublân pâ 3,4  
mio) og Mellemitalien (4 sublân pâ 2,2 mio). Disse 
sublân svarer I gennemsnit tilnaermelsesvis til sublâ-
nene i Syditalien. 

I Det forenede Kongerige stillede Banken 482,2 mio  
af egne midier (') tll râdighed for projekter af regional  
Interesse (mod 351,9 mio I 1978), hvortil kommer 25,9  
mio af NICs midier, hvllket tilsammen giver 508,1 mio. 

Disse lân ydedes hovedsagelig tll infrastrukturpro-
jekter, der fremmer udviklingen og omstillingen af 
vanskeligt stillede regloner, isaer projekter for vand-
forsyning og spildevandsbehandiing (151,3 mio af 
egne midier og 25,9 mio af NICs midier til et projekt i 
Skotland), infrastrukturer for kommunikation (148,6  
mio af egne midier) og energiprojekter (118,3 mio af 
egne midier). Endvidere finansieredes en lang rœkke  
industriprojekter (64 mio af egne midier), hovedsa
gelig i egnsudvikiingsomrâder sâsom Skotland (92,3  
mio af egne midier og 25,9 mio af NICs midier eller i 

(1) Hvortii kommer bevillingerne i henhold til fuldmagts- og garantiaftalerne 
(jf,s.33). 

alt 118,2 mio), Wales (108,6 mio), Nordirland (77,7  
mio), Nordvestengland (54 mio), Nordengland (46,5  
mio), Yorkshire and Humberside (46 mio) og Syd-
vestengland (11,2 mio). De sidstnaevnte lân afholdtes 
af Bankens egne midier. 

I Skotland vedrorer tre af de finanslerede projekter 
udnyttelsen af olieforekomsterne I Nordsoen. Det 
drejer sig om kraftvaerket i Peterhead, som kan fyres 
med den gas, der fremkommer ved udvindingen af 
olle, udbygningen af olleha vnen i Sullom Voe pâ den 
storste af Shet landsoerne samt en raekke infrastruk
turer i forbindelse med havneanlaeg pâ Orkneyoerne. 
Ire lân af egne midier og et lân af NICs midier glk til  
regionale myndigheder med henblik pâ dels forbed-
ring af vandforsyningen I Strathclyde og anlaeg af 
Monklandmotorvejen gennem Glasgow, dels vandfor-
synlngsarbejder i forbindelse med etableringen af en  
raekke Industriomrâder I Grangemouth, Falkirk, Stir 
ling og Aiioa sâvel som i Cumbernauld New Town i  
det centrale Skotland. Hertll kommer vandbygnlngs- 
arbejder og vejanlaeg i Lothian Region, isaer i forbin 
delse med Livingston New Town. 

Fem andre lân af egne midier gik til industriprojekter, 
nemlig et aluminlumsvaerk I L ochaber, to fabrikker i 
Dundee, hvoraf den ene fremstlller udstyr til olleindu-
strien, den anden fittings, et projekt for modernlse-
ring af et trykkerl I Glasgow og et for udvidelse af en 
whiskyfabrik I Dumbarton. 

I de ovrige egne af Det forenede Kongerige bevil
gedes lânene tll projekter af regional Interesse  
udelukkende af Bankens egne midier. 

Det storste lân I Wales skal gore det mullgt at  
forbedre telekommunikationsnettet. Flertil kommer  
fire lân med henblik pâ udvikling af en diversificeret 
Industri, nemlig til to fabrikker for emballering af drik-
kevarer og naeringsmidier i Wrexham i Nordwales, en 
fabrik for fremstilling af mineraluld i Bridgend I 
Sydostwales og en fabrik for fremstilling af plastar-
tikler i Blaenau. Endelig stilledes et lân til râdighed for 
et projekt for udbygning af eltransmissionsnettet, der  
ogsâ er tll gavn for Nordvestwales. 

I Nordirland var lânet fil det termiske kraftvaerk i 
Kliroot forbundet med en rentegodtgorelse pâ 3  
procentpoints, der afholdes af Den europaeiske Fond 
for Regionaludvikiings midier. Dette er forste gang  
denne stotteform anvendes, pâ trods af at den har 
vaeret hjemlet i forordningen om oprettelse af Reglo-
naludvlklingsfonden siden 1975. To andre lân skal 
indgâ i et projekt for dels udbygning af vejnettet i 
omrâderne Belfast og Londonderry, dels modernlse-
rlng af radialdaekfabrikker I Belfast og Ballymena. 
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/1979 modtog nseringsmiddelindustrien 
finansieringsbidrag fra Banken pâ i aft 29,8 
mio BE (projekterne gennemfores i Det 
forenede Kongerige, Danmark, Italian og 
Belgien). 

Finansieringsbidrag i Fasliesskabet 

I Nordengland, Nordvestengland og Yorkshire and 
Humberslde bidrog Banken til flnansieringen af en 
raekke projekter for vandforsyning, kloakering og 
splldevandsbehandling, der Indgâr I arbejdet med  
etablering af industriomrâder I Tyneslde, Merseyslde 
og Sheffield sâvel som I det vestllge og sydllge 
Yorkshire. Den stillede endvldere lân til râdighed for 
opforelsen af en pumpefabrik I Leeds, en mobelfabrik 
i Runcorn, en fabrik for fremstllling af ror og byggear-
tlkler I Brandon, en fabrik for fremstllling af turbola-
dere I Skelmersdale og et projekt for modernlsering 
af en fabrik for fremstllling af telekommunlkatlons-
kabler sammesteds. 

I Sydvestengland glk to lân til dels aniaeg af Indu 
striomrâder og en lufthavn i Devon, dels projekter for 
vandforsyning I omrâdet Plymouth. 

Endellg forte de to fuldmagts- og garantlaftaler, som  
Banken I 1977 og 1978 Indglk med den britlske stat, 
til bevllling af 72 lân pâ I alt 50,3 mio med Bankens  
godkendelse. De glk til mindre og mellemstore Indu-
strlprojekter I egnsudviklingsomrâder, hovedsagellg I 
Nordengland (28 bev llllnger pâ 19,6 mio), Wales (17 
bevllllnger pâ 8,9 mio), Skotland (13 bevllllnger pâ 8,3 
mio) og Sydvestengland (9 bevllllnger pâ 8,3 mio).  
Dernaest folger Yorkshire and Humberslde (4 bevll
llnger pâ 4,8 mio) og Nordvestengland (1 bevllling pâ  
0,4 mio). 

Det samlede undiândsbelob I Irland, der stilledes til 
râdighed for projekter af regional Interesse, tredob-
ledes. Der bevllgedes sâledes lân pâ 252,9 mio af  
egne midier og 86,7 mio af NICs midier, eller I alt  
339,6 mio mod 110 mio I 1978. Denne stigning  
skyldtes Isaer bevlllingerne tll projekter I energlsek- 
toren (79,3 mio af egne midier og 24,7 mio af NICs  
midier), vandforsynings- og splldevandsbehandllngs- 
projekter (70,1 mio af egne midier og 24,7 mio af  
NICs midier), projekter Inden for landbrug, skovbrug 
og landbrugslndustrl (37,1 mio af egne midier) samt  
Industrlprojekter (22,6 mio af egne midier). Hertll 
kommer projekter for udvldelse og modernlsering af 
telekommunlkatlonsnettet samt forbedring af 
vejnettet, der modtog finansieringsbidrag pâ 43,9 mio  
af egne midier og 37,3 mio af NICs midier. 

I energlsektoren glk lânene til et projekt for opforelse 
af et termlsk kraftvaerk o g Installation af tre gasturbl-
negeneratorer til daekning af eftersporgslen ved 
spldslast I Aghada I omrâdet Cork, som er landets 
storste Industricenter efter Dublin. Endvidere flnan-
slerede Banken en forbedring af det Irske eltransmls-
slons- og distrlbutlonsnet, et projekt I MIdtlrland for 
fremstllling af t orvebrlketter til brug I private central-
varmeanlaeg samt projekter for udnyttelse af torvefo-
rekomster med henbllk pâ fyring af kraftvaerker, der 

leverer 20 % af l andets samlede elproduktion. De to 
sidstnaevnte projekter, til hvis finanslering Banken  
har bidraget siden 1976, vll gore det mullgt at erstatte  
ca. 450 0001 Importeret olle om âret med torv. 

De fem store projekter for vandforsyning og spllde
vandsbehandling fremmer den okonomlske og Indu
strielle udvikling I Dublinomrâdet samt I 14 af de 23  
grevskaber I omrâderne Connaught, Munster og 
Lelnster. Endvldere bevilgede Banken et lân tll 
draening af 58 000 ha landbrugsjord I disse tre  
provinser. Hertll kommer, at den for forste gang I 
Faellesskabet del tog I finansleringen af et projekt for  
genplantning af ca. 40 000 ha skov, aniaeg af veje 
med henbllk pâ fremme af skovbruget og erhvervelse 
af skovningsudstyr. Banken ydede llgeledes et 
globallân tll Agricultural Credit Corporation med 
henbllk pâ finanslering af visse projekter for modernl
sering af landbrug og mindre landbrugslndustrlpro-
jekter samt to nye globallân tll Industrial Credit 
Company, der agter at anvende provenuet tll finan
slering af mindre Industrlprojekter. 

Under de lobende globallân stilledes 183 sublân pâ I  
alt 20,6 mio tll râdighed for mindre Industri- og  
landbrugsprojekter (mod 23 sublân pâ 2,7 mio I  
1978). Disse sublân belober sig gennemsnitllgt tll 
110 000 regningsenheder. 

I de ovrige medlemsstater bevilgede Banken udeluk-
kende lân af egne midier. 

I Frankrig belob lânene tll projekter af regional Inter
esse sIg tll 123,8 mio. Hovedparten heraf glk tll 
projekter for udvidelse og forbedring af t elekommu
nlkatlonsnettet I Lorraine, som er saerllg hârdt ramt af 
stâlkrisen. I Bretagne og Rhône-Alperne ydede 
Banken to lân, ét tll et aniaeg for rensning af olletanke 
I Brest, og ét med henbllk pâ opforelse af Vlllerest-
daemnlngen. Denne daemning skal bidrage tll regule-
rlng af Lolrefloden og vll sâledes mindske sâvel vand-
mangelen som oversvommelsesfaren, samtldig med 
at den vll gore det mullgt at producere elektricitet. I 
Auvergne gav Banken et lân tll en fabrik for fremstll
ling af mineraluld tll Isoleringsformâl I St-Eloy-Ies-
Mlnes. 

Endelig modtog Caisse d'Aide à l'Equipement des 
Collectivités Locales et globallân med henbllk pâ 
finanslering af mindre og mellemstore Infrastrukturer  
af regional Interesse. I 1979 glk tre sublân pâ I ait 4,4  
mio under dette globallân tll havneinfrastrukturer I 
Cherbourg (Nedre Normandiet), Bayonne (Aquita 
nien) og Calais (NordfrankrIg-Pas-de-Calals). 
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To tredjedele af lânene i Denmark stilledes til râdlg- 
hed for to projekter 1 Grönland (10,2 mio af Ι alt 
15,6 mio). Del ene omfatter opforelse af et termisk 
elvaerk i Holsteinsborg pâ vestkysten, det andet en  
udbygning af UHF-telekommunikationsnettet. Hertil 
kommer et lân til en udvidelse af en fabrik for fremstil-
ling af spojter og sprojteudstyr til landbrug og gart-
nerier pâ Falster. Endelig optog den danske stat et 
nyt globallàn. I 1979 bevilgedes 21 sublân pâ i alt 5,5  
mio under de lobende globallàn til mindre og mellem-
store projekter i egnsudvikiingsomrâder, fieraf 4,5  
mio vest for Store Baelt og 1 mio ost for Store Baelt. 

I de ovrige mediemsstater var lângivningen til  
projekter af regional interesse mere begraenset. I  
Belgien ydedes et lân til en fabrik for fremstilling af  
selvklaebende produkter til industrielle formâl naer 
Turnhout (provinsen Antwerpen) i det ojemed at  
diversificere Industrien i et omrâde, som endnu er 
staerkt domineret af beklaednings- og skotojsvirk-
somheder. Endvidere opbrugtes Bankens andet 
globallàn til Société Nationale de Crédit à l'Industrie  
gennem bevilling af 11 sublân pâ 6,2 mio til industri- 
projekter i egnsudvikiingsomrâder. I Forbundsrepu- 
bllkken Tyskiand skai et lân til et industriprojekt i  
Westmünsterland fremme diversificeringen af dette  
omrâdes okonomi. 

Lân til projekter af faelles europœisk 
Interesse 

Lânene ti! projekter af faelle s europae isk Interesse 
belob sig til 921,1 mio af egne midier og 124,8 mio  
af NiCs midier. Af disse i ait 1 045,8 mio gik knap 
90 °/o til projekter, der fremmer virkeliggorelsen af 
Faellesskabets mal pâ energiomrâdet, idet de stil
ledes tll râdighed for projekter for udnyttelse af 
Faellesskabets egne energiressourcer (533,1 mio af 
egne midier og 124,8 mio af NICs midier), spredning 
af importen (164,3 mio af egne midier) og energibe-
spareiser (68,5 mio af egne midier). De projekter,  
som bar modtaget finansieringsbidrag de tre sidste  
âr, ventes at kunne mindske Faellesskabets ârlige 
olielmport med ca. 38 mio t eiier 8 % af den  
maengde, som Râdet for De europaeiske Faeiies-  
skaber har opstiiiet som mal for 1985. 

I overensstemmelse med Faellesskabets retnlngsli-
nier bidrog Banken til finansieringen af p rojekter for  
udnyttelse af Faellesskabets egne energikllder. 
Kernekraftprojekter tegnede sig for fem lân af egne 
midier pâ i alt 254,1 mio. De gik til to kraftvaerker i Det 
forenede Kongerige, nemlig i Hartlepool i Teesside 
og Heysham i Lancashire. I Frankrig bevilgedes et lân  
til kraftvœrket i Greys-Malville i Alperne, hvis hurtige 
formeringsreaktor kendetegnes af et mindre specifikt  
uranforbrug end letvandsreaktorerne, ligesom der 
ydedes et lân til et projekt for forbedring af drifts- og  
sikkerhedsforholdene i Ardennerkraftvaerket i Chooz.  
De to sidstnaevnte projekter, som i alt repraesenterer  
1 200 MW, vil ved deres ibrugtagning gore det muligt  
at spare 1,6 mio t olieaekvivalent ârligt. Disse fem 
kraftvaerkers Produktion vil bidrage til at reducere  
olieimporten med knap 6,5 mio t. Til industrier, der 
ieverer udstyr til kernekraftvaarker, formidledes to lân  
pâ i alt 51,1 mio, nemlig ét til fortsaettelsen af opfo- 
relsen af uranberigningsanlaegget EURODIF i Trica- 
stin i Sydostfrankrig, der arbejder efter gasdiffusions- 
princippet, og ét i Forbundsrepublikken Tyskiand i et  
omrâde, der domineres af tekstilindustri, med henblik  
pâ opforelse af en fabrik for samling af centrifuger til  
brug i uranberigningsanlaeg. 

HertH kommer, at Banken i sin egenskab af Euratoms 
befuldmaegtigede sammen med Kommissionen for  
De europaeiske Faellesskaber undertegnede affaler 
om làn tll kernekraftvaerkerne i Alto Lazio i Italien 
(33,8 mio), Doel I Belgien (50,2 mio) og Super-Phénix 
I Creys-Malville / Frankrig (68,3 mio). Disse finansie
ringsbidrag, der bogfores i Den saerlige Afdeling (jf. 
s. 71), ydes pâ grundlag af Bankens projektbedom-
melse, ligesom den varetager lànadministrationen. 
De indgàr ikke i Bankens aktivitetsstatistikker, idet 
finansieringsbeslutningen traeffes af Kommissionen. 

Banken bidrog ligeledes til opforelsen af to pumpe-
kraftvaerker (182,2 mio af egne midier og 114,3 mio af 
NICs midier), som skai anvende den uudnyttede 
kapacitet, der opstâr om natten, fil fyidning af et 
reservoir med henblik pâ Produktion af vandkraft ved 
spidsiast. Det drejer sig om kraftvaerket i Alto Gesso i 
de italienske Alper, der er pâ 1 190 MW, og kraft
vaerket i Dinorwic i Wales, som med sine 1 680 MW er  
det storste i Europa. 

Tre andre projekter, hvis finansiering (17,7 mio af 
egne midier) allerede er naevnt i afsnittet om 
projekter af regional Interesse, fremmer iigeledes 
udnyttelsen af Faellesskabets egne energiressourcer, 
nemlig Villerestdœmningen i Frankrig, der omfatter et 
vandkraftvaerk pâ 60 MW, samt et projekt for udnyt
telse af torveforekomster til fyring af termiske kraft
vaerker og opforelse af en brikettefabrik I Irland. 
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Endvidere bevilgedes fire Ian af egne midier pâ I alt  
24,2 mio med henblik pâ udnyttelse af mindre gas 
elier olieforekomster, nemlig tre i Adriaterhavet og to  
1 Norditalien, Hertil kommer lân pâ i alt 20,8 mio af  
egne midier til en raekke forskellige projekter i Skot-
land i forbindelse med udnyttelsen af olieforekom-
sterne i Nordsoen, som allerede er naevnt i afsnittet 
om projekter af regional Interesse, nemlig udvideisen 
af oliehavnen i Sullom Voe pâ Shetlandsoerne, forbed-
ringen af havneinfrastrukturerne pâ Orkneyoerne og 
udvideisen af en fabrik for fremstilling af udstyr til  
olieindustrien i Dundee. 

Endelig stiiledes to lân til râdighed for projekter for  
udnyttelse af a lternative energikilder, hvoraf det ene 

afholdtes af NICs midier og skal muliggore opfo-
relsen af fem geotermiske kraftvasrker, medens det 
andet, der afholdtes af Bankens egne midier, skal 
indgâ i finansieringen af et projekt for omstrukture-
ring og modernisering af aniœg for fremstilling af 
solfangere til varmeanlaeg, der gennemfores i et 
vanskeligt stillet omrâde i Toscana. 

Bevillingerne til projekter for spredning af Importen 
var hovedsagelig koncentreret om udbygninger af 
gasrorledningsnettet (124,9 mio af egne midier). De 
indgik sâledes i finansieringen af et 470 km langt 
afsnit af den allerede omtalte rorledning for sikring af 
Faellesskabets forsyning med algerisk gas, der 
hovedsagelig vi blive tilbudt forbrugere i Mezzo 
giorno. Hertil kommer SAIPEMs erhvervelse af udstyr 
til laegning af rorl edninger pâ land, som hovedsagelig 
vil blive anvendt i forbindelse med gasrorledningen 
Algeriet—Italien, og opforelsen af gasrorledningen 
MEGAL, der skal fore naturgas frem fra Sovjet-
unionen. 

Finansieringsbidrag af faeiles interesse i 
energisektoren 1973-1979 
Mio RE 

1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 

Kerneenergi 
Kulbrinter (udnyttelse og transport) 
Andre (vandkraftvaerker, kulfyrede kraftvœrker,  
geotermiske kraftvaerker og energibesparelser) 
Heraf NIC 

Endvidere bevilgede Banken et lân af egne midier 
med henblik pâ udnyttelse af va ndkraftressourcerne i 
Zillertal (det ostrigske Tyrol). Haivdelen af Produk
tionen i dette omrâde er forbeholdt det tyske net.  
Banken finansierede dette projekt, der gennemfores 
uden for medlemsstaternes omrâder, pâ grund af 
dets betydning for Faellesskabets energiforsyning, 
efter at Styrelsesrâdet havde givet Banken saerlig  
bemyndigelse hertil i overensstemmelse med 
vedtaegternes artikel 18. 

Finansieringsbidragene til projekter for energibespa-
relse belob sig til 68,5 mio af egne midier mod 5,5 
mio i 1978. De omfatter i Italien etablering af et  
system for integreret styring af al elproduktion og 
-transmission i landet, et fjernvarmenet i Brescia 
samt en modernisering af et varmekraftvaerk i en 
fabrik i Magenta. I Grönland vil det nye elvaerk i 
Holsteinsborg blive tilsluttet fjernvarmenettet. I Skot-
land vil en omstrukturering af et aluminiumsvaerk 
muliggore en bedre eludnyttelse, og i Wales vil der  
blive opfort en fabrik for fremstilling af mineraluld til 
isoleringsformâl. De tre sidstnaevnte projekter er alle 
rede omtalt i afsnittet om projekter af regional Inter 
esse (i alt 11,5 mio). 

Infrastrukturprojekter for transport af faeiles euro- 
paeisk Interesse tegnede sig for to lân (32,3 mio af 
egne midier), nemlig ét til Fréjusvejtunneien, der  
forbinder Arcdaien (Savoyen) og Rochemollesdaien 
(Piemonte), og som vii vaere farbar hele âret, og ét 
med henblik pâ erhvervelse af otte fly af typen Airbus 
A 300 Β 4 til Alitalia, der agter at indsaette dem pâ  
linier mellem medlemsstaterne. 
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To lân af egne midier pâ I alt 90,4 mio stilledes 1 Italien 
til râdighed for industriprojekter, som foruden at  
vaere af regional interesse ligeledes er et résultat af  
et samarbejde mellem virksomheder fra fiere  
medlemsstater. Der vil sâledes blive opfort en fabrik 
for fremstilling af lette transportkoretojer i Abruz-
zerne af et selskab, som er blevet oprettet af Fiat o g 
Peugeot-Citroën i faellesskab, ligesom en italiensk 
specialvirksomhed, der arbejder naert sammen med  
belgiske og franske virksomheder, agter at etablere 
en fabrik for fremstilling af teknisk kompliceret 
biomedicinsk udstyr. 

Banken bar ligeledes bevilget et lân af egne midier til  
en udvidelse af en station for satellittelekommunika-
tion i Abruzzerne, der er et egnsudvikiingsomrâde. 
Dette projekt bidrager dog samtidig til udvikiingen af 
en avanceret teknologi af interesse for Faelles
skabet. Endelig vil lânet af Bankens egne midier til et 
aniaeg for rensning af olietanke og ballastvand i 
Bretagne, som allerede er naevnt blan dt projekterne 
af regional interesse, fremme bestraebelserne for 
miljobeskyttelse i et omrâde af Faellesskabet, som  
er saerlig udsat for faren for olieforurening. 

projekter for modernisering eller omstilling af virk
somheder eller skaber nye beskaeftigelsesmulig-
heder i omrâder, som kendetegnes af vanskeligheder 
i visse brancher, belob sig fil 520,6 mio. 

Fordeling pâ brancher 

Lânene tll projekter i energisektoren belob sig ti!  
997 mio af Bankens egne midier og 149,5 mio af 
NiCs midier eller tiisammen 1 146,5 mio, svarende 
tii knap 45°/o af de samiede finansieringsbidrag i 
Faellesskabet. Projekter for vandforsyning, spilde-
vandsbehandiing og kunstvanding tegnede sig for 
477,3 mio af egne midier og 90,1 mio af NiCs midier  
eiier i ait 567,4 mio. Tii infrastrukturer for transport 
og teiekommunikation bevilgedes 419,2 mio af 
egne midier og 37,4 mio af NiCs midier (456,6 mio i 
ait). Endelig udlântes 377,6 mio af egne midier tii 
industriprojekter samt i mindre omfang projekter  
inden for landbrug og tjenesteydeiser. 

Lân til projekter for modernisering og 
omstilling af virksomheder 

Banken ydede i 1979 1 ait 30,8 mio 1 lân af egne midier 
til projekter for modernisering og omstilling af virk 
somheder samt skabelse af nye beskaeftigelsesmu- 
ligheder, der bidrager til at udvide og diversificere  
Industrien i fire omrâder i Nord- og Midtitaiien, som er 
staerkt afhaengige af aktiviteter i tiibagegang. Disse  
lân gik til opforelsen af en fabrik for fremstilling af 
elektromekanisk udstyr i Dalmine (Lombardiet), en  
omstrukturering af aniaeg for fremstilling af ethylen 
og acetylen i Rosignano i Toscana, to fabrikker for  
fremstilling af karrosserier til traktorer og sports-
vogne i Modena og Maranello i Emilia-Romagna samt 
en modernisering af en fabrik for fremstilling af daek 
til landbrugskoretojer i Tivoli i det centrale Latium. 
Sidstnaevnte projekt er ligeledes af regional Inter
esse. 
Blandt finansieringsbidragene af regional Interesse  
stilledes 99,2 mio i ovrigt til râdighed for industripro 
jekter i omrâder under omstilling, heraf knap en tred-
jedel i form af sublân under giobaliân fil mindre og 
mellemstore projekter, medens 390,6 mio formid-
ledes tii infrastrukturer for fremme af eta bleringen af 
nye aktiviteter i disse omrâder. De samiede lân af 
egne midier, der direkte eller indirekte fremmer 

Den betydeiige stigning 1 det samiede udlânsbeiob i 
energisektoren (knap 60 % i forhold til 1978) skyldes 
hovedsageiig vandkraftvaerker og termiske kraft-
vaerker (338,1 mio af egne midier og 139 mio af NICs 
midier) samt kerneenergiprojekter (301,6 mio af egne 
midier). Bevillingerne af egne midier til projekter for 
udnyttelse og transport af kulbrinter (149,1 mio) samt  
til eltransmissionsledninger (185,2 mio) forblev 
omfattende. Endelig ydedes en raekke finansieri ngs
bidrag fra begge finansieringskilder til dels projekter  
for udnyttelse af torveforekomster og geotermisk 
energi, dels fjernvarmeprojekter. Over tre fjerdedeie 
af disse finansieringsbidrag stilledes til râdighed for 
projekter af faeiles europaeisk interesse, medens 
resten gik til projekter af regional interesse. 

Hele lânebeiobet til diverse andre Infrastrukturer 
repraesenterer ca. 40 % af de samiede beviilinger i  
regnskabsâret. Lânene til kunstvandings- og  
draeningsprojekter med henblik pâ forbedring og  
diversificering af landbrugsproduktionen i et omrâde  
pâ ca. 113 000 ha i Syditalien og Irland belob sig til  
160,1 mio af egne midier. Til aniaeg for vandforsyning  
og kloakering, som er en forudsaetning for beva-
relsen af de okonomiske aktiviteter i omrâder under  
udvikling eiler omstilling, udlântes 317,2 mio af egne 
midier og 90,1 mio af NICs midier. Visse af disse  
finansieringsbidrag pâ Sicilien og isaer i Skotiand 
indgâr i projekter for aniaeg af industriomrâder og 
omfatter ligeledes etablering af adgangsveje og 
interne veje. Der formidledes betydeiige midier til 
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Lan i Faellesskabet 11979 
Fordeling pâ brancher 

Energi 

Produktion  
Ί/////^ Herat NIC 

Transport 

Kommunikation og diverse 

Transport og diverse 
Herat NIC 
Telekommunikation  
Herat NIG 

Intrastrukturer tor vand 
Vand 
Herat NIC 
Kunstvanding 

Industri, iandbrug og tjenesteydeiser 
Herat gioballân 

vejprojekter, havneanlaeg og udstyr til luftfarten  
(153,9 mio af egne midier og 19,4 mio af NiCs midier) 
sâvei som Iii teiekommunikationsprojekter (265,3 mio  
af egne midier og 18 mio af NICs midier) 1 Mezzo 
giorno, Wales, Lorraine, Irland og Grönland. Endvi-
dere beviigede Banken af egne midier dels et iân 1  
Italien tii et projekt for opforeise af arbejderboiiger, 
dels et gioballân i Frankrig tii en offentiig kreditinsti-
tution med henbiik pâ finansiering af mindre infra-
strukturprojekter, der gennemfores af lokale myndig-
heder. 

Lânene af egne midier tii projekter Inden for Industri,  
landbrug og tjenesteydelser belob sig tii 377,6 mio  
mod 262,6 mio i 1978. Denne stigning var hovedsa-
geiig koncentreret i italien. Genereit gik de storste 
beiob tii dels projekter Inden for automobiiindustrien,  
den mekaniske industri, forarbejdning af gummi samt  
papir- og traeindustrien, dels et projekt for udvikiing  
af skovbruget i Irland. Ca. 21 % af udiânsbeiobet i 
disse brancher stiiledes tii râdighed i forbrugsgodein-
dustrien, 34 % i meiiemproduktindustrien og 45 % i 
investeringsgodeindustrien. 

Ti gioballân (137,1 mio mod 99,9 mio i 1978) tii en  
raekke formidiende finansieringsorganer i italien  
(101,1 mio), Irland, Belgien og Danmark âbner  
mulighed for ydelse af sublân pâ mellem 25 000 og 4 
mio regningsenheder til mindre og mellemstore 
projekter i vanskeligt stillede omrâder. 

Bevillingen af sublân under gioballân viste en bety-
delig fremgang i 1979, id et 415 mindre og mellem
store projekter modtog 131,4 mio mod 155 projekter  
og 72,2 mio i 1978. Sublânes gennemsnitlige stor-
relse faldt fra 0,46 mio i 1978 til 0,32 mio. De finansie- 
rede projekter gennemfores hovedsagelig i Irland  
(183 projekter og 20,6 mio) og Italien (128 projekter  
og 48,8 mio), medens restbelobet var fordelt mellem  
Det forenede Kongerige (72 projekter og 50,3 mio),  
Denmark (21 projekter og 5,5 mio) og Belgien (11 
projekter og 6,2 mio). Knap 22 mio formidledes til 97 
projekter Inden for den mekaniske industri, ligesom 
knap 23 mio gik til 85 projekter i landbrugsfodeva-
reindustrien og landbruget. De ovrige sublân tilflod 
for storstedelens vedkommende projekter Inden for 
den kemiske industri, tekstil-, laeder- og papirindu-
strien, forarbejdning af gummi og forskellige 
brancher Inden for byggesektoren. 

