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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 ti medlemsstater. De har i forening tegnet dens kapital, der 
den 1. januar 1981 udgjorde 7 200 mio ECU, tivoraf 925,715 mio er indbetalt eller skal indbetales. 

Banken tilvejebringer hovedparten af de midier, der er nodvendige for finansieringen af dens ud-
lân, pâ kapitalmarkederne i Faellesskabet og tredjelande samt pâ de internationale kapitalmarke-
der. 

Banken er en autonom, offentligretlig Institution Inden for Faellesskabet, 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 lan gfristede lân af eg ne midier eller garantier til virksom-
heder, offentlige myndigheder eller finansieringsorganer finansieringen af inve steringer, som from
mer regionudviklingsbestraebelserne, tager sigte pâ omstilling af virksomheder, 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 vegn e, 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) med henblik pâ finansiering af infrastruktur- 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. 74)  
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  
interesse 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 Faellesskabets finansielle samarbejde med en raekke tred jelan
de. Bankens virkefelt er sâledes gradvis blevet udvidet til at omfatte Graekenland (der tiltrâdte  
Faellesskabet den 1. januar 1981), Tyrkiet, de 60 stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet, der har 
undertegnet Lomékonventionerne, Portugal, Jugoslavian, Malta, Maghreblandene (Algeriet, Ma
rokko og Tunesien), Machraklandene (Egypten, Jordan, Libanon og Syrien), Israel, Cypern og 
siden maj 1981 tillige Spanien. I de fleste af disse lande omfatter det finansielle samarbejde ikke 
blot lân af Banke ns egne midier, men ogsâ finansieringsbidrag pâ saerlige vilkâr af budgetmaessi-
ge midier, som Banken administrerer pâ Faellesskabets vegne. Disse bidrag bogfores i Den saerli
ge 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 an-
gâr projekter i Italien og Det forenede Kongerige, til henholdsvis Hovedafdelingen for finansierin-
ger i Italien, som er beliggende i Rom, og Forbindelseskontoret for Det forenede Kongerige i 
London. Henvendelse kan ligeledes ske gennem en bank til 

DEN EUROP/EISKE INVESTERINGSBANK 
100, boulevard Konrad Adenauer— Luxembourg, 
Postadresse: Den europaeiske Investeringsbank — L-2950 Luxembourg, 
Hovedafdelingen for finansieringer i Italien 
Via Sardegna 38 — 1-00187 Rom, 
Forbindelseskontoret for Det forenede Kongerige 
23, Queen Anne's Gate, Westminster — GB-London SW1H9BU 
eller Repraesentationskontoret i Bruxelles 
Rue de la Loi 227 — B-1040 Bruxelles 
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Den europaeiske Investehngsbank 
Finansieringsvilkâr 

Banken kan yde lân og garantier tll privat- eller offentllgretlige virksomheder, uanset deres jurldi-
ske form, samt tll offentlige myndigheder med henblik pâ finansiering af projekter, der opfylder 
dens finansleringskriterier, som er f astlagt i henholdsvis Romtraktatens artlkel 130, vedtaegterne, 
Râdet for De europaeiske Faellesskabers afgo relser om lân af NICs m idier eller bestemmelserne 
om det finansielle samarbejde mellem Faellesskabet o g visse tredjelande. Disse flnansierlngsbi-
drag ydes uaftiaengigt af lântagers nationalitet. 

Banken kan kun finansiere en del af pro jektudgifterne som et supplement til lântagers egne mid
ier og bidrag fra andre kllder. 1 princippet begraenser de n i ojeblikket sine lân af egne midier tll 
50 % af anlaegsudgifterne, 

Lânene skal Indgâ i finansieringen af bestemte projekter. De kan ydes sâvel direkte som gennem 
et finansieringsinstitut. Ud over disse »individuelle lân« yder Banken ligeledes »globaliän« tll finan-
slerlngsorganer, der fordeler midlerne pâ mindre og mellemstore projekter efter at have Indhentet 
Bankens godkendelse i hvert enkelt tilfaelde (sublân). 

Der kan tilbydes folgende lâneformer: 

— Lân bestâende af en standardcocktail af valutaer, hvis sammensaetning, lobetid og rentefod er 
fastlagt pâ forhând; 

— lân bes tâende af en valutacocktail, hvis sammensaetning beste mmes ud fra lântagers onsker 
og Bankens disponible midier; 

— lân i et tredjelands valuta, isaer US -$, schweizerfranc og yen, eller direkte forretninger I med-
lemsstaternes 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 har fastlagt for disse valutaer, idet der dog tages hensyn til hver valutas andel af 
det udbetalte belob og om fornodent til valutaernes forskellige lobetider. Da Banken ikke sigter 
pâ fortjeneste, folger dens rentesatser noje udsvingene pâ de kapitalmarkeder, hvor den tilveje-
bringer hovedparten af sine midier. Udlânsrenten for et bestemt lân er den, som var gaeldende pâ 
tldspunktet 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 haivârllge annuitetsydelser. Lobetiden og den afdragsfri pé
riode fastlaegges i overensstemmelse med det pâgœldende projekts saerlige ka rakter. 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 tilve-
jebrlngelsen af midlerne. Udbetalingsvalutaerne, tilbagebetalingsvilkârene og den kraevede sikker-
hed svarer tll, hvad der gaelder for Bankens lân af egne midier. 

Visse af lânene af eg ne midier og NICs midier, som ydes I de mindst velstillede mediemsstater, 
der fuldt ud og effektivt deltager i det europaeiske monetaere system (Irland og Italien), kan for-
bindes med en rentegodtgorelse pâ 3 procentpoints inden for rammerne af de bevillinger, der er  
afsat hertil pâ Faellesskabets budget. 

Vilkârene for Bankens flnansierlngsvirksomhed uden for Faellesskabet er naermere fastlagt i de 
lobende aftaler, konventioner eller afgorelser herom. 
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Styrelsesrâdet 
Sammensaetning den 1. juni 1981 

Formand 

BELGIEN 

•ANMARK 

FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND 

GR/EKENLAND 

FRANKRIG 

IRLAND 

ITALIEN 

LUXEMBOURG  

NEDERLANDENE 

•ET FORENEDE KONGERIGE 

René MONORY (Fran krig) 
indtil Juni 1980 

Michael O'KENNEDY (Irland) 
indW december 1980 

Gene FITZGERALD (Irland) 

Gaston GEENS, finansminlster 
indtU maj 1980 

Robert HENRION, finansminlster 
indtil juni 1980 

Paul HATRY, finansminlster 
indtil Oktober 1980 

Mark Frans EYSKENS, finansminlster 
Indtil aprit 1981 

Robert VANDEPUTTE, finansminlster 

Svend JAKOBSEN, finansminlster 

Hans MATTHÖFER, finansminlster 

loannis PALEOCRASSAS, supplerende koordinationsminister 
fra Januar 1981 

René MONORY, okonomiminister 
indtil maJ 1981 

Jacques DELORS, okonomi- og finansminlster 

Michael O'KENNEDY, finansminlster 
indtil december 1980 

Gene FITZGERALD, finansminlster 

Filippo Maria PANDOLFI, finansminlster 
indtil Oktober 1980 

Beniamino ANDREATTA, finansminlster 

Pierre WERNER, regeringschef, statsminister 

F. H. J. J. ANDRIESSEN, finansminlster 
indtH februar 1980 

A. P. J. M. M. van der STEE, finansminlster 

Geoffrey HOWE, finansminlster 

Formand 

Medlemmer 

Revisionsudvalget 
Sammensaetning den 1. Juni 1981 

Patrick L. McDONNELL, Secretary and Director of Audit, rigsrevisionen, Dublin 

Jorgen BREDSDORFF, rigsrevisor, rigsrevisionen, Kobenhavn 

Corneille BRÜCK, Président-Directeur de la Caisse d'Épargne de l'État, 
Luxembourg 
formand indtil Juni 1980 