De i 1979 tildelte sublân under gioballân repraesen-
terer over en tredjedel af Bankens samlede bevil-
linger til projekter Inden for industri, landbrug og 
tjenesteydelser. De udgor et saerlig effektivt bidrag til 
fremme af regionudviklingsbestraebelserne gennem 
mangfoldiggorelse af forskellige industrielle aktivi-
teter i staerkt arbejdskraftintensive brancher. De 
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Tabel 3: Finansieringsbidrag i Faellesskabet 
Fordeling pa brancher  
31 Af Baakens egne midier 

1979 

Branche 

Anlal l^io RE 

% Branche 1 all Heraf sublàn 1 alt Heraf sublàn % 
Energi, kommunikatlon og andre  
infrastrukturer 74 3 1 903,6 4,4 83,4 

Energi 31 997,0 43,7 
Produktion 22 686,9 30,1 
Kemeenergi (') 6 301,6 13,2 
Termiske kraftvserker 5 116,4 5,1 
Vandkraftvœrker 4 221,7 9,7 
Varmevœrk 1 11,3 0,5 
Udnyttelse af kulbrinteforekomster 4 24,2 1,1 
Brydning af fast braendsel 2 11,7 0,5 
Transport 9 310,1 13,6 
EHedninger 5 185,2 8,1 
Gas- og o/ierer/edninger 4 124,9 5,5 

Kommunikation 20 3 419,2 4,4 18,4 
Transport 14 3 153,9 4,4 6,8 
Veje og ingeniorarbejder 7 99,6 4,4 
Sotransporl 6 3 28,7 4,4 1,3 
Lufttransport 1 25,6 1,1 
Telekommunikation 6 265,3 11,6 

Infrastrukturer for vand 21 477,3 20,9 
Landbrugsforbedring 4 160,1 7,0 
Vand (tapning, distribution, rensning) 17 317,2 13,9 

Boliger 1 2,6 0,1 
Globallân (resterende del) P) 1 7,5 0,3 

Industri, landbrug og tjenesteydelser 459 415 377,6 131,4 16,6 

Industri 411 378 343,4 125,8 15,0 
Bjergvaerksdrift 10 10 5,9 5,9 0,3 
Fremstilling og forste forarbejdning af 
metaller 8 7 4,3 2,8 0,2 
Byggematerialer 26 24 16,2 10,7 0,7 
Trasindustri 39 38 17,4 8,5 0,8 
Glas og keramik 11 11 4,7 4,7 0,2 
Kemisk industri 26 25 22,6 13,8 1,0 
Metalforarbejdning og mekanik 105 97 55,2 22,0 2,4 
Biler og transportmateriel 10 5 108,6 2,7 4,7 
Elektroteknisk og elektronisk industri 18 16 11,3 1,8 0,5 
Naeringsmiddelindustri 58 55 29,8 19,9 1,3 
Tekstiler og laeder 26 26 9,8 9,8 0,4 
Papirmasse og papir 33 29 24,9 12,7 1,1 
Forarbejdning af gummi o g plast-
materialer 31 26 26,6 7,4 1,2 
Anden industri 8 7 5,6 2,5 0,2 
Bygningsindustri og ingeniorarbejder 2 2 0,6 0,6 . 

Landbrug, skovbrug og fiskeri 31 30 25,8 3,0 1,1 

Tjenesteydelser 7 7 2,6 2,6 0,2 
Turisme 3 3 1,6 1,6 0,1 
Andre 4 4 1,0 1,0 0,1 

Globallân (resterende del) (^) 10 5,8 0,3 

Total 533 418 2 281,2 135,8 100,0 
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3 2 Af NICs midier 

MIO RE 
Branche 1 alt Heraf sublân 1 alt Herat sublân % 
Energi, kommunikation og andre 
infrastrukturer 9 277,0 100,0 

Energi 4 149,5 54,0 
Produktion 4 149,5 54,0 
Termiske kraftvœrker 1 24.7 8,9 
Vandkraftveerker 2 114,3 41.3 
Geoterwiske kraftvœrker 1 10.5 3,8 

Kommunikation 2 37,4 13,5 
Transport 1 19,4 7,0 
Ve/e og ingeniorarbejder 1 19,4 7,0 
Telekommunikation 1 18,0 6,5 

Infrastrukturer for vand 3 90,1 32,5 
Vand (tapning, distribution, rensning) 3 90,1 32,5 

Total 9 277,Q 100,0 

3.3 Af Bankens og NICs midier 

Energi, kommunikation og andre 
infrastrukturer 83 3 2 180,6 4,4 85,2 

Energi 35 1 146 ,5 44,8 
Produktion 26 836,4 32,7 
Kerneenergi (') 6 301.6 11,8 
Termiske kraftvasrker 6 141.1 5,5 
Vandkraftveerker 6 336,0 13,1 
Geotermiske kraftvasrker og 
varmevœrker 2 21.8 0,9 
Udnyttelse af kulbrinteforekomster 4 24.2 0,9 
Brydning af fast braendset 2 11.7 0,5 
Transport 9 310,1 12,1 
Etledninger 5 185,2 7.2 
Gas- og olierorledninger 4 124,9 4.9 

Kommunikation 22 3 456,6 4,4 17,8 
Transport 15 3 173,3 4,4 6,8 
Veje og ingeniorarbejder 8 119.0 4.7 
Sotransport 6 3 28,7 4.4 1,1 
Lufttransport 1 25,6 1,0 
Telekommunikation 7 283,3 11,0 

Infrastrukturer for vand 24 567,4 22,2 
Landbrugsforbedring 4 160,1 6,3 
Vand (tapning, distribution, rensning) 20 407,3 15,9 

Boliger 1 2,6 0,1 
Globallân (resterende del) 1 7,5 0,3 

Industri, landbrug og tjenesteydeiser 
(jf. 3.1. ovenfor) 459 415 377,6 131,4 14,8 

Totai 542 418 2 558,2 135,8 100,0 

(1) Hertil kommer lân fra Euratom pâ 152.3 mio RE. der administreres af Banken, som ogsà har fo retagel proiektbedommelsen. 
(2) Forskei mellem de i 1979 ydede giobailén (12.0 og 137.1 mio) og de samme ér bevilgede subiàn under lobende globailàn. 
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Finansìeringsbidrag i Faellesskabet 

finansierede projekter ventes at ville skabe over  
10 000 permanente arbejdspladser eller knap halv- 
delen af dem, der vil blive skabt direkte af de 
projekter, som Banken finansierede i 1979. Prisen 
per direkte skabt arbejdsplads udgor kun 31 500  
regningsenheder i gennemsnit, mod 68 000 i forbin-
delse med de storre industriprojekter, hvortil der 
bevilgedes individuelle lân. Knap ni tiendedele af 
anfallet af sublân og over to tredjedele af det 
samlede udlânsbelob gik til uafhaengige virksom-
heder med under 500 ansatte. 

Làn i Faellesskabet i 1979 
Fordeling pâ lande 

Fordeling pâ lande 

Over fire femtedele af de I 1979 finansierede 
projekter gennemfertes I Italien, Det forenede 
Kongerlge og Irland, hvor regionudvlkllngsproble-
merne er störst og mest akutte. I disse tre lande 
bevllgede Banken lân pâ 1 897,3 mio af egne midier 
og 277 mio af NIC s midier eller I a lt 2 174,3 mio. I 
Italien og Irland var visse af disse lân forbundet 
med den rentegodtgorelse pâ 3 procentpoInts, der 
kan ydes Inden for rammerne af EMS. 

Med 905,4 mio af egne midier og 85 mio af NICs  
midier eller tilsammen 990,4 mio mod 845,1 mio i 
1978 tegnede Italien sig for langt den storste del af 
Bankens finansìeringsbidrag, nemlig knap 40 % af det 
samlede udlânsbelob i Faellesskabet. Over to tredje
dele af disse beviilinger, nemlig 568,8 mio I lân af 
egne midier og 50,1 mio i lân af NIGs midier, var 
forbundet med den rentegodtgorelse, der kan ydes 
Inden for rammerne af EMS. 

Hovedparten af de finansierede projekter gennem-
fortes i Mezzogiorno. I alt 32,3 % heraf var koncen-
treret i energisektoren, hvor der er behov for betyde-
lige investeringer pâ grund af landets store afhaen-
gighed af indforsien af olle. En betragtelig del, 28,3 %  
af det samlede belob, gik til projekter for vandforsy- 
ning, herunder isaer til projekter for kunstvanding  
med henblik pâ forbedring af det syditalienske land- 
brugs produktivitet. Lânene til industriprojekter, der  
viste en bemaerkelsesvaerdig fremgang, udgor knap  
en fjerdedel af de samlede finansìeringsbidrag i  
Italien. 

I Det forenede Kongerlge belob lânene sig til 739 
mio af Bankens egne midier og 105,3 mio af NICs 
midier eller I alt 844,3 mio mod 430,7 mio i 1978. Knap 
to tredjedele heraf tilflod projekter af regional inter-

Forbundsrepublikken 
Tyskland Irland 

[ ί 1] Italien 

! Det forenede Kongerige 

I Uden for Faellesskabet 

Heraf NIC 

esse. Der konstateredes dog en tredobling af b evil-
lingerne til energiprojekter af faelles europae isk inter 
esse. 

Over halvdelen af alle disse lân stilledes til râdighed  
for kraftvaerker og hojspaendingsledninger. Et  
stigende antal lân gik dog til projekter, der gennem-
fores af industrivirksomheder. 

Udlânsbelobet i Irland udgjorde 252,9 mio af egne 
midier og 86,7 mio af NICs midier eller i alt 339,6 mio  
(mod 117,4 mio i 1978), der formidledes til grundlaeg-
gende infrastrukturer (80,6%), hovedsagelig pâ  
omrâderne energi og vandbygning, samt mindre 
projekter Inden for industri og landbrug (19,4%). 
Over tre fjerdedele af bevillingerne i Irland, nemlig 
222 mio i lân af Bankens egne midier og 37,3 mio i lân  
af NICs midier, var forbundet med den retegodtgo-
relse, der kan ydes Inden for rammerne af EMS. 
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Finansieringsbidrag i Faellesskabet 

Alle de ovrlge lân bevilgedes af Bankens egne midier.  
I Frankrig ydedes de 222,7 mio hovedsagelig til 
kerneenergiprojekter eg projekter for forbedring af 
telekommunikationsforbindelserne. Finansieringsbi-
dragene i Belgien (58,4 mio) og Forbundsrepu-
bllkken Tyskland (47,8 mio) fremmede hovedsagelig 
gennemforelsen af projekter i kerneenergisektoren 
og projekter for laegning af gasrorledninger. I 
Danmark stilledes de 15,6 mio isaer tii râdighed for 
infrastrukturprojekter i Grönland. Endelig bevilgedes 
et lân til et projekt i 0strlg i henhold til vedtsgternes 
artikel 18. Dels provenu skai anvendes til opforelse af 
et vandkraftvaerk, hvis Produktion for halvdelens 
vedkommende er forbehoidt Faellesskabet. 

Lan i Faellesskabet 11979 
Fordeling pâ lande og hovedbrancher 

Energi 
Andre infrastrukturer 
Industri 
Herat NIC 

Andre U den for 
Fœlles-  
skabet ( i) 

(1) Jf. n oten til tabeilen nedenfor. 

label 4: Finansieringsbidrag I Faellesskabet i 1979 og 1958—1979 (i) 
Fordeling pâ lande 

1979 1958—1979 

Af Bankens 
egne midier Af NICs midier 1 ait 

Af Bankens 
egne midier 

Mio RE % Mio RE Mio RE % Mio RE % 

Belgien 58,4 2,5 — 58,4 2,3 232,6 2,0 

Danmark 15,6 0,7 — 15,6 0,6 207,8 1.8 

Forbundsrepublikken Tyskland 47,8 2,1 — 47,8 1,9 886,8 7,6 

Frankrig 222,7 9,8 — 222,7 8,7 2 031,2 17,4 

Irland 252,91 (4) 11,1 86,7 (5) 339,6 13,3 614,1 5,3 

Italien 905,4 1 ί") 39,7 85,0 (=) 990,4 38,7 4 789,8 41,1 

Luxembourg — — — — — 9,0 0,1 

Nederlandene — — — — — 105,2 0,9 

Det forenede Kongerige 739,0 32,4 105,3 844,3 33,0 2 628,1 22,5 

Uden for Faellesskabet (^j 39,4 1,7 — 39,4 1,5 149,9 1,3 

Total 2 281,2 (^) 100,0 277,0 (5) 2 558,2 100,0 11 654,5 100,0 

Herat garantier (—) (—) (—) (—) (—) (228,2) (3) (2,0) 

(1) Jf . tabel 2, note 1, s. 24. 
(2) Finansieringsbidrag til projekter af direkte interesse for Fœllesskabet, ydet i henhold til artikel 18, stk. 1, andet afsnit, I Bankens vedteegter, hvorefter 
Styrelsesrâdet kan bemyndige Banken til at finansiere projekter uden for Faellesskabet. 
(3) Herat Forbundsrepublikken Tyskland 118,8 mio. Italien 90,2 mio. Nederlandene 16,5 mio og Frankrig 2,7 mio. 
(4) Herat lân med rentegodlgoretse Inden for rammerne af E MS. 791,0 mio, fordelt pé Irland (222,0 mio) og Italien (569,0 mio). 
(5) Herat lân med rentegodtgorelse Inden for rammerne af E MS: 87,4 mio, fordelt pâ Irland (37,3 mio) og Italien (50,1 mio). 
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Lan i Faellesskabet 
A. Lân af Bankens egne midier  

Aftaler undertegnet i 1979 

Der blev i 1979 undertegnet aftaler om lân pâ 2 281,2 mio af Bankens egne midier til investeringsprojekter Ι Faellesskabet.  
Disse lân, hvis okonomiske fiovedtraek er beskrevet pâ siderne 23-41, er ydet pâ Bankens finansielle ansvar og figurerer pâ 
dens statusopgorelse. 

Visse af de finansierede projekter bar ligeledes modtaget lân af NICs midier (jf. s. 47). De er markeret med en asterisk (*).  
Tegnet »-I-« angiver de iân tii projekter i Iriand og Italien, der er forbundet med en rentegodtgorelse pâ 3 procentpoints 
inden for rammerne af EMS. 

BELGIEN 
Mio RE 

58,4 
2 350 mio bfr. 

1. Kernekraftvaerk i Tihange 
(naer Liège) 
Intercom 
2 mia bfr. 49,7 

2. Fabrik for fremstilling af selv- 
klaebende produkter til Industrien 
i Turntiout (naer Antwerpen) 
S.A. Fasson Belgique gennem 
Société Nationale de Crédit à 
l'Industrie (SNCI) 
100 mio bfr. 2,5 

3. Globallân tli Société Natio
nale de Crédit à l'Industrie 
(SNCi) med fienblik pâ flnansie-
rlng af mindre og mellemstore 
Industriprojekter I egnsudvlk-
llngsomrâder og omrâder, der  
kendetegnes af In dustriel omstll-
llng 
250 mio bfr. 6,2 

DANMARK ^ 

112 mio kr. 

4. Opforelse af et elvaerk med 
dieselgeneratorer, som tlisluttes  
fjernvarmenettet, I Holsteinsborg 
pâ Grönlands vestkyst 
Den danske stat 
46 mio kr. 6,3 

5. Udvidelse af det gronlandske 
telekommunikatlonsnet med et 
UHF-system 
Den danske stat 
28 mio kr. 3,8 

6. Udvidelse og ratlonalisering 
af en fabrik for fremstilling af 
sprojter og sprojteudstyr tll land-
brug, skovbrug og gartnerler I Nr. 
Alslev pâ Falster 
Hartvig Jensen & Co. A/S 
13 mio kr. 1,9 

FORBUNDSREPUBLIKKEN 
TYSKLAND 

FRANKRIG 

12. Forbedring af driftsvilkârene  
i et kernekraftvaerk naer C tiooz i 
Ardennerne (Champagne-Arden-
nerne) 
Société d'Energie Nucléaire  
Franco-Belge des Ardennes  
(SENA) 
23 mio ffr. 

47,8 
120 mio DM 

8. Gasrorledninger mellem dels  
Waldhaus (den tysk-tjekkiske  
graense) og Medelsheim (den 
tysk-franske graense), dels Ober
kappel (den tysk-ostrigske 
graense) og Schwandorf (Bayern) 
med henbllk pâ transport af 
sovjetisk gas 
Megal Finance Company Ltd 
110 mio DM 43,8 

9. Fabrik for samling af centri  
fuger tll uranberigningsanlaeg I 
Gronau (Nordrhein-Westfalen) 
MAN — Uranit Gronau GmbH 
10 mio DM 4,0 

222,7 
1 302,1 mio ffr. 

10. Kernekraftvaerket Super- 
Phénix i Creys-Malville (Rhône- 
Alperne) 
Centrale Nucléaire Européenne  
à Neutrons Rapides S.A. 
(NERSA) 
278,8 mio ffr. 47,7 

11. Uranberigningsanlaeg efter 
gasdiffuslonsprincippet I Tricastin 
(Rhône-Alperne) 
Eurodif S.A. 
276,3 mio ffr. 47,2 

4,0 

14. Udvidelse og modernisering 
af telekommunikationsnettet I 
Lorraine 
Administration des Postes et  
Télécommunications gennem  
Caisse Nationale des Télécom
munications 
580 mio ffr. 99,2 

15. Villerestdaemningen 
(Rhône- Alperne) 
Institution interdépartementale  
pour la Protection des Vais de 
Loire contre les Inondations  
gennem Agence de Bassin 
Loire-Bretagne 
35 mio ffr. 6,0 

16. Globallân tll Caisse d'Aide  
à l'Equipement des Collectivités 
Locaies (CAECL) med henbllk pâ 
finanslering af Infrastrukturpro-
jekter, der gennemfores af lokale  
myndigheder eller offentllge vlrk-
somheder I egnsudvlklingsom-
râder 
70 mio ffr. 12,0 

17. Fabrik for fremstilling af 
mineraluld tll Isoleringsformâl I 
St-Eloy-les-Mlnes (Auvergne) 
Rockwool Isolation S.A. 
10 mio ffr. 1,7 

IRLAND 252,9 
168,1 mio I £ 

18. * Naturgasfyret kraftvaerk I 
Aghada i grevskabet Cork 
(Sydvestirland) (jf. nr. 116) 
Electricity Supply Board 
10 mio I e 15,2 -l· 

19. Tre olie- eller naturgasfy-
rede turblnegeneratorblokke tll 
kraftvaerket i Aghada I grev
skabet Cork (Sydvestirland) 
Electricity Supply Board 
15 mio I £ 22,4 -F 

7. Globallân tll den danske stat 
(finansminlsterlet) med henblik 
pâ finanslering af mindre og 
mellemstore Industriprojekter I 
egnsudvikiingsomrâder  
25 mio kr. 3,6 

13. Aniaeg for rensning af olie-
tanke, ballastvand og olieforu-
renet sand I Brest (Bretagne)  
Syndicat Mixte pour le Dévelop 
pement de Brest-Iroise  
29 mio ffr. 5,0 

20. Udnyttelse af torveforekom-
ster med henbllk pâ anvendelse 
som kraftvaerksbraendsel (Syd-
pstlrland) 
Bord Na Mona 
4,8 mio I £ 7,2 -F 
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21. Udnytteise af torveforekom-
ster og opforelse af en brikettefa-
brik i Littleton (Midlands og 
Sydostirland) 
Bord Na Mona 
3 mio I £ 

22. Udbygning af eltransmis-
sions- og -distributionsnettet 
Electricity Supply Board 
20 mio I £ 

4,5 

29,9 + 

23. * Forbedring af det irske 
vejnet (jf. nr. 117) 
Den irske stat (finansmlniste-
riet) 
11 mio I £ 16,5 + 

24. * Udvidelse og modernise-
ring af det irske telekommunika-
tionsnet (jf. nr. 118) 
Den irske stat (finansmlniste-
riet) 
18 mio i £ 27,4 

25. Draening af 58 000 tia land-
brugsjord i grevskaberne Meatti, 
Limerick og Mayo (0st- og Vest-
irland) 
Den irske stat (finansministe-
riet) 
7 mio I £ 10,5 + 

26. * Vandforsyning og spilde-
vandsbehandling i Dublinomrâdet  
(0stirland) (jf. nr. 119) 
Den irske stat (flnansministe-
riet) 
16,5 mio I £ 24,7 + 

27. Vandforsyning og spilde-
vandsbetiandling i grevskaberne 
Dublin, Meath, Kildare, Wicklow, 
Wexford, Kilkenny, Tipperary 
(Sydirland) og Waterford (0st- og 
Sydostirland) 
Den irske stat (finansministe-
riet) 
16 mio I £ 23,9 + 

28. Vandforsyning og kloake 
ring i grevskaberne Clare, Lime
rick, Tipperary og Kerry (Midt- og 
Vestirland) 
Den irske stat (finansministe-
riet) 
5 mio I £ 7,6 -F 

29. Vandforsyning og spilde-
vandsbehandling i grevskaberne 
Mayo og Sligo (Vest- og Nord-
vestirland) 
Den irske stat (finansministe-
riet) 
5 mio I £ 7,5 -F 

30. Vandforsyning og spilde-
vandsbehandling i byen og grev-
skabet Galway (Vestirland) 
Den irske stat (finansministe-
riet) 
4,3 mio I £ 6,4 -F 

31. Genplantning af 44 000 ha 
skov, aniaeg af skovveje og 
erhvervelse af skovningsudstyr 
Den irske stat (finansministe-
riet) 
15 mio I £ 22,9 -F 

32.-33. Globallân til industriai  
Credit Company Limited (iCC) 
med henblik pâ finansiering af 
mindre og mellemstore industri-
projekter 
— 10 mio I £ 
— 5 mio I £ 

15,0 
7,6 

34. Globallân til Agricuitural 
Credit Corporation Limited 
(ACC) med henblik pâ finansie
ring af mindre og mellemstore 
projekter Inden for landbrugs- og 
naeringsmiddelsektoren 
2,5 mio I £ 3,7 

ITALiEN 905,4 

1 031,5 mia lire 

35. * Pumpekraftvœrk i Alto-
Gesso (Piemonte) (jf. nr. 121) 
Ente Nazionale per l'Energia 
Elettrica (ENEL) 
90 mia lire 78,6 

36. Udnytteise af en naturgas-
forekomst i Squalofeltet I 
Adriaterhavet ud for Pescara 
(Abruzzerne) 
Deutsche Sheii AG gennem 
Sezione Autonoma Opere Pub
bliche af istituto Bancario San 
Paolo di Torino 
6,6 mia lire 5,8 

37. Udnytteise af en kulbrinte-
forekomst i Rospo-Marefeltet i 
Adriaterhavet ud for Vasto 
(Abruzzerne) 
Eif Italiana Mineraria S.p.A. 
gennem Sezione Speciale per il 
Credito Industriale presso la 
Banca Nazionale dei Lavoro 
3 mia lire 2,6 

38. Udnytteise af olieforekom-
sten Gavone i prov insen Modena 
(Emilia-Romagna) 
AGiP S.p.A. 
9 mia lire 7,9 -F 

39. Udnytteise af naturgasfore-
komsten Beffala est for Milano 
og forekomsten i Ameliafeltet i 
Adriaterhavet ud for Cervia 
(Emilia-Romagna) 
AGiP S.p.A. 
9 mia lire 7,9 -F 



40. Anlaeg for overordnet 
styring at elproduktion og -trans 
mission 
Ente Nazionale per l'Energia 
Elettrica (ENEL) 
50 mia lire 43,9 -f 

41. Udbygning af eitransmis-
sions- og -distributionsnettet i 
Abruzzerne, Molise, Calabrien og 
Basilicata 
Ente Nazionale per l'Energia 
Elettrica (ENEL) 
50 mia lire 43,7 + 

42. Udbygning af eltransmis-
sionsnettet i Friuli-Venezia Giulia, 
der sammenkobles med det 
jugoslaviske net 
Ente Nazionale per l'Energia 
Elettrica (ENEL) 
25 mia lire 21,8 

43.—44. Gasrorledning Aige-
riet—Italien 
— afsnittet Gagliano (Sicilien)—  

Sant'Eufemia (Calabrien) 
40 mia lire 35,2 + 

— afsnittet Mazzara del Vallo 
—Gagliano (Sicilien) 
45 mia lire 39,6 + 

SNAM S.p.A. gennem Ente 
Nazionale Idrocarburi (ENI) 

45. Varmevaerker og fjernvar-
menet i Brescia (Lombardiet) 
Azienda Servizi Municipalizzati 
dei Comune di Brescia gennem 
Istituto Mobiliare Italiano (IMI) 
13 mia lire 11,4 -F 

46. Udstyr til udiaegning pâ land 
af ku lbrinterorledninger med stor 
diameter 
SAiPEM S.p.A. 
8,5 mio US-$, svarende til 
7 mia lire 6,2 

47. Fréjusvejtunneien gennem 
Alperne mellem Italien og 
Frankrig 
Società italiana Traforo Auto
stradale dei Fréjus S.p.A. 
(SITAR) 
7,6 mia lire 6,7 

48. Ringvej vest om Catania 
(Sicilien) 
Cassa per il Mezzogiorno 
25 mia lire 22,0 + 

49. Erhvervelse af otte fly af 
typen Airbus A 300 Β 4  
Alitalia S.p.A. gennem Istituto 
Mobiliare Italiano (IMI) 
35 mio US-$, svarende til 
29 mia lire 25,7 

50. Udvideise af en sateliitteie-
kommunikationsstation i Fucino i 
provinsen Aquila (Abruzzerne) 

Telespazio S.p.A. gennem Isti
tuto Mobiliare italiano (IMI) 
8,5 mia lire 7,5 

51. Udbygning af det mellem-
bys telekommunikatlonsnet i 
Mezzogiorno 
Azienda di Stato per i Servizi 
Telefonici (ASST) gennem 
Consorzio di Credito per le 
Opere Pubbliche (CREDiOP) 
40 mia lire 34,9 

52. Vejbygning, vandforsyning 
og digebygning i forbindeise med  
Syrakus' industriomrâde (Sicilien)  
Cassa per il Mezzogiorno 
20 mia lire 17,5 

53. Kunstvanding af over 20 000  
ha i provinsen Taranto (Pugiien) 
Cassa per il Mezzogiorno 
80 mia iire 70,5 -F 

54. Kunstvanding af 23 600 ha 
sydpst for Foggia (Pugiien) med  
vand fra en daemning i forbin
deise med Ofantofloden 
Cassa per il Mezzogiorno 
65 mia iire 57,2 -F 

55. Kunstvanding af 11 800 ha 
med vand fra en daemning i 
forbindeise med Bifernofloden 
samt draeningsarbejder i 
provinsen Campobasso (Molise) 
Cassa per il Mezzogiorno 
25 mia lire 22,0 

56. * Udvideise af Pertusillo-
akvaedukten med henblik pâ  
sikring af drikkevandsforsyningen 
i Centralpuglien, hovedsagelig 
provinsen Bari (Pugiien) (jf, nr. 
122) 
Cassa per il Mezzogiorno 
80 mia lire 70,4 -F 

57. Caloreakvaedukten og an-
laegsarbejder med henbiik pâ  
forbedring af vandforsyningen i 
provinserne Aveilino og Bene
vento (Campanien) 
Cassa per il Mezzogiorno 
22 mia lire 19,4 

58. Boliger til arbejdstagere i  
fabrikker i Cassino, Termoii og 
Sulmona (Latium, Abruzzerne og 
Molise) 
FIAT S.p.A. gennem Sezione di 
Credito Fondiario af istituto 
Bancario San Paolo di Torino 
3 mia lire 2,6 

59. Omstrukturering af aniaeg 
for Produktion af ethyien og 
acetylen i Rosignano (Toscana) 
SOLVAY & eie S.A. gennem 
Sezione Autonoma Opere Pub
bliche af istituto Bancario San 
Paolo di Torino 
10 mia lire 8,8 



60. Anlaeg for fremstilling af 
biomedicinsk udstyr i Saluggia 
(Piemonte) 
Società Ricerche Implant! 
Nucleari (SORIN) — Biomedica 
S.p.A. 
3,5 mia lire 3.1 

61. Fabrik for fremstiiiing af 
elektromekanisk udstyr i Dalmine 
(Lombardiet) 
SACE S.p.A. 
8 mia lire 7,0 

62. Omstrukturering og moder-
nisering af to anlaeg for fremstit-
llng af isaer solfangere og kabler 
til termoelementer naer Pistoia  
(Toscana) 
La Metalli Industriale S.p.A. 
(LMI) 
3 mia lire 2,6 

63. Fabrik for fremstiiiing af 
lette busser, lastbiler m.v. i 
Atessa (Abruzzerne) 
Società Europea Veicoli Leggeri 
S.p.A. (SEVEL) gennem Istituto 
Mobiliare Italiano (IMI) 
ICQ mia lire 87,3 

64. Omstrukturering af to  
fabrikker for fremstilling af 
karrosserier tìl traktorer og 
sportsvogne i Modena og Mara-
nello (Emiiia-Romagna) 
FERRARI S.p.A. 
9 mia lire 7,9 

65. Udvidelse af anlaeg for frem
stilling af indsprojtningspumper 
til dieselmotorer i Bari (Pugiien) 
WEBER S.p.A. gennem Istituto 
Mobiliare Italiano (iMi) 
6 mia lire 5,3 

66.—67. Anlaeg for fremstilling 
af gearkasser i en fabrik i Termoli 
(Molise) 
FIAT AUTO S.p.A. gennem Isti
tuto Mobiliare Italiano (IMI) 
— 4 mia lire 3,5 
— 2 mia lire 1,7 

68.—69. Udvidelse og modernì-
sering af en fabrik for fremstiiiing 
af frosne fodevarer i Cisterna di 
Latina (Latium) 
ALGEL S.p.A. gennem Cassa 
per II Mezzogiorno og Istituto 
per lo Sviluppo Economica del
l'Italia Meridionale (ISVEIMER) 
— 3,3 mia lire 2,9 
— 1,0 mia lire 0,9 

70. Modtryksturbine til Produk 
tion af varme og elektricitet i en  
fabrik i Magenta (Lombardiet) 
Società per Azioni Fabbriche 
Fiammiferi ed Affini (SAFFA) 

gennem Istituto Mobiliare 
Italiano (IMI) 
2 mia lire 1,7 

71. Omstrukturering og moder-
nisering af en daekfabrik i Tivoli 
(Latium) 
INDUSTRIE PIRELLI S.p.A. 
8 mia lire 7,0 

72. Omstrukturering og moder-
nisering af en fabrik for fremstii
iing af daek tii tofijuiede koretojer 
og svaere transportkoretojer i 
Viilafranca Tirrena (Sicilien) 
INDUSTRIE PIRELLI S.p.A. 
gennem Istituto Regionale per II 
Finanziamento alle industrie in 
Sicilia (IRFIS) 
4 mia lire 3,5 

73. Globaiiân tii Istituto per lo 
Sviluppo Economico dell'Italia 
Meridionale (ISVEIMER) gennem 
Cassa per II Mezzogiorno med 
henblik pâ financiering af m indre 
og meliemstore industriprojekter 
i Mezzogiorno pâ fastiandet 
60 mia lire 52,8 

74. Giobaliàn til istituto Mobi
liare italiano (IMI) med henblik 
pâ finansiering af mindre og 
meliemstore industriprojekter i 
Mezzogiorno 
20 mia lire 17,5 

75. Globaiiân til istituto Regio-
naie per il Finanziamento alle 
Industrie in Sicilia (IRFiS) 
gennem Cassa per il Mezzo
giorno med henblik pâ finansie
ring af mindre og meliemstore 
industriprojekter pâ Siciiien 
10 mia lire 8,8 

76. Globaiiân til Mediocredito 
Centrale med henblik pâ finan
siering af mindre og meliemstore 
industriprojekter i omrâderne  
Latium, Mellemitalien, Umbrien, 
Trentino-Alto Adige, Friuli-
Venezia Giulia og Toscana 
(provinserne Grosseto, Arezzo 
og Siena) undtagen de omrâder,  
der henhorer under Cassa per il 
Mezzogiorno, og Rom  
20 mia lire 17,6 

77. Giobaliàn tii Banca Centrale 
di Credito Popolare (Centro-
banca) med henblik pâ finansie
ring af mindre og meilemstore 
industriprojekter i omrâderne  
Latium, Mellemitalien, Umbrien, 
Trentino-Alto Adige, Friuii-
Venezia Giulia og Toscana 
(provinserne Grosseto, Arezzo 
og Siena) undtagen de omrâder,  
der henhorer under Cassa per li 
Mezzogiorno, og Rom  
5 mia iire 4,4 

DET FORENEDE KONGERIGE 739,0 
487 mio ε 

78. Kernekraftvaerk i Hartiepooi 
(Nordostengland) 
Centrai Electricity Generating 
Board gennem Electricity 
Council 
50 mio £ 76,6 

79. Kernekraftvaerk i Heysham 
naer Lancaster (Nordvesteng-
land) 
Central Electricity Generating 
Board gennem Electricity 
Council 
50 mio e 76,6 

80. Naturgas- eller oliefyret 
kraftvaerk i Peterhead (Skotland) 
North of Scotland Hydro-Elec
tric Board 
15 mio E 23,1 

81. Oliefyret kraftvaerk i Kilroot 
(Nordirland) 
Northern Ireland Electricity 
Service 
33,3 mio £ 49,3 
(lân med rentegodtgorelse af 
Den europaeiske Fond for Regio-
naludviklings midier) 

82.—83. * Pumpekraftvaerk i 
Dinorwic (Wales) (jf. nr. 123) 
Central Electricity Generating 
Board gennem Electricity 
Council 
— 50 mio £ 74,0 
— 20 mio £ 29,6 

84. Modernisering og udvidelse 
af eltransmissionsnettet i Wales 
og Nordvestengland 
Merseyslde and North Wales 
Electricity Board, South Wales 
Electricity Board og North 
Western Electricity Board 
gennem Electricity Council 
31 mio £ 45,9 

85. Forbedring af det nordirske 
vejnet, isaer i omrâderne Belfast 
og Londonderry 
Department of Finance for 
Northern Ireland 
15 mio £ 22,2 

86. Vejbygning, vandforsyning 
og spildevandsbehandling i 
forbindelse med Livingston New 
Town (Skotiand) 
Lothian Regional Council 
5,9 mio £ 8,7 

87. Udvidelse af oliehavnen i 
Sullom Voe pâ Shetlandsoerne 
(Skotland) 
Shetland Islands Council 
11,1 mio £ 17,0 

45 



88. Havneanlseg (offentlige 
bygninger, arbejderboliger, vand-
forsyning og kloakering) pâ 
Orkneyoerne (Skotland) 
Orkney Islands Council 
1,5 mio e 2,2 

89. Aniaeg af industriomrâder, 
Exeter lufthavn og en vej 1 Devon 
(Sydvestengland) 
Devon County Council 
3,8 mio E 6,0 

90. Udvldelse og modernlsering 
af telekommunlkationsnettet 1 
Wales 
Post Office 
60 mio E 92,4 

91. Forbedring af vandforsy-
nings- og spildevandsbehand-
lingsanlaeggene i omrâdet Strath-
clyde samt aniaeg af et afsnit af 
Monklandmotorvejen gennem 
Glasgow (Skotland) 
Strathclyde Regional Council 
12 mio E 18,4 

92. Vandforsyning, kloakering,  
anlaeg af industriomrâder og 
forbedring af vejnettet i Central-
skotland 
Central Regional Council 
4,8 mio E 7,4 

93.—94. Kloakering og spilde-
vandsbetiandling i omrâdet Tyne-
side (Nordengland) 
Northumbrian Water Authority 
gennem National Water Council 
— 20 mio E 29,6 
— 10 mio E 15,4 

95. Vandforsyning og spilde-
vandsbehandling i Nordvesteng-
land 
North West Water Authority  
gennem National Water Council 
25,4 mio E 40,3 

96.—97. Kloakering og spilde-
vandsbehandling i omrâdet Shef
field (Yorkshire and Humberside) 
Yorkshire Water Authority  
gennem National Water Council 
— 10 mio E 15,9 
— 5 mio E 7,7 

98. Vandforsyning og vand-
standsregulering i floder i indu 
striomrâder i det vestlige og 
sydiige Yorkshire (Yorkshire and  
Humberside) 
Yorkshire Water Authority 
gennem National Water Council 
7,7 mio E 11,4 

99. Vandforsyning i omrâdet  
Plymouth (Sydvestengland) 
South West Water Authority  
gennem National Water Council 
3.4 mio E 5,2 

100. Modernisering af et alumi-
niumsvaerk i Lochaber, Fort 
William, herunder reduktion af 
det specifikke elforbrug (Skot
land) 
British Aluminium Company  
Limited gennem British Alumi
nium Finance Ltd 
1 mio E 1,5 

101. Fabrik for fremstilling af 
aluminiumsdâser til ikke-alkoho-
liske drikkevarer i Wrexham 
(Wales) 
Continental Can Company (UK) 
Ltd 
5 mio E 7,7 

102. Fabrik for fremstilling af 
mineraluld til isoleringsformâl i 
Bridgend (Wales) 
Rockwool Limited 
2.5 mio E 3,7 

103. Fabrik for fremstilling af 
kokken- og sovevaerelsesmobler 
i Runcorn (Nordvestengland) 
Schreiber Industries Limited 
6 mio E 8,9 

104. Udvidelse af en fabrik for 
fremstilling af moduler til ollepro-
duktionsplatforme samt udstyr til 
olieindustrlen I Dundee (Skot
land) 
Kestrel Marine Ltd 
1,0 mio E 1,5 

105. Modernisering af en fabrik 
for fremstilling af kobberfittings til 
metalror I Dundee (Skotland) 
Delta Capillary Products Ltd 
gennem Delta Metals Company 
Ltd 
1,4 mio E 2,1 

106. Flytning, modernisering og 
udbygning af et aniaeg fo r frem
stilling af telekommunlkatlons-
kabler i Skelmersdale (Nord
vestengland) 
Ward & Goldstone Limited 
1.6 mio E 2,5 

107. Flytning og modernisering 
af en fabrik for fremstilling af 
centrifugalpumper og pumpeud-
styr i Leeds (Yorkshire and 
Humberside) 
Sulzer Bros (UK) Limited 
7,2 mio E 11,0 

108. Udvidelse af en fabrik for 
fremstilling af turboladere til 
diesel- og benzinmotorer i 
Skelmersdale (Nordvestengland) 
Garrett Alresearch Limited 
1,5 mio £ 

110. Flytning og modernisering 
af et avistrykkeri i Glasgow (Skot
land) 
George Outram & Company 
Limited gennem Scottish and 
Universal Investments Limited 
2,7 mio E 4,1 

111. Udvidelse og modernise
ring af to fabrikker for fremstilling 
af radialdaek til personbiler og 
svaere transportkoretojer i 
Belfast og Ballymena (Nordir 
land) 
Michelin (Belfast) Ltd 
4 mio E 6,2 

112. Udvidelse og modernise
ring af en fabrik for fremstilling af 
termoplastiske rar og byggear-
tikler i Brandon (Nordengland) 
Wavin Plastics 
1 mio E 1,5 

113. Fabrik for fremstilling af 
plastdele og plastmaterialer til 
biler, husholdningsartikler og 
mobler i Blaenau Ffestiniog 
(Wales) 
Blaenau Plastics Limited 
0,6 mio E 1,0 

114. Fabrik for fremstilling af 
emballage til drikkevarer og 
flydende nseringsmidler I 
Wrexham (Wales) 
Tetra Pak Reusing & Co. 
Limited 
2,6 mio £ 3,9 

UDEN FOR F/ELLESSKABET 

115. Udnyttelse af vandkraftres-
sourcerne I Zillertal i det 
ostrigske Tyrol 
Tauernkraftwerke-AG og Öster
reichische Elektrlzltätswlrt-
schafts-AG 
90 mio Schweizerfranc 39,4 

2,4 

109. Udvidelse af aftapningska-
paciteten i et whiskydistilleri i 
Dumbarton og Kilmalid (Skot
land) 
Hiram Walker and Sons (Scot
land) Ltd 
4 mio E 6,2 

46 



Β. Lan af midierne fra det nye fœllesskabsinstrument for optagelse og ydelse af lân 
(NIC) 
Aftaler undertegnet i 1979 

I 1979 undertegnede Kommissionen for De europaeiske Faeilesskaber og Banken i faellesskab aftaler om lân pâ i ait 277 mio  
af NICs midier til investeringsprojekter i Faellesskabet. Disse lân, fivis okonomiske hovedtraek er beskrevet pâ siderne 
23-41, er ydet af Banken pâ Det europaeiske okonomiske Faellesskabs vegne og for dets regning og risiko (jf. s. 9 og 25).  
De figurerer ikke pâ Bankens statusopgorelse, men bogfores i Den saerlige Afdeling (s. 71). Bankens ansvar i forbindeise 
med disse lân er begraenset fil den behorige udovelse af den modtagne bemyndigelse i overensstemmelse med normal 
bankpraksis. 

De af NICs midier finansierede projekter fiar ligeledes modtaget lân af Bankens egne midier, hvortil de i parentes anforte 
tal henviser (jf. s. 42-46). Tegnet » + « markerer de lân til projekter i Irland og Italien, der erforbundet med en rentegodtgo-
relse pâ 3 procentpoints inden for rammerne af EMS. 

IRLAND 
Mio RE 

86,7 Geotermiske kraftvasrker i Toscana (jf. nr. 120). 

58 mio IE 

116. Kraftvaerk i Aghada 
(Sydvestirland) (jf. nr. 18) 
16,5 mio IE 24,7 

117. Forbedring af det irske 
vejnet (jf. nr. 23) 
13 mio IE 19,4 + 

118. Udvidelse og modernise-
ring af det irske telekommunika-
tionsnet (jf. nr. 24) 
12 mio IE 17,9 + 

119. Vandforsyning og spilde-
vandsbehandling I Dublinomràdet 
(0stirland) (jf. nr. 26) 
16,5 mio IE 24,7 

ITALIEN 85,0 

97 mia lire 

120. Geotermiske kraftvaerker i 
Toscana (jf. nr. 35 i àrsberet-
ningen 1978) 
12 mia lire 10,5 + 

121. Vandkraftvaerk i Alto 
Gesso (Piemonte) (jf. nr. 35) 
40 mia lire 34,9 (') 

122. Pertusilloakvaedukten (jf. 
nr. 56) 
45 mia lire 39,6 + 

DET FORENEDE KONGERIGE 105,3 

79,4 

66,3 mio E 

123. Vandkraftvaerk i Dinorwic 
(Wales) (jf. nr. 82-83) 
50 mio E 

124. Vandforsyning og spilde-
vandsbehandling i Lothian  
Region (Skotland) (jf. nr. 87 i 
ârsberetningen 1978) 
16,3 mio E 25,9 

(1) Rentegodtgorelse inden for rammerne af EMS  
bevilget i januar 1980. jf. note 1 s. 26. 
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Fìnansieringsbidrag uden for Faallesskabet 

Bankens virkefelt uden for Fœllesskabet omfatter middelhavslandene, herunder Portugal, staterne I Afrika,  
Vestindien og Stillehavet (AVS-staterne) samt de oversoiske lande og territorier. Inden for rammerne af de  
forskellige konventioner, finansprotokoller og afgorelser d eltager Banken fier I finansieringen af projekter,  
som frommer disse landes okonomiske og sociale udvikling. 

1979 prsegedes af en betydellg stigning 1 disse fìnansieringsbidrag, idet de beiob sig tii 512,9 mio mod  
221,7 mio i 1978. Heraf bevilgedes 426,5 mio i middelhavslandene og 86,4 mio i AVS-staterne. I alt 420,9 mio 
stiiledes tii râdighed i form af ién af egne midier ('), der figurerer pâ statusopgoreisen, medens 92 mio 
afhoidtes af Faeiiesskabets budgetmaessige midier, der bogfores I Den saerlige Afdeling. 

Finansieringsbidrag 
i middelhavslandene 
Ikrafttraedelsen af aftalerne og finansprotokollerne 
mellem Faellesskabet og flertallet af midd elshavsian-
dene mellem august 1978 og maj 1979 blev for 
Banken aniedningen til en betydellg udvidelse af 
dens lângivning af egn e midier, der steg fra 83 mio i  
1978 til 347,7 mio i 1979. Hertil kommer lân pâ saerlige  
vilkâr af budgetmaessige midier pâ 78,8 mio mod 6,3 
mio i 1978, sâledes at de samiede finansieringsbidrag  
i middelhavslandene, 426,5 mio, repraesenterer mere  
end en firdobling i forhold fil 1978. 

Lânene af egne midier i disse lande er saedvanligvis 
forbundet med en rentegodtgorelse pâ 2 eller 3  
procentpoints, der afholdes over Faeiiesskabets  
budget. Faellesskabet stiller ligeledes en garanti for 
disse finansieringsbidrag pâ 75 % af de samiede 
bevillinger. 

Lânene i Graekenland, som tiltraeder Faellesskabet i  
1981, Portugal, der har ansogt om mediemskab, og  
Tyrkiet, som er associeret, belob sig til i alt 242 mio  
eller 57 %. De gik til infrastrukturer for transport (ca. 
27%), energiprojekter (ca. 27%), projekter for land-
brugsforbedring (10,5%) samt projekter Inden for  
industri, tjenesteydelser, landbrug og skovbrug 
(35,5%). 

Graekenland 
Inden for rammerne af den anden finansprotokol 
bevilgede Banken dels lân pâ i alt 104 mio af egne  
midier, dels et lân pâ 10 mio pâ saerlige vilkâr af  
Faeiiesskabets midier, i alt 114 mio. Ifolge denne  
protokol kan Banken stille indtil 225 mio til râdighed i  
form af lân af egne midier. 

Fem lân pâ i alt 80 mio skai gore det muligt at  
forbedre landbrugets og skovbrugets Produktivität  
samt at udvikie naeringsmiddelindustrien. Heraf gik to  
til kunstvandingsprojekter, der gennemfores dels pâ 
Vestkreta (7 500 ha, hovedsagelig med henblik pâ 
forogelse af Produktionen af citrusfrugter, isaer til  
hjemmemarkedet), dels i Thrakien (38 000 ha med  
henblik pâ forogelse af Produktionen af animalske  
produkter). Endvidere modtog Den graeske Land- 
brugsbank, landets vigtigste finansieringsinstitut pâ 
omrâdet, to globallân, hvoraf det ene skai indgâ i 
finansieringen af mindre og mellemstore landbrugsin-
dustriprojekter, medens det andet, der er ydet pâ 
saerlige vilkâr, skai gore det muligt at kunstvande 
mindre landbrugsomrâder. Dette lân svarede til  
saldoen af den bevilling, der i henhold fil flnansproto-
kollen var afsat til lân pâ saerlige vilkâ r. Endelig stii 
ledes et lân til râdighed for et projekt for udnyttelse 
af skovrigdommene i 0stmakedonien og Thrakien  
mellem den bulgarske graense og Det aegaeiske Hav. 

I energisektoren bevilgedes et lân til et projekt for 
opforelse af to vandkraftvaerker pâ ca. 400 MW i 
Sfikia og Assomata i Sydmakedonien. 

Den graeske bank for industriel Udvikling (ETBA) 
modtog to lân pâ i ait 16 mio, et som et bidrag til  
finansieringen af m indre og mellemstore industripro-
jekter, og et med henblik pâ dels udvidelse af Thessa-
lonikes industriomrâde, dels aniaeg af et nyt indu-
striomrâde i Herakiion pâ Kreta. Endvidere fordeltes 
hele det globallân pâ 20 mio, der i 1978 gik til Den  
graeske investeringsbank for industriel Udvikling 
(NIBID), pâ 21 mindre projekter inden for industri og 
turisme i en lang raekke brancher, hvoraf ca. halv-
delen gennemfores uden for Athenomrâdet. 

(1) Medmindre andet er anfort, er de i dette kapital omhandiede lân aile ydet af 
Bankens egne midier. 
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Tabel 5: Finansieringsbidrag 

Fordeling pa lande 

middelhavslandene i 1979 og 1963—1979 (^) 

Af Bank ens egne midier Af midier Ira Den saeriige Afdeiing 
Anîal % Amai MIO RE % 

1979 
De nordiige 
middelhavslande 13 186,0 53,5 3 56,0 71,1 

Graekenland 7 104,0 29,9 1 10,0 12,7 
Portugal 3 46,0 13,2 — — — 
Tyrkiet 3 36,0 10,4 2 46,0 58,4 
Jugoslavian — — — — — 

Magtireblandene 3 50,0 14,4 1 14,0 17,8 
Marokko 1 26,0 7,5 1 14,0 17,8 
Tunesien 2 24,0 6,9 — — — 

Machrakiandene 8 108,7 31,3 2 3,8 4,8 
Egypten 3 65,0 18,7 — — — 
Jordan 2 11,0 3,2 1 0,3 0,4 
Libanon 2 17,0 4,9 — — — 
Syrien 1 15,7 4,5 1 3,5 4,4 

Andre 1 3,0 0,8 1 5,0 6,3 
Malta 1 3,0 0,8 1 5,0 6,3 

Total 25 347,7 100,0 7 78,8 100,0 

1963—1979 
De nordiige 
middeltiavslande 52 582,4 78,0 59 426,0 94,9 

Graekenland 30 240,4 32,2 1 10,0 2,2 
Portugal 15 231,0 30,9 — — — 
Tyrkiet 5 61,0 8,2 58 416,0 92,7 
Jugoslavian 2 50,0 6,7 — 

Magtireblandene 3 50,0 6,7 1 14,0 3,1 
Marokko 1 26,0 3,5 I 14,0 31 
Tunesien 2 24,0 3,2 — — — 

Mactirakiandene 9 111,7 14,9 2 3,8 0,8 
Egypten 3 65,0 8,7 — — — 
Jordan 2 11,0 1,4 1 0,3 0,1 
Libanon 3 20,0 2,7 — — — 
Syrien 1 15,7 2,1 1 3,5 0,7 

Andre 1 3,0 0,4 1 5,0 1,1 
Malta 1 3,0 0,4 1 5,0 1,1 

Total 65 747,1 100,0 63 448,8 100,0 

(1) Jf. t abe! 2. note 1, s. 24. 

Tyrkiet 

11979 bevilgede Banken sine forste lân Ι Tyrkiet Inden  
for rammerne af den tredje finansprotokol, nemllg 36 
mio af egne midier og 46 mio af Faellesskabets 
budgetmaesslge midier eiier tllsammen 82 mio. ifoige 
denne protokoi kan Banken yde iân af egne midier pâ  
90 mio og pâ saeriige vlikâr af budgetmaesslge midier  
pâ 220 mio. i 1979 finansleredes en raekke projekter  
for deis reduktlon af iandets afhaenglghed af 

indforslen af energi og papir, dels udvikilng af den 
eksportorlenterede mindre og meiiemstore industri. 

Den tyrkiske etat modtog et iân pâ saeriige vlikâr med 
fienbilk pâ udvideise af et vandkraftvaerk I Keban fra  
620 tli 1 340 MW. Det sattes I drift I 1974 og har aiie-
rede opnâet to iân fra Banken, nemilg I 1966 og 1971. 

To iân pâ I ait 26 mio glk tli et skovbrugs- og paplrpro-
jekt. Det ene er forbetioidt Seka Akdeniz' Industri-
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Finansieringsbidrag uden for Fasllesskabet 

Anlal 

1979 
De nordlige 

16 
8 

242,0 
114,0 

56,7 
26,7 

middelhavslande 
Grœkenland 

3 46,0 10,8 Portugal 
5 82,0 19,2 Tyrkiet 

— — — Jugoslavian 
4 64,0 15,0 Maghreblandene 

2 40,0 9,4 Marokko 
2 24,0 5,6 Tunesien 

10 112,5 26,4 Machrakiandene 
3 65,0 15,2 Egypten 
3 11,3 2,6 Jordan 
2 17,0 4,0 Libanon 
2 19,2 4,5 Syrien 

2 8,0 1,9 Andre 
2 8,0 1,9 Malta 

32 426,5 100,0 Total 

1963—1979 
De nordlige 

111 1 008,4 84,3 middelhavslande 
31 250,4 20,9 Grœkenland 
15 231,0 19,3 Portugal 
63 477,0 39,9 Tyrkiet 
2 50,0 4,2 Jugoslavian 

4 64,0 5,3 Maghreblandene 
2 40,0 3,3 Marokko 
2 24,0 2,0 Tunesien 

11 115,5 9,6 Machrakiandene 
3 65,0 5,4 Egypten 
3 11,3 0,9 Jordan 
3 20,0 1,7 Libanon 
2 19,2 1,6 Syrien 

2 8,0 0,7 Andre 
2 8,0 0,7 Malta 

128 1 195,9 100,0 Total 

kompleks i Silifke pâ middelhavskysten (savvœrk  
samt papirmasse- og papirfabrik), medens det andet, 
der er ydet pâ saerlige vilkâr, skal gore det muligt at 
udnytte skovrigdomme, hovedsagelig som râvare til 
dette kompleks. 

Endelig formidlede den tyrkiske stat to globailân til 
Den tyrkiske bank for industriel Udvikling, Türkiye  
Sinai Kalkinma Bankasi (TSKB), og Industriens Inve-
sterings- og Kreditbank, Sinai Yatirim ve Kredi 

Bankasi (SYKB), med henbiik pâ finansiering at 
mindre og meilemstore industriprojekter i den private 
Sektor, hovedsagelig eksportorienterede projekter. I 
ârets lob bevilgedes ni sublân pâ i alt 10,8 mio til 
industriprojekter, hvoraf halvdeien gennemfores  
inden for brancherne metalforarbejdning og mekanik.  
Hertii kommer tre sublân under et globailân at 
budgetmaessige midier, der i 1976 stilledes til 
râdighed for den tyrkiske stat med henblik pâ finan 
siering af forundersogeiser. 

Portugal 
Inden for rammerne af finansprotokollen mellem 
Faellesskabet og Portugal, der âbner mulighed for 
ydelse af lân pâ 200 mio, indrommede Banken i 1979  
tre lân pâ i ait 46 mio. 

To af disse lân gik fil dels hojspaendingsledninger 
mellem det termiske kraftvaerk i Setubal og det lands-
daekkende distributionsnet, dels et projekt forforbed-
ring af trafiksikkerheden, herunder en undersogelse 
af mulighederne for udvidelse af landingsbanen, i 
Funchal lufthavn pâ Madeira med henbiik pâ fremme 
af turismen pâ oen. 

Endelig modtog Den portugisiske Udvikiingsbank, 
Banco de Fomento Nacional, sit tredje globailân med  
henblik pâ finansiering af mindre og meilemstore 
projekter inden for industri og turisme. Under dette 
og det foregâende iân, der bevilgedes i 1977, blev der  
i 1979 ydet 18 sublân pâ i ait 5,9 mio, hovedsagelig i 
den mekaniske industri. 

Maghreblandene, Machrakiandene og 
Malta 
I hovedparten af d isse lande indiedte Banken i 1979  
sin finansieringsvirksomhed i henhoid fil de affaler, 
som de har indgâet med Faellesskabet ('). 

Egypten 
Banken stillede tre lân pâ i ait 65 mio til râdighed i 
Egypten. Det forste gik til opforelsen af et termisk 
kraftvaerk pâ 600 MW i Shoubrah el Kheima nord for 
Kairo. Det andet skai gore det muligt at oge Suezka 
nalens bredde og dybde, sâledes at den kan besejles 
med skibe med en dybgang pâ 16,1 m. Det tredje var 
et globailân til Industriudvikiingsbanken, Egyptens  
vigtigste institut for langfristet finansiering, der agter 
at anvende provenuet til fremme af mindre og 
meilemstore projekter inden for industri og turisme. 

(1) Omfanget af disse affaler fremgâr af tabetlen s. 12. 
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Finansierìngsbidrag i AVS-stateme i 1979 

Stillehavet 
Energi 

Forbrugsgodeindustri 

Investeringsgodeindustri 

Mellemproduktindustri 

Tjenesteydelser 

Globallàn 

Sublân (antal) 
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Finansieringsbidrag uden for Fœllesskabet 

Marokko 
To lân pâ i alt 40 mio, heraf et pâ saerlige vilkâr, ska! 
indgâ I finanslerlngen at en havn I Jorf Lasfar, som  
aniaegges med henbiik pâ Indsklbning og eksport at 
fosfat til aflastning at havnene 1 Casablanca og SafI, 
der 1 ojebllkket er fuldt udnyttede. 

Tunesien 
Inden for rammerne at et program for rationel udnyt-
telse af vandressourcerne i det nordlige Tunesien,  
som omfatter en udvidelse af det kunstvandede 
omrâde og bar til formâl at mindske mangelen pâ  
nœringsmidier i landet, bevilgede Banken et lân til 
flytning af et 27 km langt afsnit af jernbanelinien  
Tunis—Alger, idet den nuvaerende tracé vil blive  
oversvommet af reservoiret i forbindelse med  
dœmningen i Sidi Salem. Endvidere skai et globaiiân  
til Banque de Développement Économique de  
Tunisie lette gennemforelsen af mindre og mellem- 
store projekter Inden for industri og turismo. I 1979 
gik to sublân fierunder til en kemisk fabrik og en 
fabrik for fremstilling af nœringsmidier. De var pâ  
tilsammen 24 mio. 

Syrien 
ι Syrien ydede Banken to lân pâ i alt 19,2 mio, tieraf et 
pâ sœrlige vilkâr, til en ve] mellem Aleppo i den nord-
vestiige del af landet og Tall Kojak pâ den irakiske 
graense, der skai forbedre forbindelserne mellem 
landbrugsomrâderne i det ostlige Syrien og de 
storste forbrugscentre I Vestsyrien. 