Alfred BECKER 

Karl BREDAHL 

Ernst-Günther BRÖDER 

Giorgio CAPPON 

André de LATTRE  

Salvatore GUIDOTTI 

Pierre GUILL 

Jean-Yves HABERER 

David HANCOCK 

Maurice HORGAN  

Norman JORDAN-MOSS 

Ludovicus MEULEMANS 

Rudolf MORAWITZ 

Anne E. MUELLER  

Waldemar MÜLLER-ENDERS 

Tommaso PADOA-SCHIOPPA 

Maurice PÉROUSE  
Rupert RAW  

Felice RUGGIERO  

loannis SPENTZAS 

Β. F, van ITTERSUM 

Sven BOYER-S0GAARD 

Michel CAMDESSUS 

Lionello FRONZONI 

Edward A. J. GEORGE 

Winfried HECK 

Mary E. HEDLEY-MILLER 

P. C. MAAS  

Pierre MATHIJSEN 

Horst MOLTRECHT  

Waldemar MÜLLER-ENDERS 

Ian PLENDERLEITH 

Yves ROLAND-BILLECART 

Savino SPINOSI 

Bestyrelsen 
Sammensaetning den 1. juni 1981 

Formand 
Yves LE PORTZ 

Naestformsnd 
Horst-Otto STEFFE 
Giorgio BOMBASSEI FRASCANI de VETTOR 
Maurits ESSELENS 
C. Richard ROSS 

Bestyrelsesmedlemmer 
Sprecher des Vorstands der Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt 
t afgâet ved daden i august 1980 

Afdelingschef i finansministeriet, Kobenhavn 

Mitglied des Vorstands der Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt 
fra September 1980 

Ex-Presidente dell'Istituto Mobiliare Italiano, Rom 

Président du Crédit National, Paris 

Presidente dell'Istituto Italiano per lo Studio della Congiuntura (ISCO), Rom 

Président-Directeur Honoraire de la Caisse d'Épargne de l'État, Luxembourg 

Directeur du Trésor, okonomi- og finansministeriet, Paris 
Deputy Secretary (Overseas Finance A), finansministeriet, London  
fra februar 1980 

Second Secretary, finansministeriet, Dublin 

Deputy Secretary (Overseas Finance A), finansministeriet, London  
indtiì januar 1980 

Inspecteur-generaal van de administratie derThesaurie, finansministeriet, 
Bruxelles 
Ministerialdirigent, okonomiministeriet, Bonn 

Deputy Secretary, industriministeriet, London 

Ministerialdirigent, finansministeriet, Bonn 
fra marts 1980 

Generaldirektor for Kommissionen for De europaeiske Faellesskabers 
generaldirektorat for okonomiske og finansielle sporgsmâl, Bruxelles 

Directeur Général de la Caisse des Dépôts et Consignations, Paris 

Former Adviser to the Governor, Bank of England, London 

Direttore Generale del Tesoro, finansministeriet, Rom 

Ipodiikitis, Ethniki Kt imatiki Trapeza tis Ellados, Athen  
fra januar 1981 

Directeur van de Buitenlandse Financiële Betrekkingen, finansministeriet, Haag  

Suppleanter 
Prokurist i Danmarks Nationalbank, Kobenhavn 
fra februar 1981 

Chef du Service des Affaires Internationales, Direction du Trésor, okonomi- og 
finansministeriet, Paris 

Ex-Direttore, Banca d'Italia, Rom 
Assistant Director, Bank of England, London 
indtil november 1980 

Ministerialdirigent, finansministeriet, Bonn 
fra marts 1980 

Under-Secretary, Finance (International Monetary), finansministeriet, London 

Ex-President-Directeur van de Nationale Investeringsbank N.V., Haag 

Generaldirektor for Kommissionen for De europaeiske Faellesskabers  
generaldirektorat for regionalpolitik, Bruxelles 

Ministerialdirektor, ministeriet for okonomisk samarbejde, Bonn 

Ministerialdirigent, finansministeriet, Bonn 
indtil marts 1980 

Senior Manager, Bank of England, Londo n 
fra december 1980 

Directeur Général de la Caisse Centrale de Coopération Économique, Paris 

Direttore Generale, finansministeriet, Rom 



Direktionen 

Yves LE PORTZ, formand  
Horst-Otto STEPPE, naestformand 
Giorgio BOMBASSE! PRASCANI de VETTOR, naestformand 
Maurits ESSELENS, naestformand 
C. Richard ROSS, naestformand 

Direktorer 
Direktoratet  
for adiTiinistration 
Henri LENAERT, 
generalsekretaer (^) 
Eugenio GREPPI, 
generalsekretaer (2) 

Organisatorisk opbygning 
Den 1. juni 1981 

Hovedafdeiingsdlrektorer Afdelingsiedere 

Hovedafdelingen for personale, administration og 
budgetter 
Hans HITZLBERGER, vicedirektor, personalechef 

Administration, personale og budgette r 
Ansaettelser og karrierer  

Interne faciliteter 
Hovedafdelingen for Sekretariat og almindellge 
anliggender 
Michel LAUCHE, vicedirektor 

Sekretariatet 
Information og PR  

Reprœsentationskontoret i Bruxelles 
Organisation og metoder 

Oversaettelser 

Jean EOUINET, râdgiver  
Ronald STURGES, râdgiver  
Thomas CRANPIELD 

Karl Georg SCHMIDT, râdgiver 
Manfred TEICHERT, chefrâdgiver 
Penrhyn TURNER, vicerâdgiver 
Klaus WOSZCZYNA, vicerâdgiver 

Direktoratet for finansleringer 
i Fsellesskabet 
Romeo dalla CHIESA 

Koordination Manfred THOMSEN, râdgiver Ρ) 

Hovedafdelingen forfinansieringeri Belgien, Dan
mark, ForbundsrepublikkenTyskland,Grsekenland, 
Prankrig, Luxembourg og Nederlandene 
Helmuth CRAMER, meddirektor 

Hovedafdelingen for finansleringer I Italien, Rom 
Giorgio RATTI, vicedirektor 

Hovedafdelingen for finansleringer I Irland og Det 
forenede Kongerige 
Dennis KIRBY, vicedirektor 

Hovedafdelingen for administration af 
finansieringerne 
Marc de BUYER, vicedirektor 

Jean-Pierre LACAiLLE, 
chefrâdgiver 
Gérard d'ERM, chefrâdgiver 
John AINSWORTH, râdgiver 

Manfred KNETSCH, vicerâdgiver  
Pilippo MANZI, vicerâdgiver  
Prancis CARPENTER 

Thomas HALBE, râdgiver 
Luciano ROTONDI, râdgiver 

Giovanni TORELLI, vicerâdgiver 

Direktoratet for finansleringer 
uden for Fœllesskabet 
Dieter HARTWICH 

Koordination 

Hovedafdelingen for finansleringer I AVS-staterne 
og OLI 
Jacques SILVAIN, meddirektor 

Hovedafdelingen for finansleringer 
I middelhavsiandene 
Christopher LETHBRIDGE, vicedirektor 

Hovedafdelingen for administration af 
finansieringerne 
Robert CORNEZ, vicedirektor 

Jean-Marie PAYEN, chefrâdgiver 
Thomas OURSIN, râdgiver 
Fridolin WEBER-KREBS, râdgiver 
Rex SPELLER, vicerâdgiver 

Elio GONELLA, râdgiver (")  
Pietro PETTOVICH, râdgiver 
Ernest LAMERS, vicerâdgiver 
Roger ADAMS, vicerâdgiver 

Alfred KAWAN, râdgiver 



Direktorer 

Organisatorisk opbygning (fortsat) 
Den 1. juni 1981 

Hovedafdellngsdlrektorer Afdelingsledere 

Direktoratet for finanser og 
likviditet 
André GEORGE 

Hovedafdelingen for emissioner 
Wolfgang THILL, vicedirektor 

Hovedafdelingen for llkviditet 
Jofin VAN SCHIL, vicedirektor 

Hovedafdelingen for regnskaber 
Anthon PETERSEN, vicedirektor 

Databehandling 

Rutger ADVOGAAT, râdgiver  
Jean-Claude BRESSON, vicerâdgiver  
Ulrich MEIER, vicerâdgiver  
Araldo BONDURRI 