Libanon 
I Libanon ydede Banken sine finansieringsbidrag  
Inden for rammerne af den saerlige nodhjaelp pâ 20 
mio, som Faellesskabet bar stillet til râdigbed for 
landets genopbygning. Efter at bave bevilget sit 
forste lân i 1978 opbrugte den i 1979 dette belob  
gennem ydelse af to lân pâ i alt 17 mio til et projekt  
for installation af tre suppierende turbiner à 70 MW i  
et kraftvaerk I Jieb. 

Jordan 

I Jordan bavde aile de tre lân, der var pâ i ait 11,3 mio,  
til formâl at fremme udvikiingen af mindre og meliem-
store virksombeder Inden for industri, bândvaerk o g 
turismo. I en forstad syd for Amman vil der sâledes 
blive anlagt et industriomrâde til sâdanne virksom
beder. De to andre lân gik til Industriudviklings-

banken. Det ene var et globaiiân af Bankens egne  
midier med benblik pâ finansiering af mindre og  
meilemstore projekter Inden for industri og turismo, 
bvorunder der i 1979 bevilgedes to sublân, medens 
det andet var et lân pâ saerlige vilkâr, der skal 
anvendes til finansiering af teknisk og finansiel 
bistand til mindre industri- og bândvaerksvirksom- 
beder. 

Malta 
I Malta bidrog Banken med to lân pâ i ait 8 mio, berat  
et pâ saerlige vilkâr, tii en udbygning af Valettas bavn, 
isaer gennem aniaeg af to nye kajer og lagerpladser. 

/ Tyrkiet, Maghreblandene og Macfiraklandene sup-
pleredes Bankens midier i mange tiifaaide med finan
sieringsbidrag fra forskeilige muitiiateraie eiier bilaté
rale organer for ydeise af udvikiingsbistand, sàsom 
Verdensbanken, Kreditanstalt für Wiederaufbau,  
Saudi Fund for Economic Development, Kuweit Fund  
for Economic Development, OPECs Sœriige Fond og  
en raekke andre arabiske fonde. 

Finansieringsbidrag i Afrika, 
Vestindien og Stiiiehavet 
(AVS-staterne) 
I 1979 ydede Banken 11 iân pâ i alt 73,2 mio af egne 
midier inden for rammerne af den forste Lomékon- 
vention. De var forbundet med en rentegodtgorelse 
pâ 3 procentpoInts, som afboldes af Den europaeiske 
Udviklingsfonds midier. Hertil kommer 13 finansie
ringsbidrag I form af risikovillig kapital pâ 13,2 mio, 
ligeiedes af Den europaeiske Udvikl ingsfonds midier,  
sâledes at der i alt stiiledes 86,4 mio til râdigbed for  
projekter i 16 lande I Afrika og Vestindien. 

Den risikoviliige kapital, som Banken beviiger pâ  
Faeiiesskabets vegne, kan anvendes tii finansiering af 
kapitaiandele, län tii en AVS-stat eiler en national 
udvikiingsinstitution med henbiik pä forpgelse af virk-
somheders egenkapitai elier kvasikapitai. Kvasika-
pital ydes i form af dels underordnede iän, hvis tiiba-
gebetalingsbestemmeiser elier iobetid afhaenger af 
opfyideisen af visse viikàr, der fastsaettes pä bevii-
iingstidspunktet. Fiere af disse bidrag stiliedes tii 
râdigbed for projekter, som ogsâ har modtaget iân af 
Bankens egne midier. Den fieksibie anvendeise af 
disse finansieringsmuiigheder, isaer gennem afpas-
ning af beviliingsvilkârene efter projekternes egen-
skaber, gor det muiigt at daakke mege t forskeiiigar-
tede kapitalbehov, hovedsageiig i industrisektoren og 
isaer i de mest ugunstigt stiilede A VS-stater. 
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Tabel 6: Finansieringsbldrag i statarne i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS-staterne) I 1979 (') 

Fordeling pa lande 

Af Bank ens egne midier 

Mio RE % 
Fra Den sasriige Aldeiing 

% 

Afrika 
Vestafrika 

Kap Verde 
Elfenbenskysten 
Gambia  
Ghana 
Mali 
Mauretanien  
Niger  
Senegal 

Central- og 
/Ekvatorialafrika 

Burundi 
Cameroun  

0st- og Sydafrika 
Djibouti  
Kenya 
Madagaskar 
Swaziland 

Vestindien 
Barbados 
Jamaica 

10 
6 

70,7 
51,3 

96,6 
70,1 

12 13,1 
6,9 

99.2 
52.3 

14,4 

5,0 

15,8 

6,0 

25,0 
4,5 

14,4 

5,0 

19,7 

6,8 

21,6 

8,2 

34,2 
6,1 

19,7 

6,8 

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

2,8 

3,4 

0,1 

0,1 
0,5 
2,3 

2,5 

1,5 

0,5 
2,3 

1,0 

2,3 
0,1 

0,1 

21,2 

25,7 

0,8 

0,8 
3,8 

17,4 

18,9 

11,4 

3,8 
17,4 

7,5 

17,4 
0,8 

0,8 

Total 
Herat risikovillig kapital 

11 73,2 100,0 13 
(13) 

13,2 
(13,2) 

100,0 
(100,0) 

(1) For Perioden 1964—1979, se label 14, s, 89. I 1979 ydedes ingen finansiermgsbidrag 111 projekler i d e oversoiske lande og territorier (OLT) og de oversoiske departementer  
(OD). 

I 1979 ydede Banken sine forste finansieringsbidrag i 
en raekke lande, sâsom Barbados, Burundi, Kap  
Verde, Djibouti, Gambia og Jamaica, De var hovedsa-
gellg fordeit pâ industriprojekter (45,6 %) samt  
projekter inden for minedrift (31,3%), energi (15%)  
og turisme (8,1 %), 

I Afrika stillede Banken midier til râdigtied i 12 lande, I 
Mauretanien skai et lân pâ 25 mio gore det muligt at  
udnytte jernmalmsforekomsterne i Guelb El Rhein i 
omrâdet Zouerate i den nordiige del af landet. Denne 
nye produktionskilde skai gradvis erstatte udnyt-
telsen af forekomsterne i Kedia, Finansieringen af 
dette Projekt, som er af afgorende betydning for  
Mauretaniens fremtid, og hvis forste afsnit ventes at  
ville komme til at koste ca, 350 mio, nodvendiggjorde  
et samarbejde mellem talrlge lângivere om tllvejebrin- 
gelsen af sâvel lâne- som egenkapitalen. 

I Cameroun gik fire finansieringsbidrag pâ i ait 16,7  
mio til folgende tre projekter: 

— Udvidelse og modernisering af et aluminiums-
vaerk I Edea, hvis Produktion vil bllve foroget fra ca, 
50 000 til 80 0001 ârligt (to lân, heraf et betinget) ; 

— udvidelse af dels et kiinkermolleri i Bonaberi naer 
Douala, dels en cementfabrik i Figuil i den nordiige 
del af landet, hvis produktionskapaciteter vii blive 
foroget henholdsvis fra 480 000 til 870 000 og fra 
70 000 til 100 0001 ârligt; 

— opforeise af en fabrik for fremstiliing af frotter- 
stof i Doualas industriomrâde med en kapacitet pâ 
ca, 850 t ârligt, som hovedsagelig skai afsaettes pâ 
hjemmemarkedet og i de ovrige mediemmer af Den  
centraiafrikanske 0konomi- og Toldunion (UDEAC), 
I Elfenbenskysten gik 16,3 mio til tre projekter. 
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Finansieringsbìdrag uden for Faallesskabet 

I Swaziland ydedes et betinget làn ti! tre forunderso-
gelser af muligtiederne for gennemforelse af industri-
projekter. 

I Vestindien bevllgede Banken et globallân i  
Barbados, nemlig ti! Barbados Development Bank  
(BOB), hvis provenu vii bllve stillet til râdighed for  
mindre og mellemstore projekter Inden for industri  
og turismo. Endvidere skal et betinget lân pâ 70 000  
RE i Jamaica anvendes til gennemforelse af en 
forundersogelse i forbindelse med etableringen af en 
forlystelsespark i et af landets storste turistcentre. 

I 1979 godkendte Banken 28 sublân under de for-
skellige globallân fil udvikiingsbanker i AVS-staterne. 
De belob sig fil i ait 14,6 mio. 

Hovedparten af projekterne i A VS-staterne bar lige- 
ledes modtaget finansieringsbìdrag fra isaer Verdens
banken og internationai Finance Corporation, Den 
europaeiske Udvikiingsfond, Banque Africaine de 
Développement, Caisse Centrale de Coopération  
Economique, Kreditanstalt für Wiederaufbau og 
Deutsche Entwickiungsgeseiischaft samt forskeiiige 
bilaterale og multilaterale finansieringsinstitutter i de 
oiieproducerende arabiske lande. 
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Finansieringsbidrag uden for Faellesskabet 
A. Lan af Baakens egne midier  

Aftaler undertegnet i 1979 

Der blev i 1979 undertegnet aftaler om lân pâ 420,9 mio af Bankens egne midier til investeringsprojekter uden for Faelles
skabet. Herat stilledes 347,7 mio til râdighed i middelhavslandene og 73,2 mio i statarne i Afrika, Vestindien og Stiilefiavet 
(AVS-staterne). Disse lân, hvis okonomiske hovedtraek er beskrevet pâ siderne 49-56, figurerer pâ Bankens status-
opgorelse. 

Visse af de finansierede projekter bar ligeledes modtaget finansieringsbidrag af Faellesskabets budgetmaessige midier (jf.  
s. 59). De er markeret med en asterisk (*). For sâ vidt angâr middelhavsiandene, betegner henvisningen til en fodnote de  
lân, der er forbundet med en rentegodtgorelse pâ 2 elier 3 procentpoints, som afholdes af Faellesskabets budgetmaessige 
midier (jf. s. 49). Samtlige lân i AVS-staterne er forbundet med en rentegodtgorelse pâ 3 procentpoints, der afholdes af 
Den europaeiske Udviklingsfonds midier. 

1. Middelhavslandene 

GR^KENLAND 

PORTUGAL 46,0 EGYPTEN 65,0 

Mio RE  

104,0 
5 224,5 mio drakmer 

125. Vandkraftvaerker i Sfikia og 
Assomata i forbindelse med 
Aliakmonfloden 
nien) 
Det offentllge 
selskab 
895,1 mio dr. 

(Sydmakedo- 

Elforsynlngs-

18,0 (') 

126. Kunstvanding af 7 500 ha 
af kystomrâdet pâ det nordvest-
lige Kreta 
Den graeske stat 
1 243,2 mio dr. 25,0 (') 

127. Kunstvanding af 37 760 ha 
med vand fra dels en daemning i  
forbindelse med Ardasfloden, 
dels vandforende lag i omrâdet  
Evros (Thrakien) 
Den graeske stat 
1 004,9 mio dr. 20,0 (') 

128. Udvìdelse af veje med 
henblik pâ fremme af skovbru get 
i 0stmakedonien og Thrakien 
Den graeske stat 
497.3 mio dr. 10,0 (') 

129. Udvidelse af Thessalonikes 
industriomrâde og anlaeg af et 
industriomrâde i Heraklion 
Den graesk e bank for Industriel  
Udvikling (ETBA) 
298.4 mio dr. 6,0 (') 

130. Globallân til Den graeske  
bank for Industriel Udvikling 
(ETBA) med henblik pâ finansie-
ring af mindre og mellemstore 
industriprojekter 
497,3 mio dr. 10,0 

131. Globallân til Den graeske  
Landbrugsbank med henblik pâ  
finansiering af dels mindre 
og mellemstore projekter Inden 
for landbrugsfodevareindustrien, 
dels investeringer i de enkelte 
bedrifter 
788,3 mio dr. 15,0 

3 018,4 mio escudos 

132. Hojspœndingsledninger 
mellem kraftvaerket i Setubal og 
det landsdaekkende net 
Electricidade de Portugal (EDP) 
1 305,0 mio esc. 20,0 i 

133. Anlaeg af sikkerhedszoner 
i hver ende af startbanen, udvi
delse af flyparkeringspladsen 
samt fyr-, belysnings- og radiona-
vigationsanlaeg til forbedring af 
trafiksikkerheden i forbindelse 
med Funchal lufthavn (Madeira)  
Aeroportos e Navegaçao Aerea  
(ANA) 
734,7 mio esc. 11,OC 

134. Globallân til Banco de 
Fomento Naclonal (BFN) med 
henblik pâ finansiering af mi ndre 
og mellemstore projekter inden 
for industri og turisme 
978,7 mio esc. 

TYRKIET 

15,0 C 

36,0 

2 378,7 mio tyrkiske £ 

135.* Faerdiggorelse af et indu-
strikompleks med sawaerk og 
papirfabrik i Silifke pâ Sydkysten 
Seka Akdeniz Müessesesi  
gennem Den tyrkiske investe-
rlngsbank (jf. nr. 162) 
1 083,9 mio re 16,0 

136. Globallân til den tyrkiske 
stat, som agter at genudiâne  
provenuet til Den tyrkiske bank  
for Industriel Udvikling (Türkiye 
Sinai Kalkinma Bankasi, TSKB) 
med henblik pâ finansiering af 
mindre og mellemstore industri
projekter i den private sektor 
971,1 mio TE 15,0 

137. Globallân til den tyrkiske 
stat, som agter at genudiâne  
provenuet til Industriens Investe-
rlngs- og Kreditbank (Sinai 
Yatlrim ve Kredl Bankasi, SYKB) 
med henblik pâ finansiering af 
mindre og mellemstore industri
projekter i den private sektor 
323,7 mio TE 5,0 

65,3 mio egyptiske E 

138. Termisk kraftvaerk i Shou-
brah El Kheima nord for Kairo 
Det egyptiske Elektricltets-
vsesen 
25,1 mio EE 25,0 {') 

139. Forbedring af besejlings-
forholdene i Suezkanalen samt 
udbygning af vedligeholdelses-
og reparationsfaciliteterne i Port 
Said, Ismailiya og Port Tauf ig 
Suezkanalselskabet 
25,1 mio EE 25,0 C) 

140. Globallân til Industrludvik-
llngsbanken med henblik pâ 
finansiering af mindre og mellem
store projekter inden for industri  
og turisme 
15,1 mio EE 15,0 (') 

MAROKKO  

141.* Malmhavn i Jorf Lasfar 
syd for Casablanca (jf. nr. 164)  
Den marokkanske stat 
138,6 mio marokkanske dirhams 26,0 

TUNESIEN 24,0 
13,2 mio tunesiske dinarer 

142. Flytning af jernbanelinien 
Tunis—Alger inden for rammerne 
af den overordnede plan for  
udnyttelse af vandressourcerne i 
Nordtunesien 
Den tunesiske stat 
6,6 mio td. 

143. Globallân til Banque de  
Développement Economique de 
Tunisie (BDET) med henblik pâ 
finansiering af mindre og mellem
store projekter inden for industri  
og turisme 
6,6 mio td. 

12,0 C) 

12,0 C) 

(1) Làn med en rentegodtgorelse pâ 3 procentpoints. 
(2) Lân med en rentegodtgorelse pâ 2 procentpoints 
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itàstìi» τ;-μ·ι-

LIBANON 17,0 

77,9 mio libanesiske ε 

144.—145. Udvidelse af effek-
ten 1 det termiske kraftvaerk 1 Jleh 
(syd for Beirut) 
Det libanesiske Elselskab 
gennem Udviklings- og Genop-
bygnlngsrâdet 
— 31,0 mio ΐε 
— 46,9 mio ΐε 

7,0 
10,0 

rS SYRIEN 

146.* Vej meliem Aleppo (det 
nordvestlige Syrien) og Tall Kojak 
pâ den syrisk-irakiske graense (i 
det nordostlige Syrien) (jt, nr.  
166) 
Den syriske sta! 
83,3 mio syriske ε 15.7 (•) 

JORDAN 11,0 
4,6 mio jordanske dinarer 

147. Aniaeg at et industriom-
râde i Satiab, en torstad syd tor  
Amman, med henblik pâ etable-
ring at mindre og mellemstore 
industrivirksomheder 
Jordan Industriai Estates  
Corporation gennem den jor
danske stat 
2,1 mio jd. 5,0 0 

148.* Globaliân til Industriud-
vlkllngsbanken med tienblik pà 
tinansiering at mindre og mellem
store projekter Inden tor industri 
og turismo (jt. nr. 167) 
2,5 mio jd. 6,0 0 

MALTA 

149.* Aniaeg og udbygning at  
Valettas kommercielle havn (jt. 
nr. 165) 
Den maltesiske stat 
1,5 mio maltesiske ε 3,0 0 

2. AVS-staterne 

MAURETANIEN 

150. Âben jernmine og malmbe-
rigningsaniaeg i omrâdet Guelb El  
Rtiein naer Zouerate 
Société Nationale Industrielle et 
Minière (SNIM) 
1 637,2 mio ouguiya 25,0 

ELFENBENSKYSTEN 15,8 
4 488,9 mio CFAtranc 

151. Sammenkobling at Elten-
benskystens og Gtianas eltrans-
missionsnet 
Société Energie Electrique de la  
Côte-d'IvoIre (EECI) 
1 742,7 mio CFAtr. 6,0 

152.* Udvidelse og rationalise-
ring at en tabrik tor tremstilling at  
kunstgodning i Abidjans indu- 
striomrâde (jt. nr. 177) 
Société Ivoirienne d'Engrais 
1 513,5 mio CFAtr. 

153. Udvidelse at kapaciteten  
tor latextorarbejdning i Bongo,  
Ousrou og Rapides Grab 
Société Africaine de plantations 
d'Hévéas  
1 336,1 mio CFAtr. 

CAMEROUN 
4 222,1 mio CFAtranc 

154.* Udvidelse og modernise-
ring at et aluminiumsvaerk i Edéa 
(jt. nr. 170) 
Compagnie Camerounaise de  
l'Aluminium (ALUCAM) 
1 549,2 mio CFAtr. 

155. Kapacitetsudvidelse i et 
klinkermolleri i Bonaberi naer 
Douala samt i en cementtabrik i 
Figuil i det nordiige Cameroun  
Cimenteries du Cameroun  
(CIMENCAM) 
1 932,2 mio CFAtr. 

156. Fabrik tor tremstilling at  
trotterstot i Ooualas industriom-
râde 
Société Textile du Cameroun 
pour le Linge de Maison 
(SOLICAM) 
740,7 mio CFAtr. 

GHANA 

157. Sammenkobling at Ghanas  
og Eltenbenskystens eltransmis-
sionsnet 
Volta River Authority 
22,3 mio cedi 

KENYA 

158. Globaliân til Development 
Finance Company of Kenya 
Limited med henblik pâ tinansie
ring at mindre og mellemstore 
Industriprojekter 
50,8 mio kenyanske shilling 

NIGER 

159. Hotel i Niamey 
Société Propriétaire et Expioi-
tante de r»Hôtel Le Gaweye« 
1 320,3 mio CFAtranc 

BARBADOS 

160. Globaliân til Barbados  
Development Bank (BDB) med 
henblik pâ tinansiering at mindre 
og mellemstore projekter Inden  
tor industri og turismo  
6,8 mio barbadiske $ 

5,2 

4,6 

14,4 

5,3 

6,6 

2,5 

6,0 

5,0 

4,5 

2,5 

(') Làn med en reniegodtgorelse pâ 2 procenlpoinls. 



Β. Finansieringsbidrag af Faellesskabets budgetmaessige midier  
Aftaler undertegnet 11979 

Der blev i 1979 bevilget finansieringsbidrag af Faellesskabets budgetmaessige midier pâ 92 mio, heraf 78,8 mio i form af lân  
pâ saerlige vilkâr i middelhavslandene og 13,2 mio i form af risikovillig kapital I AVS-staterne. Disse finansieringsbidrag er  
bevilget af Banken pâ Det europaelske okonomlske Faellesskabs vegne og for dets regning og rislko. De figurerer ikke pâ  
Bankens sfatusopgorelse, men bogfores i Den saerlige Afdeling (jf, s. 71). Bankens ansvar I forbindelse med disse finansie
ringsbidrag, hvis okonomiske hovedfraek er beskrevet pâ siderne 49-56, er begraenset til den behorige udovelse af den 
modfagne bemyndlgelse. 

Visse af de projekter, der er finansieret af Faellesskabets budgetmaessige midier i form af enten lân pâ saerlige vilkâr eller 
risikovillig kapital, fiar llgeledes modtaget lân af Bankens egne midier, hvortil de i parenfes anforfe tal henviser (jf. s. 57-58). 

1. Lân pâ saerlige 
vilkâr i middelhavslandene 

JORDAN MADAGASKAR 2,3 

TYRKIET 

Mio RE  

46,0 
3 008,2 mio tyrklske £ 

161. Udvidelse af effekten i 
vandkraftvaerket i Keban i forbin
delse med Eufratfloden (Sydost-
anatolien) 
Den tyrklske stet 
2 330,8 mio T£ 36,0 

162. Forbedring af udnyttelsen 
af 1,4 mio ha skove I Antalya, 
Mersln, Adana og Kahraman-
maras i det sydiige Tyrklet 
Den tyrklske stet, minlsterlet for  
skovbrug (jf. nr. 135) 
677,4 mio Τ£ 10,0 

GR/EKENLAND  

163. Globallân til Den grseske 
Landbrugsbank med henblik pâ  
finansiering af projekter for  
kunstvanding af mindre land-
brugsomrâder 
525,5 mio drakmer 10,0 

MAROKKO 

14,0 
164. Malmhavn (jf. nr. 141)  
74,6 mio marokkanske dirhams 

MALTA  

165. Udbedring og udbygning 
af Valettas komm ercielle havn (jf. 
nr. 149) 
2,5 mio maltesiske £ 

SYRIEN  

166. Vejforbindelsen Aleppo — 
Tall Kojak (jf. nr. 146) 
18,6 mio syriske £ 3,5 

5,0 

167. Globallân til Industrludvlk-
llngsbanken (jf. nr. 148) 
0,1 mio jordanske dinarer 0,3 

2. Finansieringsbidrag 
i AVS-staterne i form af 
risikovillig kapital (')  
af Den europaeiske 
Udviklingsfonds midier 

MALI  

168. Opforelse af to hoteller I 
henholdsvis Mopti og Timbuktu  
samt erhvervelse af de nodven-
dige transport- og kommunika
tionsmidier med henblik pâ  
muliggorelse af turistrundrejser 
Betinget lân til den mallske stat 
til daekning af dens finans ierings
bidrag hertll 
1 463,7 mio maliske franc 2,5 

CAMEROUN  

169. Aluminiumsvaerk i Edéa (jf. 
nr. 154) 
Betinget lân til den camerounske 
stat med henblik pâ finansiering 
af en del af dens bidrag til en  
forhojelse af kapitalen i ALUCAM 
672,3 mio CFAfranc 2,3 

GAMBIA  

170. Betinget lân til den 
gamblske stat, som agter at  
stille provenuet tll râdighed for  
Gambia Produce Marketing 
Board med henblik pâ moderni-
sering af anlaeg for forarbejdning 
af jordnodder 
5,8 mio gambiske dalasi 2,3 

672,8 mio madagaskiske franc 

171. Et demonstrationsanlaeg 
for udsklllelse af fosfor af chrom
malm, der opfores af Société  
d'État Kraomita Malagasy  
(Kraoma) i Andriamena 
Betinget lân tll den madagas
kiske stat 
347,8 mio mgfr. 

172. Betinget lân til den mada
gaskiske stat med henblik pâ  
finansiering af en forunderso-
gelse af mulighederne for udnyt-
telse af en bitumenholdig sand-
stensforekomst I Bemolanga vest  
for hovedstaden Antananarivo 
325,0 mio mgfr. 

SENEGAL 

1,2 

1,1 

1,5 
433.3 mio CFAfranc 

173. Kontrolundersogelse af 
jernmalmsforekomsten i Falémé  
naer den maliske graense 
Betinget lân til den senegale-
siske stat, som agter at stille 
provenuet til râdighed for  
prospekteringsselskabet Mines  
de Fer du Sénégal Orlental 
(MIFERSO) 
286,0 mio CFAfr. 1,0 

174. Fabrik for fremstilling af 
solfangere og varmtvandsbehol-
dere i Thies 
Betinget lân til den senegale-
slske stat med henblik pâ finan
siering af dens bidrag til en forho
jelse af k apitalen i Société Indu
strielle des Applications de 
l'Energie Solaire (SINAES) og 
daekning af en del af SINAES' 
langfristede finansieringsbidrag 
146.4 mio CFAfr. 0,5 

DJIBOUTI  

175. Termisk kraftvaerk i 
Tadjourah og eltransmissionsled-
ninger 
Betinget lân til Société Electri
cité de Djibouti 
254,4 mio djiboutiske franc 1,0 

(M Definition s 53 
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BURUNDI KAP VERDE SWAZILAND 

176. Globallân med henblik pâ  
finansiering af dels forunderso-
gelser af mulighederne for  
gennemforelse af p rojekter Inden 
for industri, landbrugsfodevarein-
dustri, minedrift og turisme, dels  
kapitalandele 
Betinget lân til Banque Nationale 
de Développement Economique  
du Burundi (BNDE) 
64,2 mio burundiske frano 

178. Forundersogelse af mulig
hederne for etabiering af et va erft 
for reparation af fiskerbâde ì  
Porto-Grande Mindelo  
Betinget làn til den kapverdiske  
Stat 
4,9 mio kapverdiske escudos 0,1 

180. Tre forundersogeiser af 
mulighederne for gennemforelse 
af industriprojekter 
Betinget làn til National Indu
striai Development Corporation 
of Swaziland  
0,2 mio emalangeni 0,1 

0,5 

ELFENBENSKYSTEN 

177. Erhverveise pà Faeilesska-
bets vegne af en kapitaiandel i 
Société Ivoirienne d'Engrais (jf. 
nr. 152) 
150 mio CFAfranc 0,5 

JAMAICA 

179. Forundersogelse af mulig
hederne for aniaeg af en foriystei-
sespark pâ nordkysten 
Betinget iân til Urban Develop
ment Corporation 
0,2 mio jamaicanske $ 0.1 

Finansiering af projekter tor fremme af turismen er blandi de opgaver, 
som Banken fìar fâet overdraget Inden for rammerne af Lomékonventionen (jf. nr. 159, 160, 168 , 176 og 179). 
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Midler 

Dette kapitei omfatter de midier, som Banken har 
stillet tu râdighed I form af làn og garantler, der flgu-
rerer pà dens statusopgorelse, og som den baerer 
det finanslelle ansvar for. De er beskrevet naermere 
pà siderne 42-46 og 57-58 for sé vidt angâr 1979. Det 
omfatter Ikke de midier, som Banken forvalter for  
tredjemand og for dennes regning, og som bogfores 
uden for statusopgorelsen I Den saerllge Af deling (jf. 
s. 71). Det vll Isaer sige länene af NICs midier samt de 
finansleringsbidrag I middelhavslandene og AVS-
staterne, der afholdes af Fasllesskabets midier, og 
som er beskrevet naermere pà siderne 47 og 59-60  
for sà vIdt angàr 1979. 

Ifolge statusopgorelsen den 31. december 1979  
udgjorde Bankens midier (Indbetalt kapital, reserver  
og henlaeggelser, saldoen pâ driftsregnskabet og 
lâneprovenuer) i alt 9 882,7 mio mod 7 869,9 mio den 
31. december 1978. 

Af denne forhojelse skyldes 1 832,8 mio en nettoud-
videlse af Bankens lântagning (efter indregning af 

udsvingene i omregningskurserne), medens saldoen 
pâ driftsregnskabet udgjorde 142 mio, og 38 mio  
svarer til medlemsstaternes indbetaling af den kapi-
talforhojelse, der besluttedes i 1975. Den kapitalfor-
hojelse, der vedtoges i 1978, skal forst indbetales fra  
1980, nemlig i otte halvàriige rater pâ i alt 354,375  
mio, hvilket vil bringe den indbetalte kapital op pâ  
911,25 mio (jf. bilag A til regnskabet, s. 72). 

Der tilvejebragtes i 1979 i alt 2 481,2 mio pâ kapltal-
markederne mod 1 949,7 mio i 1978 og 1 161,5 mio i 
1977. Herat stammede 2 435,1 mio fra offentlige 
emissioner og private placeringer, 1,5 mio fra inter-
bankforretninger pâ mellemlang sigi og 44,6 mio fra 
overdragelser til tredjemand af andele i finansie-
ringen af Bankens udiân, som dog er omfattet af 
Bankens garanti. 