Anthony CLOVER, vicerâdgiver  
Lucio RAGUSIN 

François ROUSSEL, vicerâdgiver 

Ernest ERPELDING, vicerâdgiver 

Direktoratet for okonomiske 
og finansielle undersogelser 
John H. WILLIAMS 

Hovedafdelingen for okonomiske undersogelser 

Henri LEROUX, meddirektor 

Hovedafdelingen for finansielle undersogelser 
Desmond G. McCLELAND, vicedirektor 

Jean-Paul JACQUOT, râdgiver 
Klaus ACKERMANN, râdgiver 
Joachim MÜLLER-BORLE,  
vicerâdgiver 
Luigi GENAZZINI, vicerâdgiver 

Dokumentation og bibliotek Francis THOUVENEL, râdgiver 

Direktoratet for Jurldiske 
anliggender 
Douglas J, FONTEIN ['·)  
Herman J. PABBRUWE (β) 

Jörg KÄSER, vicedirektor Xavier HERLIN, chefrâdgiver 
Bruno EYNARD, chefrâdgiver 
Alessandro MORBILLI, râdgiver 

ingeniorstaben 

Gruppe A; Specialprojekter 

Gruppe Β: Projekter i Faellesskabet 

Gruppe C: Projekter uden for Faellesskabet 

Hellmuth BERGMANN, chef for Ingeniorstaben 
Filippo BARILLI, teknisk chefrâdgiver 
Ernst-Helmut LINDER, teknisk chefrâdgiver Ρ) 

Walter LOWENSTEIN-LOM, gruppeleder 
Giuseppe DURANTE, teknisk râdgiver  
Thomas FLYNN, teknisk râdgiver  
Zdenek HAVELKA, teknisk râdgiver (s) 

Jacques FAUDON, gruppeleder 
Robert VERMEERSCH, teknisk chefrâdgiver 
J. Garry HAYTER, teknisk vicerâdgiver 

(') Indtil januar 1980: fra februar 1980 til Januar 1981 sasriig râdgiver for Direktionen. 
Ρ) Fra februar 1980; indtil da vicegeneralsekretasr siden januar 1978. 
P) Indtil marts 1981. 
Ρ) Indtil decomber 1980. 
Ρ) Indili aprii 1981. 
p) Fra ma/ 1981; indtil da meddirektor siden februar 1981. 
P) Indtil januar 1981. 
P) Fra aprii 1980. 



Bankens regningsenhed Regningsenhedens vaerdi svarer til summen af folgende belob I 
medlemsstaternes valutaer: 

DM 0,828 Bfr. 3,66 
£ 0,0885 Lfr. 0,14 
Ffr. 1,15 Kr. 0,217 
Lire 109 i£ 0,00759 
Fl. 0,286 
Denne definition, der er fastlagt I vedtaegternes artlkel 4, stk. 1, svarer tll 
deflnitlonen af dels den europaalske regn ingsenhed, dels ECU, der fra  
den 1. januar 1981 har erstattet den europaalske r egningsenhed I alle 
Faallesskabets re tsakter I overensstemmelse med Râdet for De euro-
paelske Faellesskabers forordning af 16. december 1980, jf. bllag E, bem. 
A, tll regnskabet (s. 80). 

Ved udarbejdelsen af sine statlstlkker over finansleringsbidrag og tllve-
jebragte midier anvender Banken de omregningskurser I et kvartal, der 
konstateredes den sidste arbejdsdag I foregâende kvartal. I 1980  
anvendtes folgende omregningskurser: 

1 forste 1 andet 1 tredje 1 tjerde 
kvartal kvartal kvartal kvartal 

1 regningsenhed = 

DM 2,49057 2,53283 2,51583 2,53515 
£ 0,646904 0,600552 0,606103 0,585871 
Ffr. 5,79312 5,84024 5,84625 5,88115 
Lire 1 157,19 1 170,65 1 199,42 1 206,40 
Fl. 2,74085 2,77061 2,75780 2,75214 
Bfr. 40,3181 40,6081 40,2358 40,6262 
Lfr. 40,3181 40,6081 40,2358 40,6262 
Kr. 7,71697 7,85778 7,79476 7,82146 
l£ 0,670579 0,672290 0,671881 0,674995 
Dr. 55,0659 54,5836 61,7946 60,6566 
US-$ 1,43839 1,30290 1,43010 1,39994 
Sfr. 2,29783 2,40033 2,31819 2,31158 
Yen 344,495 325,985 311,690 295,345 
0sch. 17,8792 18,0973 17,8691 17,9472 
Llb.£ 4,68915 4,46243 4,87664 4,82104 

Bankens regnskab udarbejdes hvert regnskabsâr pâ grundlag af de 
omregningskurser, der konstateredes den 31. december det pâgael- 
dende âr (jf. s. 80). 
I overensstemmelse med vedtaegternes artlkel 4, stk. 1, besluttede 
Styrelsesrâdet for Banken den 13. maj 1981 med virkning fra den 1.  
januar 1981 at anvende folgende nye definition af Bankens regnings
enhed I stedet for den definition, der Indgâr I andet afsnit af artlkel 4,  
stk.1 : 
»Bankens regningsenhed er den ECU, der anvendes af De europaelske 
Faellesskaber.« 
Styrelsesrâdet knyttede folgende erklaering tll denne beslutning: 
»Denne beslutning foregriber pâ Ingen mâde de beslutninger, som  
Styrelsesrâdet mâtte traeffe I medfor af vedtaegternes artlkel 4, stk. 1, 
tredje afsnit, og artlkel 7, stk. 4.« 



Faellesskabets politik 

I 1980 bevilgede Den europœiske Investeringsbank nye finansieringsbidrag pâ 3124,6 mio regningsenhe-
der (') af egne midier og 373,9 mio af de midier, som den administrerer pâ Faeilesskabets vegne (jf. s. 21), 
eller 1 alt 3 498,5 mio mod 3 071,1 mìo i 1979 og 2 188,3 mio i 1978. 

Heraf gik 2 950,8 mio til projekter i medlemsstaterne, nemiig 2 753,2 mio af egne midier og 197,6 mio af 
midierne fra det nye fœiiesskabsinstrument for optageise og ydeise af làn, NIC (jf. s. 24). De resterende 
547,7 mio (371,4 mio af egne midier og 176,3 mio af de midier, som Banken administrerer pâ Faeilesskabets 
vegne) stiiiedes tii rädighed for projekter, der fremmer udvikiingen af dels middeifiavslandene, dels de lande, 
som fiar undertegnet Lomékonventionerne. 

Faeilesskabets politik 

0konomiske og finansielle mài 

Bankens lân af egne midier 1 medlemsstaterne frem
mer virkellggorelsen af de mài, der er Indeholdt I 
Romtraktatens artlkel 130 (jf. s. 23), medens lânene  
af NICs midier ydes I overensstemmelse med Râdet  
for De europaelske Faellesskabers afgorelser af 
16. Oktober 1978, 14. maj 1979, 22. jull 1980 og 
25. november 1980 (jf. s. 23). FInanslerIngsbIdragene 
uden for Faellesskabet gär tll projekter, der opfylder 
bestemmelserne I de forskelllge aftaler og flnanspro-
tokoller. 

»En nedsaettelse af Infla tionstakten og en forbedring 
af virksomfiedernes konkurrencedygtighed ved pas
sende investeringer tll fremme af de nodvendige 
strukturtllpasninger er de bedst egnede midier tll at  
slkre storre vaskst og tll varigt at bekaempe arbejds-
lostieden«. »De forskelllge redskaber, Faellesskabet 
har tll sin rädighed, bor fortsat I forste raekke Ugge tll 
grund for en polltik, der sigter mod at nedbringe den 
strukturbetingede arbejdsioshëd og at forbedre Infra
strukturen og den okonomlske situation I de ugun-
stlgst stillede landdlstrikter«. »En udjaevning af de 
okonomlske ullgheder og en styrkelse af de svageste 
okonomler er en betingelse for, at det europaelske 
monetaere system kan udvikle sig«. Râdet mindede 
endvidere om nodvendigheden af at mindske med-
lemsstaternes afhaenglghed of olle gennem besparel-
ser og anvendelse af andre energlkllder, herunder kul 
og kernekraft. 

Den fortsatte udvidelse af Bankens aktivitet er I over
ensstemmelse med Det europaelske Râds (medlems-
staternes stats- eller regeringschefers) retningsllnler, 
som Râdet for De europaelske Faellesskaber har prae-
clseret pâ forslag fra Kommissionen og Styrelsesrâ- 
det for Banken. 

Pâ moderne den 27. og 28. aprii I Luxembourg, den 
12. og 13. juni I Venedig og den 1. og 2. december 
1980 I Luxembourg bekraeftede Det europaelske Râd  
I hovedtraekkene de retningsllnler, som det havde 
vedtaget pâ modet den 26. og 27. marts 1977, for sâ  
vidt angâr losningen af d e aktuelle okonomlske pro
blemer. Fiere af disse retningsllnler er af direkte In
teresse for Banken, Isaer folgende: 

(1) Medmindre andet er naevnt, er alle belob udtrykt I regningsenheder (jf. 
s. 8). Eventuelle forskelle meiiem de anforte totalbeiob og de summer,  
som fremkommer ved sammeniœgning af de enk elte belob, skyldes afrun-
ding. 

Under henvisning tll sin afgorelse af 16. Oktober 1978  
om oprettelse af det nye faellesskabslnstrument be-
sluttede Râdet for De europaelske Faellesskaber den 
22. jull og den 25. november 1980 at tlllade optagel-
sen af en anden lânetranche pâ Indtll 500 mio, hvoraf 
400 mio skal anvendes tll finanslering af projekter, 
der fremmer virkellggorelsen af Faeilesskabets hojt 
priorlterede mài pâ Infrastruktur- og energlomrâdet.  
Projekterne skal udvaelges efte r retningsllnlerne I af-
gorelsen af 14. maj 1979 om den forste tranche pâ  
500 mio. De resterende 100 mio skal stilles tll rädig
hed for dels projekter, der opfylder betlngelserne I 
afgorelserne af 14. maj 1979 og 22. jull 1980, dels  
forhândsbyggede Industrihuse og boliger, der Indgâr  
I et samlet okonomlsk og Industrielt udvlkllngspro-
gram af regional Interesse. Reglerne for NICs virke. 
Isaer bestemmelserne om Bankens lângivning pâ Faei
lesskabets vegne, fremgâr af side 24. 



Feellesskabets politik 

Pâ model i december 1980 gav Del europaeiske Râd  
udtryk for sin dybeste medfolelse med ofrene for del 
jordskaelv, der havde rami en del af Syditalien. Del 
opfordrede Rädel for De europaeiske Faelieskaber Iii  
uden ophold, pâ forsiag fra Kommissionen og ud 
over nodhjaelpen al Iraeffe saerlige foranslallninger 
med henblik pâ al yde el effeklivl bidrag li! genop-
bygningsprogrammel for de ramie omrâder, isaer  
gennem ydelse af lân med renlegodlgorelser. 

I overensslemmelse hermed bemyndigede Rädel for  
De europaeiske Faeliesskaber den 20. januar 1981  
Kommissionen li! i henhold Iii sin afgorelse om oprel-
lelse af NIC al oplage lân med henblik pâ finansiering 
af projekler for genelablering af dels produklionsmid-
lerne, dels de okonomiske og sociale infraslruklurer i 
de omrâder af llal ien, der ramies af jordskœlvel I no-
vember 1980. Bemyndigelsen lod pâ indili 1 mia ECU  
minus Bankens evenlueile lân af egne midier III sam-
me formâl. Disse lân, som bevilges dels af Ban kens, 
dels af del nye faellesskabsinslrumenls midier, kan 
efler afgorelse fra Kommissionen forbindes med en  
renlegodlgorelse pâ 3 procenlpoinls p.a. i indili 
12 âr. Renlegodlgorelsen afholdes over Faellesska- 
bels almindelige budget 

i krafl. Den indieder en ny epoke i Faellesskabels og 
Den europaeiske Invesleringsbanks udvikiing, idei fi-
nansieringsvirksomheden indili denne dalo var blevel 
udfoldel i henhold III finansprolokollerne III den asso-
cieringsaflale meilem Graekenland og Faellesskabel, 
der Irâdle i krafl i 1962. Banken vil fremover udvide 
sin lângivning lil projekler, der fremmer Romlrakla-
lens mâi, i overensslemmelse med krilerierne for 
dens udlânsvirksomhed i Faellesskabel og pâ grund-
iag af den prolokoi, der er bilagl lillraedelsesaklen.  
Den lilskynder lil en effekliv anvendeise af Faellesska 
bels ressourcer med henblik pâ al fremme induslria- 
liseringen, den okonomiske udvikiing og den gradvl- 
se udjaevning af forskellen meilem Graekenlands og  
de ovrige medlemsslalers udviklingsniveau. 

I 1980 forlsalles de forhandlinger om Poiiugals og 
Spaniens lillraedelse af Faellesskabel, der indledles i 
henholdsvis 1978 og 1979. 

Endvidere besiullede Rädel for De europaeiske Fael
iesskaber den 7. okiober 1980 al fremme regionudvik-
lingsbeslraebelserne ved hjaelp af kvolafrie finansie-
ringsbidrag, hvorlil der er afsal 5 % af midierne fra  
Den europaeiske fond for Regionaludvikling (EFRU). 

11980 vedlog Rädel for De europaeiske Faeilesskaber 
lillige en raekke relningslinier pâ energiomrâdel. Heri-
blandl kan naevnes en resolulion, hvorefler forholdet 
mellem vaekslen i brullonalionalproduklel og slignin-
gen i energiforbrugel i 1990 bor nedbringes lil hojsl 
0,7, oliens andel af Faellesskabels brulloforbrug af 
primaerenergi bor reduceres lil ca. 40 %, fasi braend-
sel og kerneenergi skal daekke 70-75 % af den pri
maerenergi, der anvendes lil elproduklion, og de 
vedvarende energikilder skal udnylles bedre. Rädel 
henslillede i ovrigl lil medlemsslalerne al anlaegge en  
energiprispolilik, der fremmer virkeliggorelsen af 
Faellesskabels mài. 

Udviklingssamarbejde 

Den anden Lomékonvenlion, der underlegnedes den 
31. okiober 1979 mellem Faellesskabel og slalerne I 
Afrika, Veslindien og Sliilehavel (AVS-slalerne), Irâd 
le i krafl den 1. januar 1981 samlidig med den liisva-
rende afgorelse vedrorende de oversoiske lande og 
lerrilorier (OLT). To nye slaler, nemlig dels SI. Vin-
cenl og Grenadinerne, dels Zimbabwe, lillrâdle kon-
venlionen i 1980, hvilkel oger anlallel af signalarsla-
ler i Afrika, Veslindien og Sliilehavel lil 60. 

De handelsmaessige og finansielle beslemmelser i 
samarbejdsaflalen af 2. aprii 1980 mellem Faellesska
bel og Jugoslavien Irâdle i krafl den 1. juli 1980. De 
giver Jugoslavien adgang Iii lân af Bankens egne mid
ier pâ indili 200 mio i en femârsperiode med henbiik  
pâ finansiering af projekler af faelles inleresse. 

Faellesskabets udvidelse 

Den 1. januar 1981 Irâdfe Iraklalen vedrorende Grœ-
kenlands lillraedelse af De europaeiske Faeilesskaber 

Den 18. marls 1980 besiullede Slyrelsesrâdel al be-
myndige Banken III al slille de 200 mio i lân af egne  
midier, der indgâr i finansprolokollen af seplember 
1976 mellem Faellesskabel og Portugal, lil râdighed 
Inden den 31. december 1981, skonl lildelingsperio-
den oprindeligl var faslsal lil fem âr med udlob den  
31. okiober 1983. 
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Under forhandlingerne om Portugals tlltraedelse af 
Faellesskabet blev der den 3. december 1980 indgâet  
en aitale cm ydelse af en saerlig b istand Inden lan 
dete tiltraedelse af Faellesskabet. Som et bidrag hertil 
bemyndigede Styrelsesrâdet Banken til at stille lân af 
egne midier pâ Indtil 150 mio til râdighed mellem den 
1. januar 1981 og ikrafttraedelsesdatoen for traktaten 
om Portugals tiltraedelse af Faellesskaberne. Heraf vil  
125 mio blive forbundet med en rentegodtgorelse pâ  
3 procentpoints p.a., der afholdes over Faellesska-
bets budget. Aftalen âbner endvidere mulighed for 

bevilling af gaveydelser pâ 125 mio, hvoraf 25 mio vil  
blive anvendt til afholdelse af rentegodtgorelser I for-
bindelse med Bankens lân. 