Fordelingen af lântagningen pâ medlemsstaternes og 
tredjelandes valutaer var stort set uaendret i forhold 
tu foregâende âr. Medlemsstaternes valutaer 
daekkede sâledes knap halvdeien af lântagningen pâ 

Tabel 7: Tilvejebragte midier 1961—1979 

Regnskabsér Antal 
Private 

làn 
Offentlige 

làn 1 alt 

Trediemands 
andele i 

Bankens udlàn 
(mio RE) 

Tilvejebragte 
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 
1976 17 221,0 510,9 731,9 17,0 748,9 
1977 31 321,9 0) 707,6 1 029,5 132,0 1 161,5 
1978 43 509,0 (2) 1 353,9 1 862,9 86,8 1 949,7 
1979 69 983,2 (3) 1 453,4 2 436,6 44,6 2 481,2 

1961—1979 313 3 942,2 6 321,9 10 264,1 319,2 10 583,3 

(1) Heraf (n terbankforrelnmger pâ mellemlang sigi lor 87 mio. 
(2) Heraf in lerbankforrelninger pà mellemlang sigt for 39,9 mio. 
(3) Heraf in lerbankforrelninger pà mellemlang sigt for 1,5 mio. 
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label 8: Lân emitteret i 1979 

Aftalen 
daterei den 

Emissions-
maned Emissionssled 

Tegnings-
valuta 

Belob t 
national 

valuta 
I mio 

Belob i  
mio RE 

Offentlige og private emissioner 
Lobetid 

Nomine! 
rente i % Placenng 

11. 1.1979 Januar 
25. 1.1979 Januar 
25. 1.1979 Januar 
26. 1.1979 Januar 
30. 1. 1979 Januar 
31. 1.1979 Januar 
9. 2. 1979 Februar 

15. 2. 1979 Februar 
15. 2. 1979 Februar 
8. 3. 1979 Marts 
8. 3. 1979 Marts 

21. 3. 1979 Marts 
21. 3. 1979 Marts 
31. 3. 1979 April 
31. 3. 1979 April 
31. 3. 1979 April 
31. 3. 1979 April 
25. 4. 1979 April 
10. 5. 1979 Maj 
15. 5. 1979 Mai 
16. 5. 1979 Maj 
21. 5. 1979 Maj 
23. 5. 1979 Maj 
23. 5. 1979 Maj 
29. 5. 1979 Juni 
30. 5. 1979 Juni 
31. 5. 1979 Juni 
31. 5. 1979 Juni 
12. 6. 1979 Juni 
4. 7. 1979 Juli 
6. 7. 1979 Juli 
9. 7. 1979 Juli 

11. 7. 1979 Juli 
11. 7. 1979 Juli 
13. 7. 1979 Juli 
15. 7. 1979 Juli 
18. 7. 1979 Juli 
18. 7. 1979 Juli 
26. 7. 1979 Juli 
27. 7. 1979 Juli 
6. 8. 1979 August 
7. 8. 1979 August 

12. 9. 1979 September 
12. 9. 1979 September 
28. 9. 1979 Oktober 
12. 10. 1979 Oktober 
24. 10. 1979 Oktober 

6. 11. 1979 November 
15. 11. 1979 November 
15. 11. 1979 November 
23. 11. 1979 November 
28. 11. 1979 November 
29. 11. 1979 November 
30. 11. 1979 November 
6. 12. 1979 December 

10. 12. 1979 December 
13. 12. 1979 December 
18. 12. 1979 December 
19. 12. 1979 December 

Luxembourg  
Forbundsrep. Tyskiand 
Forbundsrep. Tyskiand 
Forbundsrep. Tyskiand 

Nederlandene 
Japan/Luxembourg  

Nederlandene 
De forenede Stater  
De forenede Stater  

Luxembourg  
Luxembourg  

Forbundsrep. Tyskiand 
Forbundsrep. Tyskiand 

Nederlandene 
Nederlandene 
Nederlandene 
Nederlandene 

Luxembourg  
Luxembourg  

Forbundsrep. Tyskiand 
Luxembourg  

Forbundsrep. Tyskiand 
De forenede Stater  
De forenede Stater  

Schweiz  
Luxembourg  

Det forenede Kongerige 
Nederlandene 

Luxembourg  
Nederlandene 

Luxembourg  
Luxembourg  
Luxembourg  

Frankrig  
Nederlandene  

Luxembourg  
Det forenede Kongerige  

Frankrig  
Schweiz  

Forbundsrep. Tyskiand  
Forbundsrep. Tyskiand  

Luxembourg  
De forenede Stater  
De forenede Stater  

Belgien 
Forbundsrep. Tyskiand 

Nederlandene 
Det forenede Kongerige 

Schweiz  
Japan 

Luxembourg 
Nederlandene 

Frankrig 
Forbundsrep. Tyskiand 

Det forenede Kongerige 
Forbundsrep. Tyskiand 

Frankrig 
0strig 

Luxembourg 

Lfr. 600 15,1 12 8 Offentlig (') 
DM 50 19,9 15 7 Privat 
DM 75 29,9 10 7V4 Privat 
DM 125 49,8 15 7V4 Privat 

Fl. 50 18,4 15 8V, Privat us-$ 100 72,6 12 9^/e Offentlig (3) 
Fl. 48 17,7 20 8V4 Privat us-$ 150 109,0 7 9V, Offentlig (3) 

US-$ 100 72,6 20 9^8 Offentlig (3) us-$ 50 36,3 7 9'/, Offentlig (3) us-$ 30 21,8 12 93/4 Offentlig (3) 
DM 100 39,9 10 7,30 Privat 
DM 100 39,9 10 7,35 Privat 

Fl. 30 11,0 25 33/4 Privat 
Fl. 50 18,4 15 8 Va Privat 
Fl. 50 18,4 20 8 Va Privat 
Fl. 80 29,5 12 33/4 Privat 

US-$ 75 55,5 10 93/4 Offentlig (3) 
US-$ 50 37,0 5 variabel Privat 

DM 200 79,2 10 7% Offentlig («) 
US-$ 25 18,5 10 11-9 Va Privat 

DM 40 15,8 15 8,30 Privat 
US-$ 150 111,0 8 9 Va Offentlig (') 
US-$ 150 111,0 20 10 Offentlig (') 

Str. 100 43,7 12 4V, Offentlig f») 
US-$ 30 22,2 12 11-9 Va Privat 

£ 25 38,3 12 11 V, Offentlig (s) 
Fl. 25 9,2 15 9 Va Privat 

Yen 5 000 17,6 15 7,90 Privat 
Fl. 100 36,1 15 9V4 Privat 

Yen 10 000 33,7 15 7,90 Privat 
US-$ 50 36,6 15 10 Privat 
US-$ 100 73,3 10 9,70 Offentlig ('°) 

Ftr. 200 34,2 10 103/4 Privat 
Fl. 100 36,1 15 93/3 Privat 

US-$ 25 18,3 10 10,05 Privat 
£ 15 23,8 12 12 Privat 

Ffr. 300 51,3 15 11 'V,a Privat 
Sfr. 100 44,1 15 43/3 Offentlig (") 
DM 200 79,3 10 7 Va Privat 
DM 100 39,6 20 8 Va Privat 
Yen 15 000 50,5 10 7V4 Offentlig ('3) 

US-$ 100 73,3 8 10 Va Offentlig ('3) 
US-$ 100 73,3 20 10,15 Offentlig {'3) 

Bfr. 2 500 61,9 8 93/4 Oftentlig (") 
DM 50 20,1 15 8 Privat 

Fl. 150 54,4 15 9 Offentlig ('3) 
DM 100 40,2 10 8V, Offentlig fe) 
Sfr. 10 4,5 7 43/4 Privat 

Yen 15 000 47,0 12 8,20 Offentlig C) 
Lfr. 250 6,2 7 10,40 Privat 
Fl. 75 27,2 20 9% Privat 

Ffr. 200 34,2 12 12 Privat 
DM 100 40,2 15 8 Privat 

US-$ 80 56,0 12 113/4 Offentlig ('«) 
DM 100 40,2 10 73/4 Privat 
Ffr. 500 85,4 14 12,20 Offentlig ('S) 

Osch. 500 27,9 10 8 Offentlig (^°) 

c
 φ 10 7,0 

2 435,1 
10 113/4 Privat 

Interbankforretnlnger pà mellemlang sigt 

Aftalen 
daterei den Indbetalingsmâned Oprindelse Valuta 

Belob i 
national 

valuta  
1 mio 

Belob Ι  
mio RE Forfaldstid Reme 1 % Placenng 

2.3.1979 Marts Luxembourg US-$ 2 1,5 1982 IOIV3, Privat 
Samlet lântagning 2 436,6 
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(') Fast overtaget at et bankkonsortium bestâende at Ban
que Générale du Luxembourg S. Α., Banque Internationale à 
Luxembourg S.A., Kredietbank S.A. Luxembourgeoise, Cais
se d'Épargne de l'État, Banque de Paris et des Pays-Bas 
pour le Grand Duché de Luxembourg S.A., Crédit Industriel 
d'Alsace et d e Lorraine, Luxembourg, Société Générale Al
sacienne de Banque, Luxembourg, Banque Commerciale 
S.A., Banque de Suez Luxembourg S.A. og Crédit Lyonnais 
S.A.; udbudt til offentlig tegning til kurs 100 %. 
P) Fast overtaget at et bankkonsortium bestâende af The  
Nikko Securities Co. Ltd, Crédit Suisse First Boston Limited,  
Daiwa Securities Co. Ltd, The Nomura Securities Co. Ltd, 
Yamaichi Securities Company Limited og IBJ International 
Limited; udbudt til offentlig tegning til kurs 99,30. 
(3) Fast overtaget af et bankkonsortium bestâende af The 
First Boston Corporation, Merrill Lynch White Weld Capital 
Markets Group, Lehman Brothers Kuhn Loeb Incorporated 
og Lazard Frères & Co.; udbudt til offentlig tegning til kurs 
99,5 for de syvârs obligationer og pari for de tyveârs. 
C) Fast overtaget af et bankkonsortium bestâende af Istituto  
Bancario San Paolo di Torino, Banco di Roma, Bank of Ame 
rica International Limited, Bank für Gemeiriwirtschaft AG,  
Banque Bruxelles Lambert S.A., Banque Générale du Lu
xembourg S.A., Banque Internationale à Luxembourg S.A.,  
Chemical Bank International Group, Crédit Commercial de 
France, Crédit Lyonnais, Eurogest S.p.A., Gotthard Bank In
ternational L imited, Kleinwort, Benson Limited, Lloyds Bank  
International Limited, Nederlandsche Middenstandsbank 
N.V., Nomura Europe N.V. og Société Générale de Banque 
S.A.; udbudt til offentlig tegning til kurs 995/,, for d e syvârs 
obligationer og 99% for de toivârs. 
(5) Fast overtaget af et bankkonsortium bestâende af Kuwait  
Foreign Trading Contracting & Investment Co. (S.A.K.), Abu 
Dhabi Investment Company, Blyth Eastman Dillon & Co. In
ternational L imited, Citicorp International Bank Limited, Gulf  
International Bank B.S.C., Libyan Arab Foreign Bank og Ma 
nufacturers Flanover Limited; udbudt til offentlig tegning til  
kurs pari, 
(5) Fast overtaget af et bankkonsortium bestâende af Deut
sche Bank AG, Dr esdner Bank AG, Commerzbank AG og 
Westdeutsche Landesbank Girozentrale; udbudt til offentlig 
tegning til kurs 99%. 
(') Fast overtaget af et ban kkonsortium bestâende af Merrill 
Lynch White Weld Capital Markets Group, Lehman Brothers 
Kuhn Loeb Incorporated, The First Boston Corporation og 
Lazard Frères & Co.; udbudt til offentlig tegning til kurs 99,75  
for de otteârs obligationer og 99 for de tyveârs. 
(8) Fast overtaget af et bankkonsortium bestâende af Union  
de Banques Suisses, Société de Banque Suisse og Crédit 
Suisse; udbudt til offentlig tegning til kurs ΙΟΟ'Λ. 
(8) Fast overtaget af et bankkonsortium bestâende af Klein 
wort, Benson Limited, Algemene Bank Nederland N.V., Ban 
ca Commerciale Italiana, Banque Nationale de Paris, Crédit 
Commercial de France, Daiwa Europe N.V., Deutsche Bank 
AG, Hill Samuel & Co. Limited, Kredietbank S.A. Luxembour
geoise, Samuel Montagu & Co. Limited, Orion Bank Limited, 
Société Générale de Banque S.A., Sumitomo Finance Inter
national og Union Bank of Switzerland (Securities) Limited; 
udbudt til offentlig tegning til kurs 99. 
('") Fast overtaget til kurs 98,06 af Citicorp International Bank 
Limited, Algemene Bank Nederland N.V. og Samuel Monta 
gu & Company Limited efter udbud. 
(") Fast overtaget af et ban kkonsortium bestâende af Sodi- 
tic S.A. og Banque de Paris et des Pays-Bas (Suisse) S.A.;  
udbudt til offentlig tegning til kurs ΘΘ'Λ. 
('2) Fast overtaget af et bankkonsortium bestâende af Nomu
ra Securities Co. Ltd, S.G. Warburg and Co. Ltd, Amsterdam-
Rotterdam Bank N.V., The Bank of Tokyo (Holland) N.V., 
Banque Nationale de Paris, Crédit Commercial de France, 

Crédit Lyonnais, Crédit Suisse First Boston Limited, Daiwa 
Europe N.V., The Development Bank of Singapore Limited, 
Dresdner Bank AG, Robert Fleming & Co. Limited, IBJ Inter 
national Limited, Kleinwort, Benson Limited, Kredietbank In 
ternational Group, Manufacturers Hanover Limited, Merrill  
Lynch International & Co., The Nikko Securities Co. (Europe)  
Ltd, Nippon European Bank S.A., Salomon Brothers Interna- 
tiorial. Société Générale, Société Générale de Banque S.A.,  
Sumitomo Finance International og Yamaichi International 
(Europe) Limited; udbudt til offentlig tegning til kurs 99%.  
(") Fast overtaget af et bankkonsortium bestâende af Leh
man Brothers Kuhn Loeb Incorporated, The First Boston 
Corporation, Merrill Lynch White Weld Capital Markets  
Group, Salomon Brothers og Lazard Frères & Co.; udbudt til  
offentlig tegning til kurs 99,60 for de otteârs sâvel som de ty
veârs obligationer. 
('") Fast overtaget af et bankkonso rtium bestâende af Socié
té Générale de Banque S.A., Banque Bruxelles Lambert S.A.,  
Kredietbank N.V., Ban que de Paris et des Pays-Bas Belgi
que S.A. og Banque Degroof S.C.S.; udbudt til offentlig teg
ning til kurs 99,75. 
('8) Fast overtaget af et bankkonsortium bestâende af Am 
sterdam-Rotterdam Bank N.V., Algemene Bank Nederland  
N.V., Bank Mees & Hope N.V., Pierson, Heldring & Pierson 
N.V., Nederlandsche Middenstandsbank N.V., Coöperatieve 
Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. og Bank der 
Bondsspaarbanken ; udbudt til offentlig tegning til kurs 99. 
('8) Fast overtaget af et b ankkonsortium bestâende af Berli
ner H andels- und Frankfurter Bank, Morgan Grenfell & Co. 
Limited, Baring Brothers and Co. Limited, Robert Fleming &  
Co. Limited, Hambros Bank Limited, Hill Samuel & Co. Limi
ted, Kleinwort, Benson Limited, Lazard Brothers & Co. Limi
ted! Samuel Montagu & Co. Limited, N.M. Rothschild & Sons 
Limited, J. Henry Schroder Wagg & Co. Limited og S.G. War
burg & Co. Limited; udbudt til offentlig tegning til kurs pari. 
(") Fast overtaget af et bankkonsortium bestâende af The  
Nomura Securities Co. Ltd, Yamaichi Securities Company 
Limited, The Nikko Securities Co. Ltd og Daiwa Securities 
Co. Ltd; udbudt til offentlig tegning til kurs 99,35. 
('8) Fast overtaget af et bankkonsortium bestâende af Klein-
wort, Benson Limited, Barclays Bank International Limited, 
Baring Brothers & C o. Limited, County Bank Limited, Ham
bros Bank Limited, Hill Samuel & Co. Limited, Lloyds Bank 
International Limited, Samuel Montagu & Co. Limited, Mor
gan Grenfell & Co. Limited, S.G. Warburg & Co. Limited, Wil
liams Glyn & Co., Algemene Bank Nederland N.V., Chemical 
Bank International Limited, Goldman Sachs International 
Corp., IBJ International Limited, Manufacturers Hanover Limi
ted og Norddeutsche Landesbank Girozentrale; udbudt til of
fentlig tegning til kurs 99%. 
('8) Fast overtaget af et bankkonsortium bestâende af Crédit 
Lyonnais, Société Générale, Banque Nationale de Paris, 
Banque de Paris et des Pays-Bas, Caisse des Dépôts et 
Consignations og Caisse Nationale de Crédit Agricole; ud
budt til offentlig tegning til kurs pari. 
(20) Fast overtaget af et bankkonsortium bestâende af Credit- 
anstalt-Bankverein, Girozentrale und Bank der österreichi
schen Sparkassen AG, Österreichische Länderbank AG, 
Bank der österreichischen Postsparkasse AG, Bank für Ar
beit und Wirtschaft AG, Bank für Kärnten AG, Bank für Ober
österreich und Salzburg, Bank für Tir ol und Vorarlberg AG, 
Die Erste Österreichische Spar-Casse, Genossenschaftliche 
Zentralbank AG, Ös terreichische Volksbanken-AG, Österrei
chisches Credit-Institut AG, Schneller & Co. Bank-AG, Zen
tralsparkasse und Kommerzbank, Amsterdam-Rotterdam 
Bank N.V., Banque Bruxelles Lambert S.A., Crédit Lyonnais,  
Deutsche Girozentrale-Deutsche Kommunalbank, Dillon  
Read Överseas Corp., Kredietbank S.A. Luxembourgeoise,  
Manufacturers Hanover Ltd, Orion Bank Ltd, Swiss Bank  
Corporation (Overseas) Ltd og S.G. Warburg & Co. Ltd; ud 
budt til offentlig tegning til kurs 99,5. 
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Midler 

kapitalmarkederne (1160,8 mio mod 869 8 mio i 
1978). 

Den stigende rente pâ papirer i DM, i del mindste 
forst pâ âret, udloste stor eftersporgsel og gjorde 
del muligt for Banken at tiivejebringe betydelige 
midier (534 mio gennem 12 emissioner). Blandi  
medlemsstaternes valutaer optoges de naeststorste 
lân i 1979 i nederlandske gylden og franske franc. 
Takket vaere et forholdsvis tiojt afkast og en god 
modtagelse af Bankens papirer ogedes den neder
landske gyldens andel af de samlede emissioner  
sâledes til 276,4 mio, medens en mere udbredt 
anvendelse af private placeringer i franske franc 
resulterede i en aligning i lântagningen pâ dette  
marked til 205,1 mio. Den ovrige lântagning i 

medlemsstaternes valutaer fandt sted i belgiske 
franc, pund og luxembourgske franc (145,3 mio). 
Dollaren, hvis andel var noget mindre end i 1978,  
daekkede trods ait lidt over 40 % af Bankens samlede 
lântagning (1 006,7 mio mod 861,8 mio i 1978). Disse 
lân emitteredes som sasdvanlig pâ det internationale 
marked, det amerikanske marked for udenlandske 
emissioner og det japanske marked. Pâ det ameri
kanske marked tilvejebragtes 550,2 mio (mod 440,5  
mio i 1978) i form af tre offentlige emissioner mod to  
âret for, og pâ det internationale marked rejste  
Banken 456,5 mio i form af sâvel offentlige emis 
sioner som private placeringer. 

Banken genoptog sin lântagning pâ yenmarkedet 
gennem tilvejebringelse af i alt 148,9 mio i form af en 

Bankens lântagning fordelt pâ valutaer 
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offentlig emission pa det japanske marked, en emis
sion i euroyen og to private placeringer. 

Pâ markedet for schweizerfranc udgjorde lântag- 
ningen 92,3 mio, hovedsagelig i form af offentlige 
emissioner. 

Sidst pâ âret optog Banken endvidere et lân i 
ostrigske schilling pâ 27,9 mio. 

label 8, s. 62, indeholder en detaljeret oversigt over  
lântagningen i regnskabsâret. Efter fradrag af tilbage-
betalinger og under indregning af kursreguleringerne 
havde Banken den 31. december 1979 en nettorest-
gœld pâ 8 540,7 mio, hvoraf 166,9 mio endnu ikke var 
hjemtaget ('). 

Bankens rentesatser beregnes pâ grundlag af ud gif-
terne i forbindelse med tilvejebringelsen af de 
nodvendige midier med de onskede lobetider og 
afspejler sâledes blot udvikiingen pâ de forskellige 
kapitalmarkeder: Beskeden stigning for sâ vidt angâr 
nederlandske gyiden, DM og yen; ret kraftig stigning 
for sâ vidt angâr den belgiske, den franske og den  
schweiziske franc; forholdsvis stabilitet for sâ vidt 
angâr den amerikanske dollar i forste haivâr og bety-
delig stigning i andet haivâr samt uregelmaessig ud-
vikling efterfuigt af en betydelig stigning i sidste 
kvartal for sâ vidt angâr pundet. 

(^) Jf. bilag C til regnskabet, s. 74 

Driftsresultat 

Bankens indtaegter i form af renter og provision pâ 
udiân belob sig i 1979 til 701,2 mio, medens de 
pâlobne renter og omkostninger pâ optagne lân 
udgjorde 618,3 mio mod henholdsvis 560,8 og 473,8  
mio i 1978. 

Vaeksten i de likvide behoidninger, som Banken  
forvalter, og den generelle stigning i den korte rente 
ogede i ho] grad afkastet af Bankens investeringer. 
Det belob sig sâledes til 99,1 mio mod 57,7 mio i 
1978. 

Pâ den anden side bevirkede vaerdiforringelsen af 
Bankens investeringer som folge af kursfaldene pâ  
kapitalmarkederne mod ârets slutning en forhojelse 
af finansieringsudgifterne, der belob sig til 9,4 mio  
mod 2,7 mio i 1978. 

Administrationsomkostningerne steg fra 25,7 mio i  
1978 til 27,5 mici 1979. 

Efter fradrag af afskrivninger pâ emissionsomkost-
ninger og pâ overkurs ved tilbagebetaling pâ 17,5 mio 
mod 16,4 mio i 1978 blev driftsoverskuddet, der 

hovedsagelig hidrorer fra anvendelsen af Bankens 
egne midier, pâ 139,5 mio mod 111,2 mio i 1978. 

Denne betydelige stigning i 1979 skyldes isaer den  
usaedvanlig hoje markedsrente, hvortil Banken kunne 
anbringe sine likvide behoidninger. 

Bestyrelsen har foresiâet Styrelsesrâdet at foroge  
henlaeggelserne til daekning af udsving i kurserne for 
omregning af r egningsenheden med 0,5 mio, hvilket 
svarer til nettovaerdiforogelsen ifolge opgorelsen af 
de af Bankens aktiver, der ikke reguleres i henhold til  
vedtaegternes artikel 7, og at overfore hele drifts
overskuddet for regnskabsâret 1979 samt den ophae-
vede henlaeggelse til administrationsomkostninger pâ 
2 mio, nemlig tilsammen 141,5 mio, til reserver og 
henlaeggelser efter folgende fordeling: 15 mio til  
henlaeggelser til byggeri, der oges til 60 mio, 40 mio  
til den vedtaegtsmaessige reservefond og restbelobet  
til den supplerende reservefond. 

Den 31. december 1979 balancerede Bankens status-
opgorelse med 12 215 mio mod 9 645 mio den  
31. december 1978, hvilket udgor en stigning pâ  
26,6 %. 
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11979 bevilgede Banken 160,1 mio RE ti! 
projekter for landbrugsforbedring i Italien  
(kunstvanding) og Irland (draening). Hertil 
kommer Un pà 45 mio RE til  
kunstvandingsprojekter i Graekenland. 

Bankens ledelse 

Der skete folgende aendringer i Bestyrelsens sammensœtning: D'hrr, bestyrelsesmediemmer Ugo MOSCA, 
Norman JORDAN-MOSS og Hans-Herbert WEBER trâdte tllbage, og Bestyrelsen takker dem for deres vaerdl-
fulde bidrag ti! Bankens virke. 

Ti! de ledige poster udnaevnte Styrelsesrâdet for den période, der resterer af deres forgaengeres mandater, 
hr. Tommaso PADOA-SCHIOPPA i 1979 og d'hrr. David HANCOCK og Waldemar MÜLLER-ENDERS i 1980.  
Sidstnaevnte, der tidiigere var suppléant, efterfuigtes i denne funktion af hr. Winfried HECK. 

Som saedvanlig foretog Styrelsesrâdet pâ ârsmodet den 18. juni 1979 endvidere en delvis nyudnaevnelse af Revi-
sionsudvalget. Den afgâende formend, hr. Jorgen BREDSDCRFFs mandat fornyedes, idet han udnaevntes til  
mediem for regnskabsârene 1979, 1980 og 1981. Formandskabet varetages nu af hr. Corneille BRÜCK, indtil 
statusopgorelsen og driftsregnskabet for regnskabsâret 1979 er godkendt pâ ârsmodet i 1980. 

I Direktoratet for administration efterfuigtes hr. Henri LENAERT, direkter og generalsekretaer, den 1. februar 1980 
af hr. Eugenio GREPPI, der havde vaerei vicegeneralsekretaer siden den 1. februar 1978. Med virkning fra samme 
dato udnaevntes hr. Lenaert til saerlig râdgiver for Direktionen. 

Hr. Nicolaas van den HCUTEN, der var direkter for Direktoratet for juridiske aniiggender fra januar 1962 til aprii  
1979 og havde vaerei saerlig râdgiver for Direktionen siden aprii 1979, gik af med pension i november 1979, hvor-
efter han udnaevntes til aeresdirektor. 

Banken onsker pâ dette sted at mindes hr. Michael KCNSTAM, râdgiver i Direktoratet for juridiske aniiggender, 
der afgik ved en pludselig dod den 5. november 1979. 

Den 31. december 1979 havde Banken 437 ansatte mod 399 den 31. december 1978. 

Bestyrelsen takker Bankens personale for omfanget og kvaliteten af dels arbejde i 1979. 

Luxembourg, den 5. ma] 1980 

Formand for Bestyrelsen 

Yves Le Portz 
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Statusopgorelse den 31. december 1979 
ι regningsenheder — se bemœrkningerne til regnskabet i bilag E 

Aktiver 31.12.1979 31. 12. 1978 

Kapitaltllgodeliavende hos mediemsstaterne (bilag A) 

Kassebeholdning og tilgodehavender I banker 
Pà anfordring eller hBjst et ars opsigelse  
Pâ mere end et àrs opsigelse  

Investeringer (bem. B) 
Med tiajst et ârs lo betid  
Med mere end et ârs lo betid  

Ikke hjemtaget läneprovenu  

Tilgodehavende hos mediemsstaterne for regulering af kapita 
len (bilag D)  

Lebende udiân (bilag B) 
Udbetalt  
Ikke udbetalt  

Garantier 
Tilgodehavender pâ tuldmagtslân  
Tilgodehavender pâ lân ydet af tredjem and  
Tilgodehavender pâ tredjemands andele 1 finansieringen af Ban-
kens udiân  

792 372 263 
756 713 

108 946 028 
217 497 719 

8 830 496 800 
1 058 352 852 

(138 532 369) 

(191 687 528) 

354 375 000 

793 128 976 

326 443747 
166 921 779 

2 034 195 

1888 849 652 

106 838 997 

392 343 750 

415 490 898 
527 158 

43 516 626 
208 314 272 

7 088 024 327 
778 366 598 

(162 200 904) 

(209 630 496) 

416 018 056 

251 830 898 
213 027 608 

36 494 391 

7 866 390 925 

114 504 441 

Faste ejendomme (bem. C) 

Rente og provision 

Tilgodehavende pâ rentegodtgereiser Inden for rammerne af 
EMS (bem. H)  

Emissionsomkostninger at afskrive . .  

Overkurs ved tiibagebetaiing at afskrive 

108 630 811 

1 610 207 

Sseriigt indestâende til ydelser pà lân (bem D) 

Andre (bem. G)  

38 914 810 

182 389 718 

63 873 731 

110 241 018 

132 434 793 

48 370 062 

12 214 816 478 

95 497 047 

2 130 341 

24 659 952 

140 058 229 

97 627 388 

77 662 275 

14 435 484 

9 645 053 397 
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Passiver 31. 12.1979 31. 12. 1978 

Kapital (bilag A) 
Tegnet 7 087 500 000 
Ikke indkaldt 6 176 250 000 

Vedtaegtsmsessig reservefond (bem. N)  

Supplerende reservefond (bem. N)  
Henl8eggelser(bem. N) 
Til daekning af udsving i kurserne for omregning af regningsen- « 
heden |i 12 666 836 
Iii byggeri 45 000 000 

Personalets penslonsfond (bem E)  

Gseld III medlemsstateme for regulering af kapitalen (bilag D) 

Optagne län (bilag C) 
Obligationer og notes 6 957 589 205 
Andre mellem- og lan gtristede län 1 583 118 943 

8 540 708 148 
Overkurs ved til bagebetaling at obligationer 6 351 451 

Diverse kreditorer (bem. F)  

Ikke udbetalte län  

Garantler 
For tuldmagtsiân  
For lân ydet at tredjemand (138 532 369) 

For tredjemands andele i ti nansieringen at Ban kens udiân . . . (191 687 528) 

Forud modtagne rentegodtgerelser (bem Fl) 255 567 836 

Forud modtagne rentegodtgorelser for tredjemands regning 
(bem. H) 8 350 477 

Skyldig rente og provision samt forud modtaget rente 

Forfaldne, ulndloste kuponer og obllgationer (bem. D) . . . . 

Andre passiver (bem. G) 

Saldo pé driftsregnskab (bem N) 

Konti pro memoriam 
Den saerlige Atdeling 
Til torvaltning 
— For medlemsstaternes regning 
— For Faellesskabernes regning 
Vaerdipapirer modtaget som garanti tor tuldmagtsiân  
Deponerede vaerdipapirer 

911 250 000 
230 000 000 

355 486 789 

57 666 836 
21 569 935 

1815 795 

8 547 059 599 
52 553 872 

1 058 352 852 

106 838 997 

263 918 313 

303 412 099 

132434 793 

30 464 340 

141 992 258 
12 214 816 478 

335 593 228 
681 052 411 
31 454 647 
104 283 261 

7 087 500 000 
6 176 250 000 

18 385 047 
45 000 000 

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

7 276 394 

(162 200 904) 

(209 630 496) 

61 886 390 

911 250 000 
200 000 000 

274 260 330 

63 385 047 
18 251 664 

24 454 840 

6 715 147 325 
50 423 301 

778 366 598 

114 504 441 

61 886 390 

221 293 406 

77 662 275 

28 659 532 

105 508 248 
9 645 053 397 

325 748 680 
309 241 284 
31 891 274 
108 941 956 
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Driftsregnskab 
for regnskabsâret 1979 
ι regningsenheder — se bemaerknlngerne til regnskabet i bilag E 

Indtaegter 1979 1978 

Rente og provision pà udiàn j 701 235 061 

Rente og provision pâ Investeringer 

Forvaltnlngsprovlslon (bem. I) . . . 

Andre Indtsegter (bem M) . . . . 

Valutakursdifferencer (bem, J) . . . 

99 082 358 

4 397 294 

8 762 088 

560 836 589 

m 57 731 562 

3 953 565 

6 990 075 

636 956 

813 476 801 630 148 747 

Udgifter 

Admlnistratlonsomkostnlnger (bem. L) . 

Rente og omkostnlnger pâ optagne län 

Afskrivninger pà emissionsomkostnlnger og pâ overkurs ved tll-
bagebetallng 

Andre udgifter (bem. M) 

Afskrivninger pâ nettotilgang af Inventar m.v. 

Valutakursdifferencer (bem J) 

27 543 719 

618 260 310 

17 523 479 

9 361 562 

300 022 

1 037 351 

25 691 055 

473 755 816 

16 351 976 

2 663 438 

460 003 

674 026 443 518 922 288 

Driftsoverskud 

Nettovaerdlforegelse eller -forrlngelse Ifelge opgorelsen af de af 
Bankens aktiver, der Ikke reguleres I henhold til vedtsegternes 
artlkel 7 (bem. K) 

Ophsevelse af en uudnyttet henlaeggelse til admlnlstratlonsom-
kostnlnger 

Saldo (bem. N) 

139 450 358 

+ 541 900 

+ 2 000 000 

141992 258 

111 226 459 

-5718211 

105 508 248 
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Statusopgorelse for Den saerlige Afdeling (') 
den 31. december 1979 
I regningsenheder— se bemœrkningerne til regnskabet i bilag E 

Aktiver 1979 1978 Passiver 1979 1978 

Mediemsstaterne 
Det europagisl<e Atomenergifaeilesskabs midier 
Ud betalte làn   316 289 768 167 150 406 Til forvaitning . , 316 289 768 167 150 406 

1 alt (2) 316 289 768 167 150 406 1 alt 316 289 768 167 150 406 
Det europaeiske okonomiske Faellesskabs midier (det nye faellesskabsinstrument for optageise og ydelse af làn) 
Lobende udiàn 
— Udbetalt  173 725 013 — Til forvaitning . . 173 725 013 — 
— Ikke udbetalt  99 736 378 — Ikke udbetalt . . . 99 736 378 — 

1 alt (3) 273 461 391 1 alt 273 461 391 — 
Tyrkiet 
fdedtemsstaternes midier 
Lobende udiân 
— Udbetalt  335 593 228 325 748 680 Til forvaitning 335 593 228 325 748 680 
— Ikke udbetalt  16 568185 35 190 705 Ikke udbetalt . . . 16 568185 35190 705 

I alt C) 352 161 413 360 939 385 1 alt 352 161 413 360 939 385 
Middelhavslandene 
Det europaeiske okonomiske Faeiiesskabs midier 
Lobende udIân 
— Udbetalt  31 965 902 — Til forvaitning . , 31 965 902 — 
— Ikke udbetalt  46 834 098 — Ikke udbetalt , . . 46 834 098 — 

I alt (5) 78 800 000 — 1 alt 78 800 000 — 
AVS-staterne og OLT 
Det europaeiske okonomiske Faellesskabs midier 

Lobende udIân Forste og anden Yaoundékonvention 

— Udbetalt  114 177 218 109 006 493 Til forvaitning 115 644 476 110 587 622 
— Ikke udbetalt  20 956 788 29 254 633 Ikke udbetalt . . . 20 956 788 29 254 633 

I alt (3) 135 1 34 006 138 261 126 1 alt 136 601 264 139 842 255 
Bidrag til tilvejebringelse af ri si-
kovilllg kapital  1 467 258 

136 601 264 
1 581 129 

139 862 255 

Risikovillig kapital Lomékonventlonen 

Udbetalt  43 427 252 31 502 256 Til forvaitning . . 43 427 252 31 503 256 
Ikke udbetalt  31 927 585 31 346 829 Ikke udbetalt . . . 31 927 585 31 346 829 

1 alt (') 75 334 837 62 850 085 1 alt 75 354 837 62 850 085 
Total 1 232 668 673 730 782 131 Total 1 232 668 673 730 782 131 

Del samlede udeslàende pà de lén pâ saerlige vi lkàr, som Kommissionen har bevilget elter sin egen projektbedpmmelse inden for rammerne af Lomekonventionen, og som 
Banken pâ Faellesskabets vegne inddnver ydelserne pà, udgiorde den 31. december 1979 74 718 493 mod 34 557 760 den 31. december 1978. 

0) Den saerlige Afdeling oprettedes af Styr elsesràdet den 27. maj 1963, Dens for
mai aendredes ved beslutning af 4. august 1977. I denne afdeling bogfores de 
finansieringsbidrag. som ydes ( henhold ti! mediemsstaternes, Det europasiske 
okonomiske Faellesskabs og Det europœiske Atomenergifaeilesskabs fuldmagl og 
for deres regning og risiko. 
(2) Oprindelig lànebevilling ifolge de affaler, der er underlegnet inden for ram
merne af R édet for De europaeiske Faellesskabers afgorelse (77/270/Euratom) af 
29. marls 1977 med henblik pà finansienng af kernekraftv aerker i m ediemsstalerne 
I henhold ti! Del europaeiske Atomenergifaeilesskabs fuldmagl og for dels regning 
og risiko: 318 505959 
Minus: Valutakursreguleringer; — 2 216 191 

316 289 768 

(3) Oprindelig lànebevilling ifolge de affaler, der er underlegnet inden for ram
merne af Ràdei for De europaeiske Faellesskabers afgorelse {78/87O/E0F) af 
16. Oktober 1978 (det nye faellesskabsinstrument) med henblik pà at fremme inve-
steringerne i Faellesskabel i henhold til De! europaeiske okonomiske Faellesskabs 
fuldmagl og for dels regning og risiko: 277 046 718 
Minus: Valutakursreguleringer — 3585327 

273 461 391 

(5) Oprindelig lànebevilling ilolge de undertegnede affaler om finansiering af pro-
jekler i Maghreb- og Machraklandene samt ι Malta. Cypern, Graekenland og Tyr-
kiet 1 henhold til Det europaeiske okonomiske Faellesskabs fuldmagt og for dets 
regning og risiko: 78 800 000. 

(6) Oprindelig lànebevilling ifolge de undertegnede afialer om finansiering af pro-
jekler i AASMM og OLTD i henhold til Det europaeiske okonomiske Faellesskabs 
fuldmagt og for dets regning og risiko: 139 483 056 

Plus: 
— Kapitaliserede renter 1 178 272 
— Valutakursreguleringer 6 985 930 -F 8 164 202 
Minus: 
— Annulteringer 1 283 756 
— Tilbagebetalinger 11 229 496 — 12 513 252 

135 134 006 

(4) Oprindelig lànebevilling itolge de undertegnede aftaler om finansiering af pro 
jekter i Tyrkiet i henhold til mediemsstaternes fuldmagt og for deres regning og 
risiko: 370215000 

Plus: 
— Valutakursreguleringer 9 949 816  
Minus: 
— Annulieringer 
— Tilbagebetalinger 

(7) Oprindelig bevilling ilolge de undertegnede aftaler om finansiering at proiek-
ter I AVS-staterne og GLI i henhold til Del europaeiske okonomiske Faellesskabs 
fuldmagt og (or dets regning og risiko; 

215000 
27 788 403 

380 164 816 

— 28 003 403 

— Belingede eller underordnede làn 
— Kapitalandele 
— Tegning af konvertible obligalioner 
Minus: 
— Annulleringer 
— Valutakursreguleringer 
— Tilbagebetalinger 

70 043 000 
4 333 183 
2500000 76 876 183 

1 139 743 
374 283 
7 320 — 1 521 346 

75 354 837 
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Finansieringsanalyse for regnskabsâret 1979 
ι regningsenheder — se bemœrkningerne til regnskabet Ι bilag E 

1979 1978 

Fremskaffelse af midier 

Nettodrittsoverskud 
Plus: 
Poster uden indflydelse pâ likviditeten 
Afskrivninger pâ nettotilgang af Inventar m.v  
Afskrlvnlnger pâ emissionsomkostninger og pâ overkurs ved tilba 
gebetaling  
Foregelse af poste n skyidig rente og provision samt forud modta 
get rente  
Foregelse af posten tllgodehavende rente og provision . . . 

141 992 258 

300 022 

17 523 479 

82 118 693 
—42 331 489 

105 508 248 

460 003 

16 351 976 

45 795 347 
-27 346 824 

199 602 963 140 768 750 

Emissioner  
Ydelser pâ udiân  
fVIedlemsstaternes kapitalindbetalinger  
IVIedIemsstaternes nettoindbetaling tll regulering af kapitalen . . 
Foregelse af posteme diverse kreditorer, andre passiver, persona- 
lets penslonsfond og nettorentegodtgerelser  
Valutakursreguleringer I forbindelse med udiân  

2 482 703 572 
512 116 985 
37 968 750 
11 821 151 

145 411 842 
208 978 436 

1 710 546 503 
470 876 136 
37 968 750 
6 668 597 

51 631 219 
237 971 391 

lait 3 598 603 699 2 656 431 346 

Anvendelse af midier 

Nettoudbetalinger pâ udiân  
Afdrag pâ lân  
Emissionsomkostninger  
Faste ejendomme  
Foregelse (formindskelse) af po sten andre 
aktiver  
Valutakursreguleringer I forbindelse med lân  
Foregelse af posteme kassebehoidning og fllgodefiavende 1 ban 
ker samt investeringer  

2 463 567 894 
377 970 514 
30 137 109 
14 554 880 

33 934 578 
226 714 955 

451 723 769 

1 956 210 773 
243 741 474 

35 933 570 

13 867 143 

— 7 287 055 
324 584 405 

89 381 036 

i ait 3 598 603 699 2 656 431 346 

Bilag A — Oversigt over Bankens kapital 
Den 31. december 1979 
I tuslnde regningsenheder — se bemœrkningerne til regnskabet I bilag E 

Tegnet 
Medlemsstat kapital (i) 

Forbundsrepublikken Tyskland 1 575 000 
Frankrig 1 575 000 
Det forenede Kongerige ... 1 575 000 
Italien 1 260 000 
Belgien 414 750 
Nederlandene 414 750 
Danmark 210 000 
Irland 52 500 
Luxembourg 10 500 

Totai 7 087 500 
(1) Bankens tegnede kapital torhDjedes ved Styrelsesrâdets besiutning 
Medlemsstaterne skal i n ational valuta indbetale 10% af fo rhejelsen ~ 
1980-1983. (1980: 88 593 750 RE; 1981-1983 : 265 781 250). 
(2) Beslyrelsen kan krœve denne kapital indbetalt i det omfang denne 

Indkaldt kapital 
Ikke indkaldt 

kapital (2) 
Indbetalt den 

31. december 1979 At indbetale (1) I alt 

1 372 500 

1 372 500 
1 372 500 

1 098 000 
361 425 

361 425 

183 000 

45 750 

9150 

123 750 

123 750 
123 750 

99 000 
32 587,5 

32 587,5 

16 500 

4 125 

825 

78 750 

78 750 
78 750 

63 000 
20 737,5 

20 737,5 

10 500 

2 625 

525 

202 500 

202 500 
202 500 
162 000 

53 325 
53 325 

27 000 

6 750 

1 350 

6176 250 556 875 354 375 911 250 

al 19, iuni 1978 Ira 3 543 750 000 Iii 7 087 500 000 RE. 
eller modvaerdien al 354 375 000 RE — Ι otte rater pâ 44 296 875 RE den 30. aprii og den 31. Oktober 

ndbetaling er n odvendig lor al oplylde Bankens lorpliglelser over lor dens lângivere. 
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Bilag Β — Oversigt over lobende udiân 
Den 31. december 1979 
I regningsenheder — se bemaerkningerne III regnskabet i bilag E 

Land (') (2) Antal Udbetall Ikke udbetalt 1 all (3) % 
1. Làn til projekter 1 Feellesskabet og lignende län; 

Forbundsrepublikken Tyskland 48 425 246 935 1 204 544 426 451 479 4,31 
Frankrig  III 1 538 097 524 78 075 372 1 616 172 896 16,34 
•et forenede Kongerige . . . 135 2 215 200 139 17 005 614 2 232 205 753 22,57 
Italien  292 3 138 287 188 313 586 282 3 451 873 470 34,91 
Belgien  12 208 775 771 — 208 775 771 2,11 
Nederlandene  8 68 023 658 — 68 023 658 0,69 
Danmark  36 184 497 197 1 464 305 185 961 502 1,88 
Irland  44 517 030 075 35 140 901 552 170 976 5,58 
Luxembourg 2 3 494 363 — 3 494 363 0,04 
Lignende län **   6 117 510 324 — 117 510 324 1,19 

1 alt 694 8416 163 174 446 477 018 8 862 640 192 89,62 

2. Län tu projekter uden for Faellesskabet 
Middelhavslandene (og Portugal) 

Egypten  3 — 65 000 000 65 000 000 0,66 
Graekenland  22 92 507 018 97 311 928 189 818 946 1,92 
Jordan  2 587 795 10 405 000 10 992 795 0,11 
Libanon  3 9 949 996 10 000 000 19 949 996 0,20 
Malta  1 2 985 425 — 2 985 425 0,03 
Marokko  1 — 26 000 000 26 000 000 0,26 
Portugal  15 109 503 048 108 279 564 217 782 612 2,20 
Syrien  1 — 15 700 000 15 700 000 0,16 
Tunesien  2 — 24 000 000 24 000 000 0,24 
Tyrkiet  5 25 217 848 34 776 000 59 993 848 0,61 
Jugoslavien  2 23 420 447 25 000 000 48 420 447 0,49 

AVS-staterne og OLI 
Barbados  2 — 5 500 000 5 500 000 0,06 
Cameroun  11 13 494 525 23 399 538 36 894 063 0,37 
Congo  1 1 441 627 — 1 441 627 0,01 
Elfenbenskysten  14 50 835 817 24 360 878 75 196 695 0,76 
Fidji  1 824 574 11 656 034 12 480 608 0,13 
Gabon  2 2 671 542 — 2 671 542 0,03 
Ghana  2 1 152 625 14 727 120 15 879 745 0,16 
0vre Volta  1 182 291 — 182 291 — 
Kenya  7 25 603 755 17 957 756 43 561 511 0,44 
Liberia  2 3 965 735 3 421 873 7 387 608 0,08 
Malawi  2 6 360 222 2 892 000 9 252 222 0,10 
Mauritius  3 3 591 248 2 723 558 6 314 806 0,06 
Mauretanien  1 — 25 000 000 25 000 000 0,25 
Niger  2 741 682 5 253 960 5 995 642 0,06 
Nigeria  1 2 010 881 22 950 000 24 960 881 0,25 
Ny Calédonien  2 4 586 994 — 4 586 994 0,05 
Papua Ny Guinea  1 1 769 283 5 200 000 6 969 283 0,07 
Senegal  1 1 106 319 — 1 106 319 0,01 
Swaziland  1 4 114 666 5 793 793 9 908 459 0,10 
Tanzania  1 — 5 000 000 5 000 000 0,05 
Togo  3 13 158 368 8 661 839 21 820 207 0,22 
Trinidad og Tobago . . . . 1 4 052 855 901 000 4 953 855 0,05 
Zaire  2 8 497 040 7 503 993 16 001 033 0,16 
Zambia  1 — 2 500 000 2 500 000 0,03 

1 alt 122 414 333 626 611 875 834 1 026 209 460 10,38 

Total  816 8 830 496 800 1 058 352 852 9 888 849 652 100,00 

(M Valutaer, hvorl de lebende udlàn skal tlibagebetales: 

Valuta: 
Medlemsstaternes valutaer  
En af de oprindeiige medlemsstaters valutaer etter Bankens 
valg  
Andre valutaer  
Udbetalt pà lebende làn  
Plus ikke udbetalt pà lebende làn  

Beleb:  
4 698 819 391 

4 127 500 
4 127 549 909 
8 830 496 800 
1 058 352 852 
9 888 849 652 

(2) Oversigt over lebende udlàn fordelt pâ de vigtigste garantier herfor den 
31. december 1979 * 

A. Lan til projekter i Fae iiesskabel (og lignende làn "*) 

Làn li! eller garanleret af medlems-
staterne 6 848 783 085 
Làn til eller garanterei al offentlige In
stitutioner i medlemsslalerne . . . 1 045 289 855  
Làn til eller garanleret af linansie-
ringsinstitutioner (banker, institutio
ner for langfrlstel fmansiermg og for-
siknngsselskaber) 363 095 314 
Làn garanleret at selskaber (finansie-
rmgsinstitutioner undtaget). som for  
over haivdelens vedkommende kon-
trolleres af medlemsstaterne eller af 
offentlige instilulioner i Faeiiesskabel 223 636 753  
Làn mod pant I fast e jendom . . , 77 422 606  
Làn garanleret at privatrellige selska
ber (banker undtaget) 147 872 230 
Làn mod pant ι andre formuegen-
slande og mod anden sikkerhed . . 156 540 349 8 862 640 192 
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Β, Lân til projekter uden for Faellesskabet 

1. Làn i hentiold til den forste  
Yaoundèkonvention 

Lân til eller garanterst af s ignalarsta-
terne(AASM) 
Lân garanteret af o ffentlige inslitulio-
ner. selskaber eller banker i med-
lemsstaterne 

2, Lân I henhold til den anden 
Yaoundèkonvention 

Lân III eller garanteret af s ignatarsta-
lerne(AASMM) 
Lân mod anden sikkerhed ... 

hentiold Id Lomékonvenlio-3, Làn  
nen 

Lân til eller garanlerel al signatarsta-
terne (AVS) 
Lân mod anden sikkerhed .... 

4. Lan I henhold til Faellesskabets li-
nansieringsaflaler med middelhavs-
landene {og Portugal) 

Lân garanteret af Bankens seks 
oprindelige medlemsstater .... 
Làn garanteret al Fœllesskabet . . 
Làn til, garanterei eller kontrakautio-
neret al de middelhavslande. der har 
indgâet disse aflaler 

10 051 463 

1 930 067 

61 601 297 
4 096 553 

264 884 DIO  
3 000 000 

90 281 809 
137 054 758 

I 530 

Län i henhold ti! vedtœgternes artikel 18. stk. 1. andef afsnit, /// projekter i 
den norske de! af fastlandssoklen og i 0strig. 

Bankens seks oprindelige medlemsstalers garanti, der dœkker enhver risi- 
ko i forbindelse med disse linansielle forpligtelser, udgor 24 430 695 RE. 
"" t\4edlemsstaternes garanti, der dsekker enhver risiko i forbindelse med dis
se finansielle forpligtelser. udgor 81 778500 RE. 

Faellesskabets samiede garanti, der dœkker enhver risiko i forbindelse med  
disse finansielle forpligtelser. udgjorde ved udgangen af 1979 i ait 341 775000 RE 
mod 81 000 000 ved udgangen af 1978. 
Sàfremt garantiforpligtelsen krœves opfyidt. beregnes garanternes forpligtelser 
pà grundlag af de kurser for omregning mellem regningsenheden og de lit lànta-
ger udbetalte vatutaer. der var gœtdende pà udbefalingslidspunktef. 

(3) Oprlndellg lénebeviillng, beregnet  
pà grundleg af de omregningskurser, 
der anvendtes pà tidspunktet for làne· 
aftalernes undertegnelse: 

267 884 010* 

Minus : 

Valutakursregulennger 461 133 435 
Opsigelser og annulleringer . . 87 581 246 
AIdrag til Banken 2 099 965 756 
Trediemands andele i Bankens udiân 191 687 526 
Lobende làn   

12729 217617 

2 840 367 965 
9 888 849 652 

453 307 503 * 680 644 070 
9 888 849 652 

Nogle làn er daskket af fiere former for garanti eller sikkerhed. 

Summen af de til enhver tid lobende lân og garantier, der er ydet af Banken, og 
som ( henhold til vedtaeglernes artikel 18, stk. 5. ikke mâ overstige 250% al den  
tegnede kapital, udgjorde den 31. december 1979; 

Lân 9 888 849 652 
Garanlier: 
For tu ldmagisiân 106 838 997 
For lân ydet af tredjemand 138 532 369 
For tredjemands andele i Bankens udIân 191 687 528 

Garantier i all 437 058 894 

Lân og garanlier i alt 10 325 908 546 

Bilag C — Oversigt over Bankens konsoliderede gaeld 
Den 31. december 1979 
I regningsenheder — se bemaerknlngerne til regnskabet i bilag E 

1 regnskabsârel Resigasid den 31. december 1979 

Restgaeld Valula- Rentefod 
den kurs- (vejede 

Belalbar i 31. december 1978 Opiagne lân Afdrag reguleringer Belob (2) gennemsnil) Forfatdslid 

Eurco (') . . 89 781 106 — — 75 161 - 89 705 945 8,13 1980/1989 
DM ... . 1 555 678 683 534 046 875 107 526 298 14 899 557 + 1 997 098 817 7,17 1980/1999 
Ffr  286 432 381 205 083 828 21 297 557 4 164 + 470 222 816 10,17 1980/1996 
£ 72 563 138 62 094 073 3 390 643 2 833 700 + 134 100 268 10,64 1980/1992 
Lire  143 352 806 — 14 147 909 1 932 107- 127 272 790 6,72 1980/1988 
Bfr  340 031 219 61 857 456 12 096 564 5 376 675- 384 415 436 8,27 1980/1993 
FI  546 386 667 276 374 784 45 172 372 4 921 476- 772 667 603 8,22 1980/2004 
Lfr  171 280 291 21 344 634 22 162 049 2 840 890 - 167 621 986 7,79 1980/1991 
US-$ . . . , 2 804 155 773 1 006 726 400 123 676 783 165 009 045- 3 522 196 345 9,12 1980/1999 
Sfr  516 067 654 92 285 678 26 925 268 15 676 899- 565 751 165 5,90 1980/1994 
Lib.E . . . , 9 305 091 — 734 014 1 053 723 - 7 517 354 7,13 1980/1985 
Yen  131 793 980 148 856 203 — 48 426 203- 232 223 980 7,77 1980/1994 
0sch  41 042 142 27 927 812 — 943 689 + 69 913 643 7,92 1981/1989 

lait 6 707 870 931 2 436 597 743 377129 457 226 631 069 - 8 540 708 148 
Overkurs ved 
tilbagebetaling 7 276 394 841 057 83 886 - 6 351 451 

Total 6 715 147 325 2 436 597 743 377 970 514 226 714 955 - 8 547 059 599 

(I) En Eurco besiâr al summen af folgende faste belob i mediemsstaternes valulaer: 0.9 DM + 1.2 Ifr. + 0.075 E + 80 lire + 0.35 II. + 4.5 bfr. + 0.2 kr, + 0.005 l£ 
+ 0.5 1fr, 

(2) Folgende label viser de samiede afdrag, der skai erlœgges pà lânene de kommende fem àr: 
Ar 1980 1981 
Afdrag 604 152 158' 569246621 

1982 
738 884 401 

1983 
682 983 084 

1984 
825 872 501 

* 1 1980 vil et nominell belob pà 79 360 542 RE, der er opiort pà aktivsiden under posten »investeringer i egne obligationer«, blive anvendt til daekning af en del af d isse 
aftalemaessige afdrag. 
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Bilag D — Tilgodehavende hos 
og gaeld t il mediemsstaterne for 
regulering at kapitalen 
Den 31, december 1979 

I regningsenheder — se bemaerkningerne til regnskabet 1 bilag E 

I henhold til vedtœgternes artikel 7 medforer anvendelsen af de  
omregningskurser, som er anfort i bem. A i bilag E, en regulering 
af de belob, der er indbetalt at mediemsstaterne i deres nationa 
le valutaer som bidrag til Bankens kapital. 

Bankens tilgodetiavende eller gœld i forbindelse med denne 
regulering er: 

Tilgodehavende hos: 

Forbundsrepublikken 
Tyskland ... 118 045 
Italien .... 884 142 
Belgien .... 57 642 
Danmark . . . 957 547 
Irland 15 335 
Luxembourg . . 1 484 

Gaeld tll: 

Frankrig . .  
Det forenede 
Kongerige .  
Nederlandene 

1 121 390 

505 021 
189 384 

1 815 795 

2 034195 

Udligning af Bankens tilgodehavende eller gœld vii i overens-
stemmelse med Styrelsesrâdets beslutning af 30. december 
1977 finde sfed hver d en 31. Oktober fra 1980, i det omfang for-
skellen mellem den regnskabsmœssige omregningskurs og den 
omregningskurs, der anvendes ved beregningen af reguleringen, 
overstiger 1,5%. Er fo rskellen under 1,5% op eller ned, genind-
saettes belobene pâ ikke rentebaerende reguleringskontl. 

Bilag E — Bemaerkninger til ârsregnskabet 
Den 31. december 1979  
I regningsenheder 

A. Sammendrag af de vaesentligste regnskabsprlncipper 

1. Definition af de n ved udarbejdelsen af ârsregnskabet og om-
regningen af de nationale valutaer anvendte regningsenhed 

Banken anvender regningsenheden som mâleenhed ved opgo-
relsen af medlemsstaternes kapitalkonti og som faellessnaevner 
ved udarbejdelsen af sit ârsregnskab. 

Ifolge vedtœgternes artikel 4, stk. 1, svarer regningsenhedens 
vœrdi til summen af folgende belob i medlemsstaternes valutaer: 

DM 0,828 FI. 0,286 
£ 0,0885 Bfr. 3,66 
Ffr. 1,15 Lfr. 0,14 
Lire 109,0 Kr. 0,217 

I£ 0,00759 

Denne definition svarer til definitlonen af den europœiske reg
ningsenhed. 

Kurserne for omregning mellem den europœiske regningsenhed 
og medlemsstaternes valutaer fastsœttes pâ basis af markeds-
kurserne og offentliggores dagligt i De Europœiske Fœllesska- 
bers Tidende. 

Banken benytter endvidere disse omregningskurser til beregning 
af kurserne for de ovrige valutaer den anvender. 

Ved udarbejdelsen af Bankens ârsregnskab den 31. december 
1979 og 1978 anvendtes folgende omregningskurser: 

1 regningsenhed = 1979 1978 

DM 2,49057 2,50868 
Ffr. 5,79312 5,75538 
£ 0,646904 0,675274 
Lire 1 157,19 1 140,06 
Bfr. 40,3181 39,6543 
FI. 2,74085 2,71453 
Kr. 7,71697 6,99113 
I£ 0,670579 0,675274 
Lfr. 40,3181 39,6543 
US-$ 1,43839 1,37688 
Sfr. 2,29783 2,22839 
Lib.£ 4,68915 4,13752 
Yen 344,495 265,566 
0sch. 17,8792 18,2739 
CFAfr. 289,656 287,769 

De differencer, der folger af aktivernes og passivernes omreg
ning til regningsenheder, krediteres eller debiteres driftsregnska-
bet. Undtaget herfra er medlemsstaternes gœld eller tilgodeha-
vender som folge af den regulering af den indbetalte kapital, der 
finder sted i overensstemmelse med vedtœgternes artikel 7. 

2. Investeringer 

Statsgœldsbeviser, notes og obligationer er optaget til kobsvœr-
dien, dog hojst til den pâlydende vœrdi eller kursvœrdien. 

3. Faste ejendomme 

De faste ejendomme er optaget til kobsvœrdien. Inventar og 
materialer afskrives det âr, hvor de erhverves. 

4. Emissionsomkostninger og overkurs ved tilbagebetaling 

Emissionsomkostninger og overkurs ved tilbagebetaling afskri
ves over hele lânets lobetid pâ grundlag af de udestâende belob. 

5. Forud modtagne rentegodtgorelser 

Visse lân er forbundet med rentegodtgorelser, som udbetales 
forud. Disse rentegodtgorelser optages pâ driftsregnskabet pâ  
forfaldsdatoerne for de rentebelob, hvortil de er knyttet. 

6. Personalets penslonsfond 

Banken har opre ttet en penslonsfond til fordel for sit personale. 
Alle indbeta llnger hertll fra sâvel Banken som dens personale 
investeres i Bankens aktiver. De beregnes aktu arielt hvert tredje 
âr. 