Pâ opfordring fra Râdet for De europaeiske Faelles-
skaber bemyndigede Styrelsesrâdet den 4. maj 1981 i 
0vrigt Banken til at yde lân af egne midier med hen-
bllk pâ finansiering af p rojekter i Spanien, der frem-
mer landets okonomlske Integration i Faellesskabet 

Fœllesskabets pianiagte finansielle bistand 1 henhold til de forskeiiige konventioner, flnansproto-
koller og afgoreiser, der var gseldende den 1. januar 1981 

I millioner regningsenheder 

Finansieringsbidrag af budgetmaassige midier 

Lân af 
Stabilisering Finansierings-

Lân af af eksport- ordninq for 
Bankens Lân pâ saerlige Risikovilllg Gave indtœaîer (2) mineproiekter (2) 

Land Udlobsdato egne midier vilkâr kapital ydelser (1) (2) (STABEX) (SYSMIN) lait 

AVS 28. 2. 1985 685 (3) 504 (2) 280 C) 2 928 550 280 5 227 
200 (3) 200 (5) 

OLT 28. 2.1985 15(3) 27 (2) 7(1) 51 9 p.m. 109 
1 alt 900 531 (2) 287 C) 2 979 559 280 5 536 
Portugal 
— finansprotokol Ultimo 1981 (6) 200 (') 30 230 
— biStand inden 

tiltraedelsen Tlitrœdeisesdatoen 150 (') 125 275 
Tyrkiet 31.10. 1981 90 220 (8) 310 
Jugoslavien 30. 6. 1985 200 200 
Algeriet 31. 10. 1981 70 (^) 19 (Ό) 25 114 
Marokko 31. 10. 1981 56(3) 58 (Ό) 16 130 
Tunesien 31. 10. 1981 41 (3) 39 ('3) 15 95 
Egypten 31. 10. 1981 93 (3) 14(1") 63 170 
Jordan 31. 10. 1981 18(3) 4(10) 18 40 
Libanon 31. 10. 1981 20 (3) 2(10) 8 30 
Syrien 31. 10. 1981 34(3) 7(1") 19 60 
Malta 31. 10. 1983 16(3) 5(8) 5 26 
Cypern 31. 12. 1983 20 (3) 4(8) 6 30 
Israel 31. 10. 1981 30 30 

1 alt 1 038 372 330 1 740 
Total 1 938 1 190 3 309 559 280 7 276 

C) Rentegodtg0relserne afhoides af gaveydeiserne. 
(2) Finansieringsbidrag bevilget af Kommissionen for De europasiske Feellesskaber. 
(3) Lân med en rentegodtgorelse pâ 3 procentpoints. der afholdes af Den europaeiske Udviklingsfonds midier, undtagen til projekler i oliesektoren. 
C) Finansieringsbidrag bevilget af Banken. 
(3) Ifolge en erkiœring, der er bilagt Lomekonventionen, kan Banken yde supplerende finansieringsbidrag pâ indtil 200 mio i form af lân af e gne midier til  

mine- og energiprojekter af faelles interesse for Faellesskabet og den pàgseldende AVS-stal. Disse lân kan ikke forbindes med rentegodtgorelser og skal 
bevilges individuelt af Styrelsesrâdet for Banken. 

(6) I en erklaering har Faellesskabet meddelt den portugisiske regering, at det vil bestraebe sig for at fremskynde gennemforelsen af finansprotokollen. sâledes  
at den udtommes Inden udgangen af 1981 i siedet for den 31. Oktober 1983 som oprindelig planlagt. 

(7) Nogle af disse lân kan forbindes med en rentegodtgorelse pâ 3 procentpoints, der afholdes af budgetmaessige midier. 
(8) Finansieringsbidrag bevilget af Ban ken. 
(9) Lân, som kan forbindes med en rentegodtgorelse pâ 2 procentpoints, der afholdes af budgetmaessige midier. 

(10) Banken administrerer lânene pâ saerlige vilkâr og den risikovillige kapital til projekter Inden for industri, energi, minedrift, turisme og infrastrukturer. 
Kommissionen administrerer lânene pâ saerlige vilkâr til andre projekter. 



Fasllesskabets politik 

inden dets tiltraedelse. Med forbehold af senere aen- 
dringer kan der sâledes stilles Indtil 200 mio RE til râ-
dlghed, dog sâledes at de effektive forpligtelser ikke 
kan overstige 100 mio RE for hver période pâ 12 fort-
iobende mâneder. 

Pâ modet i Associeringsrâdet E0F-Tyrkiet den  
30. juni 1980 nâede Faellesskabet og Tyrkiet fil enig-
hed om en udbygning af a ssocieringsforfioldet. Par-
terne fastlagde sâledes sâvel det belobsmaessige 
omfang som strukturen i den fjerde finansprotokol, 

der skai afiose den lobende protokol den 31. Oktober 
1981. Den nye protokol vil i en femârsperiode mulig-
gore en samlet bistand pâ 600 mio, fieraf 225 mio af  
Bankens egne midier. 

Forhandlingerne om fornyelse af de lobende finans-
protokoller mellem Faellesskabet og visse andre mid-
delhavslande (Maghreblandene, Machraklandene og 
Israel), der udlober den 31. Oktober 1981, ventes ind-
ledt i den naermeste fremtid. 

Den okonomiske baggrund 

Banken udfoldede i 1980 sin aktivitet i et vanskeligt 
okonomisk klima. 

I samtlige industrilande svaekkedes eller stagnerede 
den okonomiske vaekst fra andet kvartal. Betalinger-
ne til udlandet i forbindelse med den stigning i olie-
priserne pâ ca. 150 %, der fandt sted fra ultimo 1978 
til medio 1980, havde i ndtil da kun fiaft ringe virkning 
pâ vaeksten, idet forbrugerne delvis havde kompen-
seret den iangsommere udvikling i r ealindkomsterne 
gennem en reduktion af opsparingen. Stramningen af 
penge- og kreditpolitikken med henblik pâ at bremse  
Inflationen bidrog sammen med forventningerne om 
lavere i nflation til en afmatning i det private forbrug 
og resulterede i flertallet af landene i stagnation elier 
en afdaempning af vaeksten. Ledigheden tiltog bety-
deligt trods de forskellige landes beskaeftigel-
sesfremmende foranstaltninger. Udvidelsen af ver-
denshandelen aftog maerkbart, og den beskedne 
fremgang kan naesten udelukkende tilskrives de  
olieeksporterende landes import. Forringelsen af de  
olieimporterende industrilandes bytteforhold udgjor-
de en belastning for betalingsbalancernes lobende  
poster. For âret som helhed var prisstigningerne ge-
nerelt for omfattende til at retfaerdiggore en lettelse 
af de inflationsbekaempende foranstaltninger. 

I De forenede Stater var den okonomiske aktivitet 
samt penge- og kreditpolitikken kendetegnet af store 
omskiftelser. Den beskedne samlede eftersporgsel 

og den fortsat hurtige udvikling i eksporten mulig-
gjorde dog en reduktion af underskuddet pâ handels-
balancen, ligesom det kom til et overskud pâ beta-
lingsbalancens lobende poster takket vaere en positiv  
saldo pâ balancen for tjenesteydelser og kapitalover-
forsler. 