7. Beskatning 

Ifolge Protokollen vedrorende De europœiske Fœllesskabers pri 
vilegier og immuniteter, der er bilagt Traktaten om oprettelse af ef  
fœlles Râd og en fœlles Kommission for De europœiske Fœl-
lesskaber af 8. aprii 1965 i henhold fil dens art ikel 28, er Bankens  
aktiver, indtœgter og ovrige ejendomme fritaget for aile direkte  
skatter. 
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Β. Investeringer 

Derne post omfatter: 

Statsgaeldsbeviser, notes eg  
obligationer optaget tii kobs-
vaerdi, dog fiojst tii pâiydende  
vaerdi eiier kursvaerdi (kurs-
vaerdi 
1978: 201 308 710 
1979:196 244 527) . . . . 

Egre obiigationer optaget tii 
tiibagekobsvaerdi .... 

Bankveksier optaget til pâiy 
dende vasrdi  

Fordeiing pà iebetid: 

Fipjst 3 mäneder . . 

1979 1978 

b) Pà passivsiden: 

Diverse udgifter . 

Mere end 3 màneder og tiojs 
6 mâneder  

Mere end 6 màneder og tiojs 
12 màneder  

Mere end 12 màneder 

194 157 931 

98 216 046 

34 069 770 
326 443 747 

64 689 447 

19 533 320 

24 723 261 

217 497 719 
326 443 747 

195 070 617 

53 176 226 

3 584 055 
251 830 898 

18 975 913 

5 939 730 

18 600 983 

208 314 272 
251 830 898 

C. Faste ejendomme 
Denne post omfatter kobsvœrdien at Bankens grund samt de sl-
den 1976 aftioidte udgifter i forbindeise med opforeisen af de ns 
nye bygning i Luxembourg, i alt 38 914 810 RE. 

D. Saerllgt indestàende tll ydel ser pà làn 
Denne post, der tiar s in modpost i passivsidens »forfaidne, uind-
loste kuponer og obligationer«, omfatter de kuponer og obliga 
tioner, som er forfaidne tii betaiing, men som ikke er blevet prœ- 
senteret tii bet aiing. 

30 464 340 
30 464 340 

28 659 532 
28 659 532 

H. Forud modtagne rentegodtgerelser 

a) Denne post, som indtii 1978 omfattede rentegodtgoreiserne i 
forbindeise med iàn tii projekter uden for Fasiiesskabet, omfat
ter i 1979 for forste gang tiiiige de rentegodtgoreiser, som stil 
les tii ràdighed for Banken Inden for rammerne af det europae- 
iske monetaere system i tientioid til Ràdet for De europaeiske  
Faeiiesskabers forordning (E0F) nr. 1736/79 af 3. august 1979. 

En del af udbetaiingerne tii Banken Inden for rammerne af 
EMS bar form af et langfristet forskud. Denne post fiar sin 
modpost i aktivsidens »tiigodefiavende pà rentegodtgoreiser 
Inden for rammerne af EMS«. 

b) Posten »forud modtagne rentegodtgoreiser for tredjemands  
regning« omfatter de rentegodtgoreiser, som Banken fiar  
modtaget i forbindeise med iàn af Faeilesskabets midier Inden  
for rammerne af Râdet for De europaeiske Fœilesskabers af-
goreise (78/87O/E0F) af 16. Oktober 1978 (det nye fœiies-
skabsinstrument NIC). 

I. Forvaltningsprovlsion 

Denne post omfatter Bankens vederiag for forvaitning af iàn i 
fienfioid tii mediemsstaternes og De europœiske Faeiiesskabers 
fuidmagt og for deres regning og risiko. 

J. Valutairursdifferencer 

Denne post pà 1 037 351 RE i 1979 (mod en gevinst pà 636 956  
RE i 1978) omfatter nettovaiutakurstabet ved de finansieile dispo 
sitioner i regnskabsâret, beregnet pà grundiag af de omreg-
ningskurser, der var gaeidende pà tidspunktet for dispositioner-
nes gennemforeise. 

E. Personalets pensionsfond 
Bankens udgifter i forbindeise med personalets pensionsord-
ning, fierunder dens renteudgifter, beiob sig for regnskabsâret 
1979 fil 3 281 467 RE mod 2 887 901 i 1978. 

F. Diverse kredltorer 

Denne post omtatter: 

Valutagaeid (swapforretninger) . 

Meget kortfristede bankiân . . 

Det europaeiske okonomiske 
Faeiiesskabs saerlige konto for 
làn pà saerlige viikâr og beleb  
af erlaegge i forbindeise fier-
med  

Andre kreditorer  

1979 

31 420 845 

7 462 530 

12 185 409 

1 485 088 
52 553 872 

G. Andre aktiver og passiver 

Disse poster omtatter: 

a) Pà aktivsiden: 

Vaiutatiigodefiavende (swapfor
retninger)  

Diverse debitorer  

1979 

31 318 132 

17 051 930 
48 370 062 

1978 

40 589 228 

7 458 946 

2 375 127 
50 423 301 

1978 

14 435 484 
14 435 484 

Κ. Nettovaerdiforogelse eller -forringelse Ife lge opgorelsen af 
de af Bankens aktiver, der Ikke reguleres I fienhold tll vedt seg-
ternes artikel 7 

Opgerelsen af Bankens aktiver pà grundiag af de omregnings-
kurser, der anvendtes ved udarbejdeisen af Bankens statusop-
goreise (jf. bem. A) den 31. december 1979, resuiterer i en netto-
vaerdiforogelse pà 541 900 RE (mod en forringelse pà 5 718 211 i 
1978). Denne opgorelse omfatter ikk e de af Bankens aktiver, der  
svarer tii mediemsstaternes respektive bidrag tii Bankens indbe-
talte kapital i nationale vaiutaer, i det disse bidrag i fientiold tii 
vedfaegfernes artikel 7 skai reguleres periodlsk (jf. biiag D). 

1979 

L. Administratlonsomkostninger 

Personaieudgifter 

Vederiag og tiiiaeg 18 902 557 

3 971 586 

1 040 656 

1978 

Sociale ydeiser . . .  
Andre personaieudgifter 

Andre administratlonsomkost
ninger  

Total 

23 914 799 

3 628 920 

27 543 719 

17 587 188 

3 804 697 

605 566 

21 997 451 

3 693 604 

25 691 055 

Den 31. december 1979 tiavde Banken 437 ansatte mod 399 den 
31. december 1978. 
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M. Andre indtsgter og udgifter 
a) Posten »andre indtœgter« om- 
fatter: 

Regnskabsmaessig gevinst i for-
bindelse med investeringerne 

Reduktion at den urealiserede 
vaerdiforringelse at investeringer-
ne 

Andre indtœgter  

1979 1978 

b) Posten »andre udgifter« om- 
fatter: 

Regnskabsmaessigt tab i forbin-
delse med investeringerne . . 

Forogelse at den urealiserede 
vaerdiforringelse af investeringer
ne 

Andre udgifter 

6 277 474 

2 448 344 

36 270 
8 762 088 

1 481 545 

7 787 069 

92 948 
9 361 562 

6 270 195 

695 896 

23 984 
6 990 075 

605 507 

1 949 386 

108 545 
2 663 438 

N. Reserver og lienlaeggelser samt fordeling af driftsover-
sl<uddet 
Styreisesrâdet besluttede den 18. juni 1979 at reducere fienlaeg-
gelserne til daekning af udsving i kurserne for o mregning af reg-
ningsenfieden med 5 718 211 RE, hv ilket svarede til nettovaerdi-
forringelsen ifolge opgorelsen af de af Bankens aktiver, der ikke  
reguleres i fienfiold til vedtœgternes artikel 7, og at fordete  
driftsoverskuddet for regnskabsâret 1978 som feiger: 
30 000 000 til den vedtœgtsmaessige reservefond  
81 226 459 til den supplerende reservefond. 

Oversigt over bevaegelserne pa reservefonds- og henlaeggelses-
kontiene i regnskabsâret 1979 

Stilling den Fordeling af Stilling den 
31.12.1978 saidoen pà 31.12.1979 

driftsregnska-
bet for 1978 

Vedtaegtsmaessig 
reservefond . . 

Supplerende 
reservefond . . 

Henlaeggelse til 
daskning af ud
sving i kurserne 
for omregning af 
regningsenfieden 

Henlaeggelse til 
byggeri . . 

200 000 000 30 000 000 230 000 000 

274 260 330 81 226 459 355 486 789 

18 385 047 —5 718 211 12 666 836 

45 000 000 — 45 000 000 
537 645 377 105 508 248 643 153 625 

Direktionen bar besluttet at foresiâ Bestyrelsen at fienstiiie til 
Styreisesrâdet at oge fienlaeggelserne til daekning af udsving i 
kurserne for omregning af regningsenheden med 541 900 RE, 
fivilket svarer ti l nettovaerdiforogelsen if olge opgorelsen af de af 
Bankens aktiver, der ikke reguleres i fientiold til vedtœgternes  
artikei 7, samt at overfore driftsoverskuddet for regnskabsâret  
1979 og den opfiœvede heniœggelse til administrationsomkost-
ninger, nemlig i alt 141 450 358 RE, til reserverne og tieniœggei- 
serne. 

Revisionspâtegning fra Price Waterhouse & Co. 

Formanden for 
Den europœiske investeringsbank, 
Luxembourg 

Vi tiar revideret ârsregnskaberne for Den europaeiske Investe
ringsbank for 1979 og 1978. Vor revision er udfort i overensstem-
melse med god revisionsskik og fiar foigeiig omfattet en sàdan  
gennemgang af regnskabsmateriaiet o g sâdanne andre revisions-
arbejder, som vi bar anset for nodvendige. Efter vor vurdering 
giver ârsregnskaberne for 1979 og 1978 et sandfœrdigt udtryk for 
Den europœiske Investeringsbanks finansielle stilling pr. 31. 
decomber 1979 og 1978 samt for resultatet af Bankens vlrk-
somhed og œndringerne i den finansielle stilling i 1979 og 1978 i 
overensstemmeise med almindeligt anerkendte regnskabsprin-
cipper, der er anvendt pà et i forhold til det foregâende regn-
skabsâr uœndret grundlag. 

Denne revisionspâtegning omfatter: 
Statusopgorelse 
Driftsregnskab 
Statusopgorelse for Den sœrlige Afdeling 
Finansieringsanalyse 
Oversigt over Bankens kapital Bilag A 
Oversigt over lobende udiân Bilag Β 
Oversigt over Bankens konsoliderede gœld Bilag C 
Tilgodebavende bos og gœld til medlemsstaterne 
for regulering af kapitalen Bilag D 
Bemœrkninger til àrsregnskabet Bilag E 

Luxembourg, den 25. februar 1980 PRICE WATERHOUSE & CO. 
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Bankens statusopgerelse den 31. december 1958-1979 
I millioner regningsenheder 

13000 -

Aktiver 

Lobende udlân af egne midier 

Likvid beholdning 

Andre aktiver 

Passiver 

Lobende lân 

Kapital, reserver og tienlœggelser  

Andre passiver 

Udviklingen I lobende udlân af egne midier 
Udviklingen i lobende lân 

1958 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 



Erklaering fra Revisionsudvalget 

Det udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 14 I vedtaegterne og artikel 25 1 forretningsordenen for Den europae-
iske Investeringsbank med henblik pâ at efterprove, cm Bankens forretninger er udfprt 1 overensstemmelse med  
gaeldende regier, og om dens boger bar vaeret rigtigt fort, 

— som bar baft adgang til de boger, regnskabsbilag og dokumenter, som det bar fandet nodvendigt at under-
soge ved udforelsen af sit bverv, og 

— som er blevet gjort bekendt med Price Waterbouse & Co.s revisionspâtegning af 25. februar 1980, 

bekraefter berved 

under benvisning til ârsberetningen for 1979, Bankens statusopgorelse den 31. d ecember 1979 og driftsregn-
skabet for det da afsluttede regnskabsâr, sâledes som de vedtoges af Bestyrelsen pâ dens mode den 5. maj  
1980, og 

under benvisning ti! forretningsordenens artikel 22, 23 og 24, 

at Bankens forretninger i regnskabsâret 1979 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 bogforingen og nojagtigt viser Bankens stil 
ling save! pâ aktiv- som pâ passivsiden. 

Luxembourg, den 13. maj 1980 

G. BRÜCK 

Revisionsudvalget 

P. MCDONNELL J. BREDSDORFF 
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Fìnansieringsbidrag 1958—1979 

Siden sin oprettelse 11958 har Den europaeiske investeringsbank stillet i alt 13 765 mio til radlghed 1 lobende 
priser eller ca. 20 mia I 1979-prlser. Herat udgor dens Ian at egne midier og garantler 12 820,3 mio I lobende 
priser eller 93,1 %, medens de forskelllge fìnansieringsbidrag at mediemsstaternes eller Faellesskabets 
midier repraesenterer 944,7 mio. De samlede anlaegsinvesteringer Inden for rammerne af disse projekter 
belober sig tll ca. 87 mia I 1979-prlser, fivoraf Bankens langfristede fìnansieringsbidrag sâledes har daekket 
gennemsnltllg 23 "/o. 

Til projekter I Faellesskabet bevi lgedes 11 931,5 mio  
(ca. 17,3 mia i 1979-priser), svarende tii 86,7%. De 
indgâr i samiede investeringer (') pâ ca. 71 mia i 
1979-priser ('), som direkte ventes at ville skabe over  
200 000 permanente arbejdspiadser og sikre ca. 
86 000 andre. De finansierede projekter, isaer pâ  
energi- og infrastrukturomrâdet, har dog skabt et 
langt hojere antai arbejdspiadser, som ikke er 
opgjort, nemlig dels derved at de indirekte fremmer 
den produktive sektors udvikiing, dels derved at  
selve deres gennemforeise direkte og indirekte oger 
beskaeftigeisesudbuddet. 

Uden for Faellesskabet har Banken siden 1963 stillet 
1 833,5 mio tii râdighed, heraf knap to tredjedeie af 
egne midier. 

Udvikiingen i Bankens âriige fìnansieringsbidrag ses  
af figuren s. 20 og tabei 9 nedenfor. Fordeiingen af de 
tii og med 1979 bevilgede belob pâ okonomipolitiske 

formâi, lande og brancher fremgâr af tabeiierne s. 24,  
38,41 og81. 

Bankens aktivitet siden dens opretteise er naermere 
beskrevet i en brochure, der offentiiggjordes i 1978 i 
aniedning af Bankens tyveârsdag ('). Den folgende 
redegoreise er derfor begraenset tii udvikiingen i 
mediemsstaterne siden Faellesskabets udvideise i 
1973 og Bankens virke Inden for rammerne af 
Faellesskabets aftaier om finansieit samarbejde med 
tredjelande. 

(1) De samlede anlaegsinvesteringer Inden for rammerne af alle de projekter, 
tll hvis finansiering Banken har bidraget. Denne sum er beregnet ud fra de 
oplysninger, der là tii grund for de forskellige léntageres finansieringsplaner pâ  
det t idspunkt, hvor Bestyrelsen for Banken godkendte projekterne. 
(2) Skonnene i faste priser hvller pà nationale prtsindekser, der er afledt af 
bruttoanlaEgsinvesteringerne og korrlgeret med indekset for udsving I 
kurserne for omregning af nationale valutaer tll regningsenheder. 

(3) Denne Publikation kan rekvireres gratis. 

Jabel 9: Finansieringsbidrag 1959—1979 

Fordeling pâ àr og finansieringskiider 
(Jf. figuren s. 20) 

Fuldmagtsiàn Lan af Ba nkens egne 
Fìnansieringsbidrag af 

Ar 
Fìnansierings

bidrag 1 alt 
Lân af Bankens egne 
midier i Fœllesskabet 

og garantier i 
Faellesskabet Lân af NICs midier 

midier uden for  
Faellesskabet 

midier uden for  
Faellesskabet 

1959 34,1 34,1 _ 
1960 25,5 25,5 — — — — 
1961 86,5 86,5 — — — — 
1962 66,4 66,4 — — — — 
1963 71,2 56,2 — — 15,0 — 
1964 120,4 112,4 — — 8,0 — 
1965 109,1 88,1 — — 16,0 5,0 
1966 197,0 104,2 — — 31,2 61,6 
1967 212,6 148,2 — — 20,0 44,4 
1968 214,0 172,5 — — 12,4 29,1 
1969 321,8 247,9 — — 15,5 58,4 
1970 354,4 282,6 56,0 — 2,2 13,6 
1971 502,2 432,1 36,9 — 22,5 10,7 
1972 526,8 488,7 17,2 — 12,8 8,1 
1973 815,8 696,8 — — 10,9 108,1 
1974 996,4 849,7 — — 61,0 85,7 
1975 1 006,5 917,5 — — 48,9 40,1 
1976 1 273,3 967,9 118,1 — 142,4 44,9 
1977 1 571,5 1 401,3 — — 152,0 18,2 
1978 2 188,3 1 966,5 — — 173,9 47,8 
1979 3 071,1 2 281,2 — 277,0 420,9 92,0 

Total (') 13 765,0 11 426,3 228,2 277,0 1 165,8 667,7 

(1) Jf, tabel 2. note 1. s. 24. 
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label 10: Finansieringsbidrag af egne midier I 
Fordeling pâ brancher 

I Fœllesskabet 1958—1979 {^) 

Amai 

Branche I alt Herat sublôn I all 

Energi, kommunikation 0 9 andre In 
frastrukturer 423 3 8 562,8 

Energi 183 — 3 861,9 
Produktion 132 2 786,6 
Kerneenergi 47 1428,7 
Termiske kraftvserker 24 396,1 
Vandkraftvaerker 22 502,9 
Geotermiske kraftvœrker og varme-
vserker 2 40,5 
Udnyttelse af kulbrinteforekomster . 33 390,1 
Brydning af fast brasndsef .... 4 28,3 
Transport 51 1 075,3 
Efledninger 16 370,2 
Gas- og oliererledninger .... 35 705,1 

Kommunikation 155 3 3 209,8 
Transport 98 3 1 572,0 
Jernbaner 16 288,1 
Veje og ingenierarbejder .... 53 941,3 
So- og flodtransport 22 3 247,1 
Lufttransport 6 90,6 
Andet 1 4,9 
Telekommunikation 57 1 637,8 

Infrastrukturer for vand 81 1 464,7 
Landbrugsforbedring 17 419,9 
Vand (tapning, distribution, rens-
ning) 64 1 044,8 

Boliger og andre bygninger .... 3 18,9 
Globallân 1 7,5(3) 

industri, iandbrug 09 tjenesteydeiser 1684 1 243 3 091,7 

Industri 1 530 1162 2 815,0 
Bjergvaerksdrift 30 27 20,9 
Fremstilling og forste forarbejdning 
af metaller 106 48 770,9 
Byggematerialer 114 85 139,4 
Traeindustri 95 92 41,3 
Glas og keramik 42 28 69,2 
Kemisk industri 142 64 514,3 
Metalforarbejdning og mekanik . . 307 259 285,5 
Biler og transportmateriel .... 53 29 372,0 
Elektroteknisk og elektronisk indu 
stri 84 64 108,1 
Naeringsmiddelindustri 246 201 236,1 
Tekstiler og laeder 99 87 50,0 
Papirmasse og papir 75 66 65,4 
Forarbejdning af gummi og plast-
materialer 93 75 104,4 
Anden industri 31 27 15,8 
Bygningsindustri og ingeniorarbej-
der 10 10 3,3 
Industriomrader og-buse .... 3 — 18,4 

Landbrug, skovbrug og fiskeri ... 68 66 42,3 
Tjenesteydeiser 20 15 20,7 

Turisme 9 7 11,3 
Forskning og udvikling 2 . 4,4 
Andre 9 8 5,0 

Globallân (resterende del) .... 66 — 213,7(1) 

Total 2107 1 246 11 654,5 

(1) For Ian af NICs midier i 1979, se tabe! 3, s. 39. 
(2) J f. label 2, note 1. s. 24. 
(3) Resterende del. 
(4) Heraf annulleringer 31,5 mio, vaiutakursreguleringer 15 mio og resterende del ai globallân 117,2 mio. 

Mio RE 

Heraf sublàn 

4.4 73,5 

33,1 

4,4 27,5 
4,4 

4,4 

12,6 

0,2 
0,1 

23,9 
12,3 
3.4 
4,3 

0,4 
3,3 
0,2 
9,2 
3,2 
6.0 

13,5 
2.5 
8.1 
2,1 
0,8 

14,0 

3.6 

9,0 

518,7 26,5 

498,8 24,1 
14,5 

31,2 
42.2 
26.3 
13.1 
30.3 
94.4 
15.2 

28,9 
87,9 
35,9 
33,9 

31,9 
9,7 

3,3 

14,0 
5,9 

3,3 

2,6 

0,4 
0,2 

1,8 

0,2 

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

0,9 
2,0 
0,4 
0,6 

0,9 
0,1 

0,2 

0,1 

523,1 100,0 
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Finansieringsbîdrag 
i Faellesskabet 1973-1979 
Fra Fœllesskabets udvidelse i 1973 til udgangen af 
1979 ydede Banken lân af egne midier og garantier i 
Faellesskabet pâ 9 199 mio i lobende priser, hvortil 
kommer de 277 mio af NICs midier, der stilledes til  
râdighed i 1979. De samiede bevillinger siden 1973  
(9 476 mio) repraesenterer knap tire femtedele af 
finansieringsbidragene i mediemsstaterne siden 
1958. Lânene af NICs midier og rentegodtgorelserne 
Inden for rammerne af EMS er beskrevet naermere i 

kapitlet om regnskabsâret 1979. Den folgende rede-
gorelse for Bankens aktivitet siden 1973 omfatter tilli 
ge lânene af NICs midier, der bogfores i Den saerlige 
Afdeling (jf. tabel 11 nedenfor). 

Fordeling pâ ckonomipolitiske formai 
I de sidste syv âr er lânene fil projekter af regional  
interesse blevet firdoblede, idet de i 1979-priser er  
steget med gennemsnitlig 14,5% om âret og nu 
udgor 70 % af Bankens samiede finansieringsbîdrag i 
Faellesskabet. 

Fordeling pà ekonomipolitiske formal 1973-1979 
% 
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1973 74 75 76 77 78 79 ° 
I 1979 viser den fede Unie lânene af Ban kens egne midier, medens den magre viser summen af lân ene af Ban kens egne midier og midlerne fra det nye laelles-
skabsinsfrumenl. 

Tabel 11 : Finansieringsbîdrag i Faellesskabet 1973—1979 
Summarisk fordeling pâ lande, okonomipolitiske formai, branctier og flnansieringskilder 

Af Ban kens Al NICs 
egne midier midier lall 

(mio RE) (mio RE) MIO RE % 
Total 9 199,0 277,0 9 476,0 100,0 

Fordeling pâ lande 
Belgien  165,4 — 165,4 1,7 
Danmark  207,8 — 207,8 2,2 
Forbundsrepublikken Tyskiand  533,2 — 533,2 5,6 
Frankrig  1 480,7 — 1 460 ,7 15,4 
Irland  614,1 86,7 700,8 7,4 
Italien  3 377,5 85,0 3 462,5 36,5 
Luxembourg  — — — — 
Nederlandene  62,3 — 62,3 0,7 
Det forenede Kongerige  2 628,1 105,3 2 733,4 28,9 
Uden for Fœlleskabet (') 149,9 — 149,9 1,6 

Summarisk fordeling pâ okonomipolitiske formâl 
Regionudvikiing  6 448,6 152,2 6 600,8 69,6 
Modernisering og omstilling af virkso mheder  151,4 — 151,4 1,6 
Faelles europaeisk interesse  3 671,5 124,8 3 796,3 40,1 
Energiformà!  2954,3 124,8 3079,1 32,5 
— At fratraekke for finansieringsbî drag med fiere formâl .... - 1 072,5 - 1 072,5 -11,3 

Summarisk fordeling pâ brancher 
Energi, kommunikation og andre Infrastrukturer  7114,8 277,0 7 391,8 78,0 
Fierai: Energi  3 436,7 149,5 3 586,2 37,9 

Kommunikation  2 325,1 37,4 2 362,5 24,9 
Infrastrukturer for vend  1 342,9 90,1 1 433,0 15,1 
Andet  10,1 — 10,1 0,1 

Industri, landbrug og tjenesteydeiser  2 084,2 — 2 084,2 22,0 

(1) Finansieringsbîdrag til proiekter af direkte interesse for Faellesskabet. ydet i fienhold til arlikel 18. sik. ι, andai alsnit, ι Baakens vedtœgter, hvoretter 
Styrelsesràdet kan bemyndige Banken til at linansiere projekter uden lor Faellesskabet. 

ι Baakens vedtœgter, 
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Af bevillingerne til projekter af faelles interesse er 
80 % gâet til projekter, der bidrager til at forbedre 
Faellesskabets energiforsyning, hovedsagelig 
gennem udnyttelse af dets egne energikilder. 
Projekter for forbedring af kommunikationsforbindel-
serne i Faellesskabet tegnede sig ligeledes for en  
betydelig andel. 

Fordeling pâ brancher 
Den hurtige stigning i udlânsbelobet siden 1973  
skyldes hovedsagelig de individuelt meget bekoste-
lige energi-, transport-, telekommunikations- og 
vandbygningsprojekter. 

Finansieringsbidragene til projekter Inden for indu 
stri, landbrug og tjenesteydelser belob sig til 2 084,2  
mio eller 22 % af bevillingerne i Faellesskabet s iden 
1973, Disse midier var fordelt pâ 171 enkeltposter, 
hvoraf storstedelen gik til projekter i basisindustrier, 
medens en stot voksende andel stilledes til ràdighed  
for bilindustrien, den mekaniske industri og naerings-
middelindustrien. Hertil kommer 55 globallân pâ i alt  
642,3 mio, som bar gjort det muligt at yde 1 129  
sublân (467,4 mio) til mindre og mellemstore  
projekter, der gennemfores i mange forskellige  
brancher med en betydelig storre arbejdskraftkon- 
centration end for de storre projekters vedkom-
mende (30 000 regningsenheder per skabt arbejds-
plads mod 94 000). 

Fordeling pâ brancher 1973-1979 Fordeling pa lande 1973-1979 
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I 1979 viser den lede linie lànene af Ban kens egne midier, medens den magre viser summen al lénene al Bankens egne midier og midlerne Ira del nye laelles-
skabsinstrumenl. 
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Fordeling pâ lande 
Knap tre fjerdedele af de finansierede projekter i 
Faellesskabet gennemfores i de lande, der kende-
tegnes af de storste reglonproblemer, nemlig Italien,  
Det forenede Kongerige og Irland (jf. tabel 4, s. 41).  
Alene Mezzogiorno tegner sig for knap 30 % af finan-
sieringsbidragene i mediemsstaterne, Det store  
udlànsbelob 1 Det forenede Kongerige var fordelt pâ  
energisektoren, til dels med henblik pâ udnyttelse af 
kulbrinteforekomsterne i Nordsoen, store vandbyg-
ningsprojekter og projekter for omstrukturering af 
stâlindustrien. I Frankrig gik betydelige midier til  
energiprojekter og infrastrukturer for kommunikation. 

I 1978 udv idede Banken sit virkefelt til Libanon, der  
fik folgeskab af en raekke andre middelhavslande i 
1979. De samlede udiân i disse lande udgor 164,7 mio  
af Bankens egne midier og 22,8 mio af budgetmœs- 
sige midier (jf. tabel 5, s. 50). 

Finansieringsbidrag i middelhavslandene 1963-1979 

Fordeling pâ lande 
I fnilliüiief leynnigbennedef 

747.1 

Finansieringsbidrag uden for 
Faeiiesskabet 

Siden 1963 bar Banken fremmet gennemforelsen af 
Faellesskabets politik for okonomisk og finansielt 
samarbejde med et stigende antal lande i tienhold til 
de forskellige konventioner, finansprotokoller og 
afgorelser vedrorende dels middelhavslandene, 
Graekenland, Portugal, Tyrkiet, Jugoslavien, Maghreb-
landene (Algeriet, Marokko og Tunesien), Machrak-
landene (Egypten, Jordan, Libanon og Syrien),  
Cypern, Malta og Israel, dels staterne i Afrika, Vestin-
dien og Stillehavet. 

I Perioden 1963—1979 tegnede disse lande sig 
sâledes for i alt 1 833,5 mio, heraf 1 165,8 mio af 
Bankens egne midier (') og 667,7 mio af medlemssta-
ternes eller Faellesskabets budgetmaessige midier,  
hvoraf en del bevilgedes gennem Den europaeiske 
Udviklingsfond (EUF) (') (jf. tabellerne s. 50, 54 
og 87). 

Middelhavslandene 

Finansieringsbidragene i middelhavslandene, her-
under Portugal, belob sig i perioden 1963—1979 til i 
alt 1 195,9 mio eller 65% af Bankens samlede bevil-
linger uden for Faellesskabet, heraf 747,1 mio af egne 
midier (jf. tabel 5, s. 50). 

I denne période gik over fire femtedele til projekter i 
de nordlige middelhavslande, isaer i de to lande, hvor 
Banken indledte sin aktivitet allerede i 1963, nem lig 
Graekenland (250,4 mio, heraf 240,4 mio af egne 
midier) og Tyrkiet (477 mio, heraf 61 mio af egne 
midier). Hertil kommer lân af egne midier pâ 231 mio i  
Portugal og 50 mio i Jugoslavien. 

(^) Delvis forbundet med rentegodtgorelser 
(2) Lân pâ sserlige vilkâr og rlsikovillig kapital pâ me diemsstaternes eller Det 
europaelske okonomiske Faellesskabs vegne (Den europaeiske Udviklingsfond)  
og for deres regning. Bogfores i Den saerlige Afdeling (jf. s. 71), 

Malt, 
Jordan 

Syrien  
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Tunesien 

Marokko 

Jugoslavian ι 

Af egne Fra Den 
midier seerlige Aldelmg 

Nordlige middelhavslande 

Maghreb 

Machrak 

Andre 

Tyrkiet· 

448,3 

Portugal! 
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Grsekenland I 

Malta 
Machrak 
Marokko 

Tyrkiet 

Fordeling pâ brancher 
I \ · 

1^1 Infrastrukturer 

Industri  

100 % 

Andre industrier 

ßyggematerialer 

Fremstilling og forste 
forarbejdning af metaller 

Kemisk industri 

Papirmasse og papir 

Infrastrukturer for  
vand 

Kommunikation 

Greekenland 

Energi 
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Bankens midier stilledes til râdighed for energipro-
jekter (341,9 mio hovedsagelig til termiske kraft-
vaerker og vandkraftvaerker), infrastrukturer for trans 
port (248,7 mio) og landbrugsforbedring (164,3 mio).  
Industriprojekter tegnede sig for i alt 441 mio eller 

knap 37%. Ca. tialvdelen heraf (195,9 mio) gik til  
Store projekter i brancherne kemi, papirmasse, stâl- 
fremstilling og byggevirksomtied. Et tilsvarende 
belob (198,2 mio) blev i form af globallân stillet til  
râdighed for en raekke finansieringsorganer i  
Graekenland, Portugal, Tyrkiet, Tunesien, Egypten og  
Jordan. Herunder bevilgedes 169 sublân pâ i ait 110,6  
mio til mindre og mellemstore projekter Inden for  
industri og turisme. 

Finansieringsbidrag i AVS og OLT1964-1979  

Fordeling pà lande 
I millioner regningsennetìer 

418,7 
Af egne Fra Den  

midier sœrlige Afdeling 

OLT 
Papua Ny Guinea 
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Cameroun 
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Fordeling pà brancher 

Infrastrukturer 
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100 % 

218.9 
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Byggematerialer 

Tekstiler og laeder 

Bjergvaerksdrift 
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Infrastrukturer 
for vand 
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Kommunikation 

Afrika, Vestindien og Stillehavet 

Siden 1964 bar Banken gradvis udvidet sin aktivitet i 
Afrika, Vestindien og Stillehavet Inden for rammerne 
af de to Yaoundékonventioner, den forste Lomékon- 
vention og afgorelserne vedrorende de oversoiske 
lande og territorier (OLT). 

Denne aktivitet repraesenterer i alt 637,6 mio eller 
35 % af Bankens finansieringsbidrag uden for  
Faellesskabet. Heraf udgor lànene af egne midier  
418,7 mio, medens der i henhold til de to Yaoundé
konventioner bevilgedes lân pâ saerlige vilkâr af EUFs 
midier pâ 139,5 mio. Endvidere stillede Banken risiko-
villig kapital pâ i alt 79,4 mio til râdighed, ligeledes af 
EUFs midier. Fordelingen af disse belob pâ lande og 
konventioner fremgâr af tabel 6 (s. 54) og 14 (s. 89). 

Gennemforelsen af det finansielle samarbejde med 
staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS- 
staterne) og de oversoiske lande og territorier (OLT)  
som fastsat for en femârsperiode i den forste Lomè- 
konvention og Râdets afgorelse af 29. juni 1976, har 
gjort det muligt for Banken at yde finansieringsbidrag 
pâ i alt 349,5 mio siden konventionens ikrafttraedelse 
den 1. aprii 1976. Heraf udgjorde lânene af egne 
midier 272,6 mio, medens den risikovillige kapital af 
Den europaeiske Udviklingsfonds midier belob sig til  
76,9 mio. Disse midier gik til industriprojekter, mine-
projekter eller infrastrukturer for energi (335 mio)  
samt projekter Inden for turisme (14,5 mio). Til land-
brugsindustrivirksomheder bevilgedes 77,3 mio,  
medens 49,8 mio var fordelt pâ forskellige andre 
industrier; 29,2 mio gik til mineprojekter, 45,3 mio til  
byggematerialer og den kemiske industri og 78,9 mio  
til energisektoren. Endvidere modtog en raekke udvik-
lingsbanker 19 globallân pâ i alt 69 mio (63,5 mio af  
Bankens egne midier og 5,5 mio i form af risikovillig  
kapital) med henblik pâ finansiering af mindre og  
mellemstore projekter. Der er herunder blevet ydet  
ca. 50 sublân pâ i alt 24,9 mio, heraf knap en tredjedel  
i naeringsmiddelindustrien. 
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label 12: Finansieringsbidrag i middelhavslandene (^) 1963—1979 
Fordeling pa brancher 

Antal Mio RE 

Branclie 1 alt Herat sublàn 1 all Herat sublàn % 
EnergI, kommunlkatlon og andre infra
strukturer  50 754,9 63,1 

EnergI 18 341,9 28,6 
Produktion  14 283,3 23,7 
Termiske kraftvaerker 7 157,0 13,1 
Vandkraftvasrker / 126,3 10,6 
Transport 4 58,6 4,9 
Elledninger 4 58,6 4.9 

Kommunikation  21 248,7 20,8 
Transport 21 248,7 20,8 
Jembaner 4 50,8 4,3 
Veje og ingenierarbejder 8 81,2 6,8 
50- og flodtransport 7 970 8,1 
Lufttransport  2 19,7 1,6 

Infrastrukturer for vand 11 164,3 13,7 
Landbrugsforbedring 11 164,3 13,7 

Industri, landbrug og tjenesteydelser 247 169 441,0 110,6 36,9 

Industri  210 157 325,4 102,5 27,2 
Bjergveerksdritt 2 2 1,8 1,8 0,1 
Fremstllling og forste forarbejdning af 
metaller 14 6 37,8 3,3 3,2 
Byggematerlaler 19 11 36,3 12,4 3,0 
Traelndustrl 12 10 8,8 7,0 0,7 
Glas og keramlk 10 8 12,8 9,5 1,1 
Kemlsk Industri  31 18 71,8 7,9 6,0 
Metalforarbejdning og mekanik . . . 34 34 18,5 18,5 1,6 
Biler og transportmaterlel 4 4 4,3 4,3 0,4 
Elektroteknisk og elektronisk industri . 11 9 9,3 4,1 0,8 
Naeringsmlddellndustrl 33 33 18,2 18,2 1,5 
Tekstller og lœder  16 9 12,2 7,1 1,0 
Paplrmasse og papir 11 3 77,6 3,9 6,5 
Forarbejdning af gumml og plastmate-
rlaler 9 8 3,3 2,8 0,3 
Anden Industri  1 1 0,4 0,4 — 
Bygnlngslndustri og Ingenlorarbejder . 1 1 1,3 1,3 0,1 
Industriomrâder og -huse 2 — 11,0 — 0,9 

Land- og skovbrug 2 — 20,0 — 1,7 
Tjenesteydelser 12 12 8,1 8,1 0,7 

Turlsme 2 2 5,0 5,0 0,4 
Andre 10 10 3,1 3,1 0,3 

Globallân {resterende del) 23 87,5(3) 7,3 

Total 297 169 1195,9(3) 110,6 100,0 

(^) Làn pà almindelige vilkâr af Bankens egne midier (747,1 mio) eg finansieringsbidrag pâ saerlige vdkâr af m edlemsslaternes eg Faellesskabets budgetmaessige midier  
(448,8 mio), Sidstnaevnte bogferes i Den saerlige Afdeling og figurerer ikke pâ Bankens slalusopgorelse. 
(2) J f. tabe! 2. note 1, s. 24. 
(3) Den resterende del udger 88,7 mio, nâr forskellen mellem det oprindeligt bevilgede globallân til Den grasske investeringsbank for industriel Udvikling (10 mio US-$ eller 
7,7 mio) og de 18 sublân herunder (8.9 mio) medregnes. Denne forskel skyldes aendringer af kursen for omregning af US-$ til regningsenheder mellem datoen for 
undertegnelsen af aftale rne om fienholdsvis globallânet og sublânene tierunder. 
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label 13: FInansIerlngs bldrag I statarne 1 Afrika, Vestlndien og Stillehavet (AVS-stateme), de overselske lande og 
terrltorler (OLT) og de oversoiske departementer (OD) (') 1964—1979 ( )̂ 
Fordeling pa brancher 

Branche 1 all Heraf sublân 1 alt Herat sublân % 
Energi, kommunikatlon og andre 
infrastrukturer  44 212,5 33,3 
Energi  14 97,2 15,2 

Produktion  10 65,2 10,2 
Termiske kraftvaerker  4 9,7 1,5 
Vandkraftvserker  6 55,5 8,7 
Transport  4 32,0 5,0 
Elledninger  4 32,0 5,0 

Kommunikation  26 103,2 16,2 
Transport  25 102,4 16,1 
Jernbaner  7 43,7 6,9 
Veje og ingenierarbejder  8 38,7 6,1 
Sotransport  9 15,6 2,4 
Lufttransport  1 4.4 0,7 
Telekommunikation  1 0,8 0,1 

Infrastrukturer for vand 4 12,1 1,9 
Landbrugsforbedring 2 5,3 0,8 
Vand (tapning, distribution, rensning) 2 6,8 1,1 

Industri, landbrug og tjenesteydelser 175 53 425,1 24,9 66,7 

Industri  134 52 350,0 24,4 54,9 
Bjergvaerksdrift 13 6 84,4 2,6 13,2 
Fremstilling og forste forarbejdning af 
metaller 8 3 17,8 1,9 2,8 
Byggematerialer 14 3 42,9 2,0 6,7 
Traeindustri 6 5 4,6 1,4 0,7 
Glas og keramik 1 1 0,7 0,7 0,1 
Kemisk industri  8 2 16,8 1,2 2,6 
Metalforarbejdning og mekanik . . . 3 2 1,2 0,7 0,2 
Biler og transportmateriel 3 2 2,7 1,3 0,4 
Naeringsmiddelindustri 45 12 132,2 7,6 20,8 
Tekstiler og laeder 25 9 39,4 2,3 6,2 
Papirmasse og papir 4 4 1,8 1,8 0,3 
Forarbejdning af gummi og plastmate-
rialer 4 3 5,5 0,9 0,9 

Landbrug 2 — 9,3 — 1,5 
Tjenesfeydelser 20 1 21,7 0,5 3,4 

Turisme 8 1 17,6 0,5 2,8 
Undersogelser og teknisk bistand , . 12 — 4,1 — 0,6 

Globailàn (resterende del) 15 42,6(3) — 6,7 
Udviklingsbanker 4 1,5 — 0,2 

(1) Lan pâ almindelige vilkâr af Bankens egne midier (418.7 mio) og flnansieringsbidrag pà sserlige vilkàr af m edlemsslalernes midier gennem Den europaeiske Udviklings-
fond (216.9 mio). Sidslnaevnte bogfores ι Den saerlige Afdeiing og figurerer ikke pé Bankens statusopgorelse. 
(2) J(. label 2. note 1, s. 24. 
(3) Forskel mellem de ydede 15 globailàn (67,5 mio) og de bevilgede subiàn tierunder (24.9 mio). 
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Tabel 14: FInansieringsbidrag i statarne i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS-staterne), de overseiske lande og 
territorier (OLT) og de oversolske departementer (OD) 1964-1979 
Fordeling pâ lande og finansieringskilder 

Af Ban kens egne midier At midier fra Den sseriige Afdeiing (1) 

Yaoundé- 
konventionerne 

Lomé·  
konvenlionen 

Yaounde-
konvenlionerne (?) 

Lomé- 
konventionen (3) Heraf Heraf 

Anta! MIO RE Amai MIO RE ι alt 
(mio RE) Anta! Mio RE Antal Mio RE 

1 alt 
(mio RE) Anta! MIO RE 

Yaounde 
(mio RE) 

Lomé  
(mio RE) 

AVS-staterne . 33 139,1 42 272,6 411,7 35 129,7 46 76,9 206,6 156 618,3 268,8 349,5 
AFRIKA . . . 33 139,1 37 242,6 381,7 34 127,8 42 70,7 198,5 146 580,2 266,9 313,3 
Vestafrika . . 15 72,5 17 133,1 205,6 16 53,2 19 26,1 79,3 67 284,9 125,7 159,2 
Benin . . . — — — — — 1 3,3 — — 3,3 1 3,3 3,3 — 
Kap Verde . . 1 0,1 0,1 1 0,1 _ 0,1 
Elfenbensky-
sten .... 10 51,2 7 37,4 88,6 10 35,6 4 3,0 38,6 31 127,2 86,8 40,4 
Gambia . . . — — — — — — — 1 2,3 2,3 1 2,3 — 2,3 
Ghana . . . — — 2 16,0 16,0 — — 1 2,0 2,0 3 18,0 — 18,0 
0vre Volta . . 1 0,5 — — 0,5 1 5,0 2 4,5 9,5 4 10,0 5,5 4,5 
Liberia . . . — — 2 7,4 7,4 — — 1 0,3 0,3 3 7,7 — 7,7 
Mali .... — — — — — — — 2 6,1 6,1 2 6,1 — 6,1 
Mauretanien 1 11,0 1 25,0 36,0 1 2,8 — — 2,8 3 38,8 13,8 25,0 
Niger .... — — 2 6,0 6,0 — — 1 0,9 0,9 3 6,9 — 6,9 
Nigeria . , . — — 1 25,0 25,0 — — — — — 1 25,0 — 25,0 
Senegal . . . 2 3,9 — — 3,9 3 6,5 3 1,7 8,2 8 12,1 10,4 1,7 
Togo .... 1 5,9 2 16,3 22,2 — — 3 5,2 5,2 6 27,4 5,9 21,5 
Central- og 
/Ekvatorialafrika 17 64,9 6 32,6 975 17 72,7 10 23,9 966 50 194,1 137,6 56,5 
Burundi . . . — — — — — — — 1 0,5 0,5 1 0,5 — 0,5 
Cameroun . . 9 17,3 6 32,6 49,9 6 23,9 2 4,6 28,5 23 78,4 41,2 37,2 
Congo . . . 1 9,0 — — 9,0 3 6,7 1 3,1 9,8 5 18,8 15,7 3,1 
Gabon . . . 4 4,4 — — 4,4 3 10,3 — — 10,3 7 14,7 14,7 — 
Rwanda — — — — — — — 1 3,0 3,0 1 3,0 — 3,0 
Tchad . . . — — — — — 1 1,2 1 7,5 8,7 2 8,7 1,2 7,5 
Zaire .... 3 34,2 — — 34,2 4 30,6 4 5,2 35,8 11 70,0 64,8 5,2 
0st- og Syd-
afrika .... 1 1,7 14 76,9 78,6 1 1,9 13 20,7 22,6 29 101,2 3,6 97,6 
Djibouti . . . — — — — — — — 1 1,0 1,0 1 1,0 — 1,0 
Kenya . . . — — 7 44,9 44,9 — — 2 1,2 1,2 9 46,1 — 46,1 
Madagaskar — — — — — 1 1,9 2 2,3 4,2 3 4,2 1,9 2,3 
Malawi . . . — — 2 9,5 9,5 — — 1 • 1,0 1,0 3 10,5 — 10,5 
Mauritius . . 1 1,7 2 5,0 6,7 — — — — — 3 6,7 1,7 5,0 
Seychellerne 1 0,6 0,6 1 0,6 — 0,6 
Sudan . . . 1 6,5 6,5 1 6,5 — 6,5 
Swaziland . . — — 1 10,0 10,0 — — 1 0,1 0,1 2 10,1 — 10,1 
Tanzania . . — — 1 5,0 5,0 — — 2 7,4 7,4 3 12,4 — 12,4 
Zambia . . . — — 1 2,5 2,5 — — 2 0,6 0,6 3 3,1 — 3,1 
VESTINDIEN . — — 3 10,5 10,5 1 1,9 3 4,3 6,2 7 16,7 1,9 14,8 
Vestindien 
(multi
regionale làn) . — — 1 3,0 3,0 — — 1 1,0 1,0 2 4,0 — 4,0 
Barbados . . — — 1 2,5 2,5 — — — — — 1 2,5 — 2,5 
Guyana . . . 1 3,2 3,2 1 3,2 — 3,2 
Jamaica . . . 1 0,1 0,1 1 0,1 — 0,1 
Surinam . . . — — — — — 1 1,9 — — 1,9 1 1,9 1,9 — 
Trinidad og To
bago .... — — 1 5,0 5,0 1 5,0 — 5,0 
STILLEHAVET . — — 2 19,5 19,5 — — 1 1,9 1,9 3 21,4 21,4 
Fiji — — 1 12,5 12,5 — — — — — 1 12,5 — 12,5 
Papua Ny 
Guinea . . . — — 1 7,0 7,0 — — 1 1,9 1,9 2 8,9 — 8,9 
OLT . 2 7,0 — — 7,0 3 7,8 — — 7,8 5 14,8 14,8 
De nederland-
ske Antiller . . — — — — — 1 4,4 — — 4,4 1 4,4 4,4 
Ny Calédonien 2 7,0 — — 7,0 2 3,4 — — 3,4 4 10,4 10,4 — 
OD . — — — — — 5 4,5 — — 4,5 5 4,5 4,5 
Guadeloupe — — — — — 1 0,7 — — 0,7 1 0,7 0,7 — 
Fransk Guyana — — — — — 1 0,4 — — 0,4 1 0,4 0,4 — 
Martinique . . — — — — — 1 0,6 — — 0,6 1 0,6 0,6 — 
Réunion . — — — — — 2 2,8 — 2,8 2 2,8 2,8 

Total 35 146,1 42 272,6 418,7 43 142,0 46 76,9 218,9 166 637,6 ( ") 288,1 349.5 

ti) Finansteringsbidrag pâ sœrlige vtlkàr a) me dlemsstaternes midier gennem Den europaeiske Udviklmgsfond. Bogfores ι Den saerltge A ldeiing og ligurerer ikke pa Ban-
kens siatusopgorelse. 
(?) Làn pâ Scerlige vilkàr og bidrag til tilvejebringelse af ris ikoviilig kapital 
(3) FInansieringsbidrag i form at risikovillig kapital. 
(4) J1. tabe! 2. note 1. s. 24 
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Tabe! 15: Globallân ί Fœllesskabet 1968-1979 
Fordeling pâ finansieringsorganer 

Sublân (1969—1979) 
Globallân 

Finansierlngsorgan Âr Anta! Mio RE Antal Mio RE 

Italien 
Istituto per lo Sviluppo Economico dell'Italia Me
ridionale (ISVEIMER) 1979 1 52,8 34 14,4 

1968-1978 5 79,5 141 74,8 
Mediocredito Centrale 1979 1 17,6 29 9,2 
Istituto Mobiliare Italiano (IMI) 1979 1 17,5 — — 

1972-1978 3 73,0 100 62,8 
Istituto Regionale per il Finanziamento alle Indu
strie In Sicilia (IRFIS) 1979 1 8,8 — — 

1970-1978 3 25,3 45 24,0 
Banca Centrale di Credito Popolare 1979 1 4,4 4 3,4 
Banca Nazionale del Lavoro »Sezione Speciale« 
per il C redito Industriale (BNL) 1974-1977 2 39,8 76 33,6 
Credito Industriale Sardo (CIS) 1969-1977 5 34,3 54 25,8 
Casse per il Mezzogiorno 1978 1 14,1 47 7,9 
Istituto di Credito per le Imprese di Pubblica Utili
tà (ICIPU) 1976-1977 2 5,9 10 5,9 
Mediocredito per le Piccole e Medie Imprese del 
Friuli Venezia-Giulia 1976 1 5,2 11 5,0 

I alt Italien 27 378,2 551 266,8 

Irland 
Industrial Credit Company Ltd (ICC) 1979 2 22,6 65 8,1 

1974-1978 3 15,9 125 11,2 
Agricultural Credit Corporation Ltd (ACC) ... 1979 1 3,7 — — 

1974-1978 2 8,4 18 5,5 

I alt Irland 8 50,6 208 24,8 

Frankrig 
Caisse d'Aide à l'Équipement des Collectivités 
Locales (CAECL) 1979 1 12,0 3 4,4 
Crédit National 1973-1974 2 51,3 77 39,7 
Caisse Centrale de Crédit Flôtelier Commercial 
et Industriel (CCCHCI) 1973 1 18,0 56 18,1 (2) 
Crédit Naval 1974 1 9,0 — — 
Société Lorraine de Développement et d'Expan
sion (LORDEX) 1972-1975 2 6,3 8 3,7 
Société Alsacienne de Développement et d'Ex
pansion (SADE) 1970 1 6,3 24 6,3 
Société de Développement Régional de l'Ouest 
(SODERO) 1971-1974 2 5,6 2 0,8 
Société de Développement Régional de la Bre
tagne (SDR Bretagne) 1974 1 3,6 3 1,7 

lait Frankrig îï 112,0 173 74^8 

Danmark 
Den danske stai 1979 1 3,6 8 1,9 

1975-1978 7 23,9 68 23,8 
Finansleringsinstituttet for Industri og Hândvœrk 
A/S(FIH) 1975-1977 3 4,4 6 4,5(2) 

I ait Danmark 11 31,9 82 30,1 

Belgien 
Société Nationale de Crédit à l'Industrie (SNCI) . 1979 1 6,2 11 6,2 

1976 1 17,9 24 18,2(2) 

i ait Belgien 2 24,1 35 24,4 

Det forenede Kongerige 
Staten (fuldmagtsaftale) 1977-1978 2 75,6 83 58,6 
Industrial and Commercial Finance Corporation 
Ltd(ICFC) 1973-1974 2 25,8 26 7,6 
i ait Det forenede Kongerige 4 101,4 109 66,2 
Forbundsrepublikken Tyskiand 
Indusiriekreditbank AG (1KB) 1970-1973 2 30,6 79 30,0 
Bayerischie Vereinsbank 1974 1 9,9 — — 
Landesbank und Girozentrale Sctileswig-Holstein 1972 1 5,7 9 6,0(2) 
i ait Forbundsrepublikken Tyskiand .... 4 46,2 88 36,0 
Fait ?979 Fi FFäi 418 135,8 
lait 1968-1978 56 595,2 828 387,3(2) 

Total 67 744,3 (^) 1 246 MÛÎ 

(1) Jf. tabel 2. note 1, s. 24. 
(2) Forskellen mellem globallànets opnncjelige belob og summen af (je bevilgeije sublân skyides, at omregningen fra nationale valutaer, som global-
lânene og de bevilgede sublân lyder pâ. til regningsenheder har fundet sted dels til de kurser, der var g œldende pà datoen for lâneaftalens under-
skrivelse, dels Iii de kurser, der var gaeld ende pà datoen for beslutningen om ydelse af sub lân herunder. og at disse kurser undertiden er forskellige. 
(3) Efter annullering i 1979 af otte tidligere bevilgede sublân pâ i ait 2.7 mio. 
(•4) Heraf: Resterende del : 124,7 mio — Annulleringer; 81,5 mio — Valutakursreguleringer: 15 mio. 
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label 16: Sublân i Faellesskabet 11979 og 1969-1979 
Fordeling pa regioner og brancher 

1979 1969-1979 
Region/Branche Anial Mio RE % Amai MIO RE % 

REGION Belgien  11 6,2 4,6 35 24,4 4,7 
Antwerpen  3 1.8 1,3 4 2,7 0,5 
Hainaut 1 0,3 0,2 6 3,5 0,7 
Liège  2 1,2 0,9 9 6,7 1,3 
Limburg  2 0,7 0,5 3 1,1 0,2 
Namur  — — 1 0,8 0,1 
Ostflanderen  3 2,2 1,6 5 5,6 1,1 
Vestflanderen  — 7 4,0 0,8 
Danmark  21 5,5 4,0 82 30,1 5,7 
0st for Store Baelt (uden Kobenhavn) . , 4 1,0 0,7 9 5,4 1,0 
Vest for Store Baelt  17 4,5 3,3 73 24,7 4,7 
Forbundsrepubiikken Tyskland .... — — — 88 36,0 6,9 
Baden-Württemberg  — — — 2 0,5 0,1 
Bayern  — — — 16 4,3 0,8 
Hessen  — — — 15 6,0 1,1 
Niedersachsen  19 6,8 1.3 
Nordrhein-Westfalen  — — 18 8,7 1,7 
Rheinland-Ralz  — — — 8 2,9 0,6 
SIesvig-Holsten  — — — 10 6,8 1,3 
Frankrig  3 4,4 3,3 173 74,8 14,3 
Alsace — — — 27 8,3 1,6 
Aquitanien  1 1,7 1,3 10 5,5 1,1 
Auvergne  — — — 4 3,2 0,6 
Nedre Normandiet  1 2,2 1,6 3 2,8 0,5 
Bourgogne  — — — 3 2,3 0,4 
Bretagne  — — — 28 11,5 2,2 
Midtfrankrig  — — — 2 0,7 0,1 
Champagne-Ardennerne  — — — 2 0,5 0,1 
Franche-Comté  — 2 0,4 0,1 
Languedoc-Roussillon  — — — 2 0,6 0,1 
Limousin  — — — 7 2,2 0,4 
Lorraine  — — — 24 13,3 2,6 
Sydfrankrig-Pyrenaeerne  — — — 18 7,9 1,5 
Nordfrankrig-Pas-de-Calais  1 0,5 0,4 7 3,0 0,6 
Pays de la Loire  — — — 20 7,4 1,4 
Picardiet  — — — 2 1,1 0,2 
Poitou-Charentes  — — 5 1,6 0,3 
Rhône-Alperne  — — — 7 2,5 0,5 
Irland  183 20,6 15,2 208 24,8 4,7 
Italien  128 48,8 35,9 551 266,8 51,1 
Abruzzerne  21 6,7 4,9 68 30,3 5,8 
Basilicata  8 3,1 2,3 13 6,3 1,2 
Galabrien  7 0,7 0,5 27 7,9 1,5 
Campanien  17 6,4 4,7 96 50,6 9,7 
Friuli-Venezia Giulia  7 1,0 0,7 18 6,0 1,1 
Lati um  15 8,3 6,1 99 58,0 11,1 
Ivlellemitalien  4 2,2 1,6 16 10,5 2,0 
Molise  3 1,7 1,3 11 6,6 1,3 
Puglien  8 2,5 1,9 69 27,4 5,4 
Sardinien  10 5,4 4,0 58 27,0 5,2 
Sicilien  5 0,7 0,5 51 25,3 4,8 
Toscana  7 1,4 1,0 9 2,2 0,4 
Trentino-Alto Adige  12 5,3 3,9 12 5,3 1,0 
Umbrien  4 3,4 2,5 4 3,4 0,6 
De! forenede Kongerige  72 50,3 37,0 109 66,2 12,6 
Skotland  13 8,3 6,1 29 13,1 2,5 
Nordengland  28 19,6 14,4 38 25,8 4,9 
Nordvestengland  1 0,4 0,3 3 1,9 0,4 
Sydvestengland  9 8,3 6,1 9 8,3 1,6 
Yorkshire and Humberside  4 4,8 3,5 4 4,8 0,9 
Wales  17 8,9 6,6 25 12,0 2,3 
Nordirland  — 1 0,3 
Total  418 135,8 100,0 1 246 523,1 100,0 

BRANCHE Infrastrukturer  3 4,4 3,3 3 4,4 0,9 
Landbrug  29 2,8 2,1 61 11,4 2,2 
Fiskeri  1 0,2 0,1 5 2,6 0,5 
Bjergvaerksdrift  10 5,9 4,4 27 14,5 2,8 
Fremstilling og forste forarbejdning af metal-
ler  7 2,8 2,0 48 31,2 5,9 
Byggematerialer  24 10,7 7,9 85 42,2 8,0 
Traeindustri  38 8,5 6,2 92 26,3 5,0 
Glas og keramik  11 4,7 3,4 28 13,1 2,5 
Kemisk industri  25 13,8 10,2 64 30,3 5,9 
Metalforarbejdning og mekanik  97 22,0 16,2 259 94,4 18,0 
Biler og transportmateriel  5 2,7 2,0 29 15,2 2,9 
Elektroteknisk og elektronisk industri . . 16 1,8 1,3 64 28,9 5,5 
Naeringsmiddelindustri  55 19,9 14,6 201 87,9 16,8 
Tekstiler og laeder  26 9,8 7,2 87 35,9 6,9 
Papirmasse og papir  29 12,7 9,3 66 33,9 6,5 
Forarbejdning af gummi o g plastmaterialer . 26 7,4 5,5 75 31,9 6,1 
Anden industri  7 2,5 1,9 27 9,7 1,9 
Bygningsindustri og ingeniorarbejder , . 2 0,6 0,4 10 3,3 0,6 
Turisme  3 1,6 1,2 7 3,4 0,6 
Andre tjenesteydelser  4 1,0 0,8 8 2,6 0,5 
Total  418 135,8 100,0 1 246 523,1 100,0 
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Yderligere opiysninger kan fês hos: 
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Boîte postale 2005 — Luxembourg 
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