Kapitalmarkederne var udsat for ogede spaendlnger 
pâ grund af den restriktive pengepolitik og usikkerhe-
den i forbindelse med formorkelsen af den Internatio
nale polltiske situation, isaer i Det naere og mellemste 
0sten. I De forenede Stater forte bl.a. den fortsatte  
inflation til en omiaegning af p engepolitikken, der bi
drog til en uensartet udvikling i renteniveauet. Efter  
en kraftig stigning i forste kvartal faldt renten sâledes  
i andet kvartal samtidig med Produktionen, medens 
der i tredje kvartal indtrâdte en fornyet stigning, som  
bragte renten op pâ et usaedvanlig hojt niveau. 

Denne stigning bredte sig mere eller mindre til euro-
dollarmarkedet og de nationale markeder, idet flertal
let af industrilandene bestraebte sig for ikke at oge 
deres valutaers sârbarhed i en situation med under-
skud pâ betalingsbalancernes lobende poster. Hertil 
kommer, at disse lande i hojere grad mâtte ud pâ  
markederne for at daekke deres budgetunderskud. 
Trods forventninger om en vis afmatning i den okono
miske aktivitet og pâ grund af Inflationen fortsatte  
renten i Europa sâledes den stigning, der indledtes i  
1979, skont den midt pâ âret var afbrudt i en kort pé 
riode. 
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Pâ en raekke kapitalmarkeder forte spaendingerne 
isasr til, at den körte rente oversteg den lange. Pâ de 
Internationale kapitalmarkeder kendetegnedes de fâ  
perloder, hvor den lange rente Ikke var udsat for saer-
llge près, af en betydellg aktivitet med fiensyn tll 
emission af fastforrentede obligationer, der I visse va-
lutaer vekslede med en naesten t otal afbrydelse af 
denne aktivitet. Derlmod blev der regelmaessigt ud-
budt dollaremlssloner med variabel rente. I andet 
haivâr stimulerede den gunstige aktlekursudvikling 
emlsslonerne af konvertlble obligationer, sâledes at  
der herved tllvejebragtes et storre belob pâ de Inter
nationale markeder end 11979. 

1 Forbundsrepubllkken Tyskland resulterede den lave  
hjemmemarkedsrente I forfiold tll Investeringer I en  
raekke andre valutaer gentagne gange I en betydellg 
kapitaludstromning. Derlmod forte en pause I de 
udenlandske emissioner mod slutningen af fjerde 
kvartal — med undtagelse af de Internationale Institu
tioners emissioner — I forhold tll foregâende âr kun 
tll en mindre tllbagegang I den samlede lântagning I 
form af offentllgt placerede udenlandske emissioner I 
DM. 

I Frankrig resulterede det fortsat hoje renteniveau pâ  
obllgatlonsmarkedet I forhold tll pengemarkedet og 
Inflationen I en betydellg kapitaltilstromning, der let-
tede sâvel udenlandske som Indenlandske lântageres  
tllvejebringelse af langfrlstede lân. Pâ eurofrancmar- 
kedet tlltrak valutaens styrke og de forholdsvis hoje 
udbytter Investorerne og mullggjorde en fordobling 
af nyemlsslonernes belobsmsessige omfang. 

Af tllsvarende gründe kom det tll en endnu hurtigere 
stigning I europundemlsslonerne. Pâ hjemmemarke-
det I Det forenede Kongerlge fik ophaevelsen af 
restriktlonerne vedrorende udenlandske emissioner 
I Oktober 1979 praktlsk taget Ingen umiddelbar 
virkning. Isaer pâ grund af fo rventningerne om et fai
dende renteniveau og en svagere pundkurs. Kun 
kongerlget Danmark placerede en emission pâ dette  
marked. 

I Beneluxlandene mullggjorde den nederlandske gyl-
dens stabllltet placerlngen af mere omfattende uden
landske emissioner, medens den belglske francs 
fortsatte svaghed begrasnsede emlsslonerne I belgl
ske og luxembourgske franc. 

Uden for Faellesskabet var de udenlandske offentllgt  
placerede emissioners pâlydende uaendret pâ det 
schweiziske kapitalmarked, hvor det forholdsvis lave 
renteniveau tlltrak lântagerne. I Japan kom det tll en 
tllbagegang I emlsslonerne, Idet stigningen I rentenl-
veauet I forste haivâr og mod ârets slutning mldlertl-
dlgt daempede lântagningen. 

Fœllesskabets bruttonatlonalprodukt steg kun med 
1,3 % mod 3,4 % I 1979 ('). Den lavere vaekst pâvlrke- 
de allerede I forste haivâr medlemsstaternes okono-
mlske udvikling. Inflationen og det ogede skattetryk 
eller de stigende sociale bidrag mindskede de dispo
nible reallndkomster. Dette forte tll en opbremsning I 
forbruget og bollgbyggerlet, som det stigende rente
niveau bidrog tll at forstaerke. Generelt fortsatte de 
hidtldige tendenser I de ovrige sektorer. Afmatningen 
I erhvervslnvesteringerne forblev forholdsvis mode
rat, Isaer t akket vaere virks omhedernes selvflnansle-
rlngsevne. Den hurtige stigning I udbuddet af ar-
bejdskraft I flertallet af medlemsstaterne ogede ledlg-
heden. Isaer blandt de unge. Den gennemsnitllge ârll- 
ge stigning I forbrugerpriserne tlltog betydellgt sam-
tldlg med forskellene fra land tll land. For at bekaem-
pe Inflationen blev det derfor nodvendlgt at stramme 
penge-, kredit- og budgetpolltlkken. Derlmod stabl- 
llseredes den offentllge sektors finanslerlngsbehov,  
der er meget forskelllgt fra medlemsstat tll medlems- 
stat, I forhold tll bruttonatlonalproduktet. 

Underskuddet pâ betallngsbalancernes lobende po
ster Steg betydellgt I flertallet af medlemsstaterne, 
undtagen Det forenede Kongerlge, pâ grund af de  
stigende Importprlser pâ olle og en skaerpet konkur-
rence fra tredjelande sâvel I Faellesskabet som pâ ek-
sportmarkederne. Trods en forskelllg udvikling I sâvel  
Inflationsraten som betallngsbalancernes lobende  
poster holdt udsvlngene I kurserne for medlemssta
ternes valutaer sig I 1980 Inden for de rammer, der  
Indgâr I EMS. 

I Forbundsrepubllkken Tyskland kom det tll en bety
dellg afmatning af den okonomlske vaekst, der var ret 
omfattende I 1979. Det private forbrug stagnerede. 

(1) M edmindre andet er anfert, angiver alle procentsatser i dette kapitel en 
udvikling i faste priser. 
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idet en oget privat opsparing delvis opvejede stlgnln-
gen I reallndkomsterne. Boligbyggerlet fortsatte sin 
fremgang .indtil midt pâ âret eg bremsedes derefter, 
isasr af de stigende renteudgifter. En mindre intensiv 
iageropbygning bidrog endvidere til at svaekke efter-
sporgslen pâ hjemmemarkedet. Den offentlige Sek
tors underskud ogedes noget. Erhvervsinvesterin-
gerne var ogsâ i 1980 det mest dynamiske element i 
eftersporgslen. I en raekke forske llige sektorer nod-
vendiggjorde en begrœnset produktionskapacitet sâ- 
ledes storre investeringsudgifter, medens investerin-
gerne i energibesparelser fortsat viste betydelig 
fremgang. 

kvalificeret arbejdskraft endda tiltog i visse brancher,  
forvaerredes i andet haivâr. Stigningen i prisindekset  
forbiev langt under gennemsnittet i Faellesskabet.  
Eksportfremgangen I faste priser, der var en smule  
storre end udvidelsen af Importen, var ikke tilstraek- 
kelig til at neutralisera virkningerne af en forringelse 
af bytteforholdet, sâledes at ov^rskuddet pâ handels-
balancen reduceredes maerkbart. Den fortsat ugun-
stige udvikling i de usynlige poster forte sâledes til et  
oget underskud pâ betalingsbalancens lobende po
ster, der bidrog til en svaekkelse af DM pâ valutamar-
kederne. 

Beskaeftigelsessltuatlonen, der var forholdsvis tll-
fredsstillende indtil medio 1980, idet mangelen pâ 

I Frankrig kom det ligeledes til en klar opbremsning i 
den okonomlske vaekst. Det private forbrug aftog 
gradvis, til trods for at de disponible indkomsters ko-

Bruttonationalprodukt i Faellesskabet 
Procentvis aendring i forhold til foregâende âr (i) 

Fbrbundsrepublikken 
jiTyskiand i'nPrankrig 

[Debende priser 
Det forenede 
Kongerlge 

Haste priser 

Italien % Nederlandene 
26 -

-10 
1975 76 77 78 79 80 1975 76 77 78 79 80 1975 76 77 78 79 80 1975 76 77 78 79 80 

(') Afledt af tot aibeleb i nationale valutaer og europaeiske regningsenheder for henholdsvis medlemsstaterne og Faellesskabet. 

1975 76 77 78 79 80 
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bekraft var stört set uaendret. Boligbyggeriet faldt ef
ter en betydelig fremgang i 1979, isaer pâ grund af 
kreditstramnlngen. Til gengaeld fortsatte de offentlige 
virksomheders investeringer deres markante stig-
ning, hvorimod det genopsving i erhvervsinvesterin-
gerne, der slog igennem i 1979, kun fortsatte indtil 
midt pâ âret. Den vigende tendens til lageropbygning 
fik llgeledes en vis bremsende virkning pâ vaeksten. 

De beskaeftigelsesfremmende foranstaltninger gjor- 
de det muligt at afdaempe aktivitetsnedgangens virk 
ning pâ arbejdsmarkedet. Den betydelige tilgang af  
arbejdssogende forte dog til en stigning i ledigheden.  
I September gennemforte regeringen stotteforan-
staltninger til fordel for familier med lave indkomster 
og skattemaessige foranstaltninger Inden for rammer-
ne af budgettet for 1981 med henblik pâ stimulering 
af erhvervsinvestehngerne. Generell viderefortes sta-
biliseringspolitlkken dog. Takket vaere en styring af 
statens udgifter og en stor stigning i skatteprovenuet 
forblev den offentlige sektors finansieringsbehov me-
get beskedent. Inflationen var dog fortsat livlig og 
styrkedes af ogede importudgifter samt en vis stig
ning i pengeindkomsterne. 

sporgslen. Ogsâ boligbyggeriet viste tilbagegang. 
Ledigheden tiltog, isaer i andet haivâr, ikke alene i de  
mindst velstillede, men ogsâ i nogle af de mere dyna-
miske egne. 

Stigningen i forbrugerpriserne accelererede forst pâ  
âret og aftog derefter. Ogsâ lonstigningerne viste  
tegn pâ afmatning, isaer i den private sektor. Den of 
fentilge sektors finansieringsbehov var fortsat stort. 
Trods gennemforelsen af en restriktiv penge- og kre-
ditpolitik udvldedes pengemœngden betydeligt, Isaer 
pâ grund af folgerne af tidligere forvridninger. 

Trods en udpraeget forringelse af eksportvarernes 
konkurrencedygtlghed kom det til en mindre eksport-
fremgang i faste priser, hvilket hovedsagelig mâ til-
skrives posten olieprodukter, der for forste gang ud-
viste en positiv saldo. Den ovrige import faldt pâ  
grund af r ecessionen og en omfattende lagerreduk-
tlon. Bytteforholdet forbedredes. Disse faktorer bi-
drog til en udligning af h andelsbalancen og til frem-
komsten af et storre overskud pâ betalingsbalancens 
lobende poster. Pundets stilling pâ kapitalmarkeder-
ne styrkedes, og den gunstige betallngsbalance mu-
liggjorde en ekstraordinaer tilbagebetaling af visse in 
ternationale lân. 

Trods en vis afmatning fortsatte importstigningen i 
faste priser, mâske pâ grund af en midiertidig svaek-
kelse af konkurrencedygtigheden, der llgeledes bi-
drog fil en opbremsning af e ksportstigningen i faste 
priser. Forringelsen af bytteforholdet udioste derefter 
en betydelig stigning i underskuddet pâ handelsba
lancen. Den gunstige udvikling i saldoen pâ balancen 
for tjenesteydelser og kapitaloverforsier kunne kun 
delvis udligne denne udvikling. Det kom derfor til et 
betragteligt underskud pâ betalingsbalancens loben 
de poster efter to âr med overskud. Nettokapitaltil-
stromningen bidrog dog til francens fasthed pâ valu-
tamarkederne. 

I Italien var den okonomiske vaekst hurtigere end i 
Faellesskabet som helheld trods en gradvis opbrems
ning fra andet kvartal. Det private forbrug viste sig 
dynamisk pâ grund af et fald i opsparingen og til en 
vis grad en stigning i lonningerne. Erhvervslnvesterin-
gerne ogedes betydeligt, isaer pâ g rund af den gode 
udnyttelse af produktionskapaciteten. Stigningen i 
udgifterne til lonninger og râvarer tilskyndede I ovrigt 
til investeringer i produktivitetsforbedrende foran
staltninger i de fleste brancher. 

I Det forenede Kongerige konstateredes allerede i 
forste kvartal en tydellg recession, der intensiveredes 
i de folgende mâneder. Trods en vis forogelse af det 
private forbrug og statens udgifter faldt Produktionen  
med 3 %, delvis pâ grund af en betydelig lagerreduk-
tion. Den hoje rente, der stod i skarp kontrast til de 
lave fortjenester og den offentlige sektors investerin
ger, forte til en betydelig reduktion af de private inve
steringer i den produktive sektor. Tendensen til  
lagerreduktion bidrog llgeledes til at begraense efter-

En stor tilgang af arbejdssogende fastholdt ledighe
den pâ et hojt niveau. Den offentlige sektors og de 
offentlige virksomheders finansieringsbehov, der  
endnu er betydeligt, aftog dog i procent af b ruttona-
tionalproduktet i lobende priser, hovedsagelig takket 
vaere den automatiske forogelse af beskatningen i 
periodar med ho] inflation. 

I ârets lob var opbremsningen i eksporten i faste pri
ser langt mere udpraeget end afmatningen I efter-
sporgslen pâ hjemmemarkedet, isaer pâ grund af den 
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Effektiv bruttorente af barsnoterede obligationer 
pâ Faellesskabets forskellige kapitalmarkeder. For sammen-
ligningens skyld er der kun taget hensyn til obligationer, 
tivis emissionsvilkâr svarer til emissionsvilkârene for Ban
kens lân, ligesom de i Danmark, Irland og Det forenede 
Kongerige saedvanlige haivârlige renteberegninger er erstat
tet af beregning er pà ârsbasis. 
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republikken a·····! forenede Neder- Danmark ——— 
Tyskland Kongerige landene 
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faidende konkurrencedygtighed, der mâ tilskrives de 
egede produktlonsomkostninger I en période med en  
forholdsvis stabil lirekurs. Derimod konstateredes 
der en iojnefaldende fremgang i Importen i faste pri
ser, saerlig pâ grund af en oget eftersporgsel pâ  
hjemmemarkedet. Sammen med forringelsen af b yt-
teforholdet forte dette til en omfattende udvidelse af 
underskuddet pâ handelsbalancen. Dette blev kun i 
nogen grad udlignet af saldoen pâ balancen for tjene-
steydelser og kapitaloverforsler, isaer pâ grund af en  
mindre fremgang i turistindtaegterne, sâledes at beta-
lingsbalancens lobende poster efter tre ârs overskud  
i 1980 udviste et betydeligt underskud. Denne ud- 
vikling gav aniedning til en stramning af valutakontrol- 
len og en stigning i renteniveauet. 

I Denmark stagnerede den okonomiske vaekst, der  
endda afiostes af en mindre recession. Afmatningen i 
den okonomiske aktivitet slog isaer igennem i andet 
haivâr samtid ig med en tilbagegang i det private for-
brug, erhvervsinvesteringerne, det offentliges inve-
steringer og boligbyggeriet, der er hârdt ramt af tilba-
gegangen i realindkomsterne og det hoje renteni-
veau. Kun stigningen i det offentliges forbrug og til  
en vis grad tillige i eksporten bidrog i et vist omfang 
til en begraensning af tilbagegangen i den samiede 
eftersporgsel. Prisstigningerne mâ fortsat betegnes 
som omfattende. Betalingsbalancens lobende poster 
viste et betydeligt underskud, isaer pâ grund af en 
forringelse af bytteforholdet. Den offentlige sektors 
finansieringsbehov daekkedes for en stor del gennem 
lântagning pâ det internationale kapitalmarked. 

I Nederlandene var den okonomiske aktivitet liviig i 
forste haivâr og traeg i andet haivâr, sâledes at âret 
som helhed var praeget af tilnaermelsesvis stagnation. 
Forbruget og investeringerne var uaendrede. Uanset 
en forholdsvis modérât lonudvikiing steg forbruger-
priserne noget mere end i 1979. Trods den naesten 
uaendrede eksport og et mindre fald i Importen i faste 
priser blev underskuddet pâ handelsbalancen kun 
ubetydeligt mindre pâ grund af en forringelse af byt
teforholdet. De usyniige poster udioste en ny stig
ning i underskuddet pâ betalingsbalancens lobende  
poster. 

I Belgien kendetegnedes den okonomiske vaekst af 
en afsva ekkelse, der mâ tilskriv es afmatn ingen i det 
private forbrug, boligbyggeriet og det offentliges in-
vesteringer. Beskaeftigelsessituationen forvaerredes 
pâ ny, hvilket bragte ledigh eden op pâ et af de hoje-
ste niveauer i Faellesskabet. En vis acceleration i pris
stigningerne og isaer en ny udvid else af underskud 
det pâ betaling sbalancens lobende poster, hovedsa-
gelig pâ grund af en forvaerring af bytteforho ldet og 
en reduktion af eksportvarernes konku rrencedygtig
hed, fik myndighederne til at aniaegge en restriktiv  
penge- og kreditpolitik. Budgetunderskuddet tiltog 
pâ ny. 

I storhertugdommet Luxembourg kom det til en 
markant afmatning i den okonomiske vaekst, isaer pâ 
grund af de meget dârlige konjunkturer for stâlindu-
strien, fil trods for det omfattende boligbyggeri. 

I Irland afsvaekkedes den okonomiske vaekst. De til-
tagende prisstigninger bidrog til en reduktion af de 
disponible realindkomster. Dette forte til en mindre 
tilbagegang i det private forbrug. Erhvervsinvesterin
gerne, der i tire âr havde vaere t kendetegnet af hurtig  
vaekst, faldt brat i faste priser, hvilket ligeledes gjaldt 
lageropbygningen. Ledigheden, som var gâet noget 
tilbage de sidste to âr, tiltog pâ ny. Den offentlige 
sektors betydelige finansieringsbehov nodvendig-
gjorde en omfattende lântagning i udiandet. Tilbage
gangen i Importen i faste priser som folge af afmat
ningen i eftersporgslen pâ hjemmemarkedet og den  
hurtige stigning i eksporten, isaer landbrugsekspor-
ten, muliggjorde en reduktion af underskuddet pâ 
handelsbalancen trods en forringelse af bytteforhol
det. Underskuddet pâ betalingsbalancens lobende  
poster forblev dog stort i forhold til bruttonatlonal-
produktet. 

I Graekenland, der tiltrâdte Faellesskabet den 1. janu-
ar 1981, afiostes de sidste ârs betydelige vaekst i 
1980 af e n udtalt afmatning i den okonomiske aktivi
tet, isaer i Industrien. Til gengaeld nod landbrugssek-
toren godt af en god host. Det private forbrug aftog 
noget, ligesom erhvervsinvesteringerne og isaer de 
offentlige myndigheders investeringer samt boligbyg
geriet viste betydelig tilbagegang. En mindre ekspan-
sionistisk budgetpolitik og en stramning af penge- og 
kreditpolitikken var ikke nok fil at hindre en accelera 
tion i forbrugerprisstigningen. Trods en reduktion af 
Importen i faste priser forte en forringelse af byttefor
holdet til en ny udvidelse af underskuddet pâ beta
lingsbalancens lobende poster, der nodvendiggjorde 
en forogelse af lântagningen i udiandet. 

I flertallet af de udviklingslande, som Faellesskabet 
har indgâet aftaler om finansieit samarbejde med. 
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kom det til en yderllgere forvaerring af den okonomi-
ske Situation pâ grund af prisstigningerne pâ oiie 
samt importerede industriprodukter og naeringsmid-
ler. Udviklingen i eksportprovenuet viste sig utii-
straekkeiig tii at opveje denne tendens. Genereit ske-
te der en maerkbar opbremsning af vaeksten. Gen-
nemforelsen af kriseforanstaitninger og nedskaerin-
gen af investeringsudgifterne muiiggjorde i nogie lan
de en mindre afdaempning af stigningen i udlands-
gaelden. Pâ grund af omfanget af og viikârene for de 
foregâende ârs lântagning beiastede ydeiserne pâ  
udiandsgaeiden dog fortsat disse staters finanser sâ- 
vel som deres betalingsbalancer. 

De stater i Afrika, Vestindien og Stilietiavet, der bar 
undertegnet Lomékonventionerne, biev med undta-
gelse af nogie oiieeksporterende stater (Nigeria, Ga
bon, Cameroun, Congo samt Trinidad og Tobago) 
hârdt ramt af prisstigningerne pâ energi, industrilan-
denes okonomiske vanskeiigheder og afmatningen i 
verdenshandelen. Priserne pâ hovedparten af deres 
eksportvarer viste storre eiier mindre tiibagegang, 
hviiket f.eks. var tilfaeldet for naeringsmidier og land-
brugsprodukter (kakao, kaffe, oliefro og naturgummi) 
samt visse mineraler (isaer kobber og jern). Klare  
prisstigninger noteredes kun for enkeite produkter,  
sâsom sukker (pâ grund af en lav Verdensproduktion)  
og bomuid (pâ grund af stigningen i priserne pâ syn-
tetiske fibre). Denne undtagelsesvis gunstige ud-
vikling var kun tii gavn for et begraenset antai lande 
og formâede ikke at forhindre en generel forringelse 
af bytteforhoidet. Dette vanskeligere kiima tvang fier-
taliet af disse stater tii en stramning af dere s okono
miske og finansielle politik og understregede konse-
kvenserne af en eventuel afvigeise herfra. De afrikan-
ske Sahellande var de suden udsat for ugunstige kli-
matiske forhold, der pâ ny forte tii et betydeligt un-
derskud af naeringsmidier. Videreforelsen af inv este-
ringsprogrammerne fil fremme af AVS-staternes oko
nomiske udvikiing afhaenger i hoj grad af en fortsat 
international bistand pâ de gunstigst mulige viikâr. 
Ikrafttraedeisen af den anden Lomékonvention i be-
gyndelsen af 1981 repraesenterer et vist bidrag hertii. 

terede igen i en tiibagegang i de private investerin-
ger. Den fortsat utilstraekkelige import af produk 
tionsmidier, der skyides mangelen pâ fremmed valu 
ta, og en raekke konflikter pâ arbejdsmarkedet forte 
pâ ny tii et fald i industriproduktionen i forste haivâr. 

Det program for okonomisk stabilisering, der vedto-
ges i januar, omfatter bl.a. en periodisk nedjustering 
af Valutakursen og en vis liberalisering af im portord-
ningerne. Gennemforelsen af dette program og bety-
deiige finansieringsbidrag fra tredjeiande Inden for 
rammerne af Den internationale Valutafond og det 
saerlige akt ionsprogram, der gennemfores af OECD,  
muiiggjorde en mindre forbedring af den okonomiske 
situation i lobet af andet haivâr. industriproduktionen 
kendetegnedes af et mindre genopsving, og Inflatio 
nen bremsedes noget. Trods en ny forogelse af eks-
porten og de emigrerede arbejdstageres overforsier 
kom det igen til en stigning i underskuddet pâ beta-
lingsbalancens lobende poster, hovedsagelig pâ 
grund af de ogede udgifter fil importeret olle. Dette 
er sammen med de offentlige virksomheders under-
skud de mest sârbare punkter i den okonomiske si
tuation ved ârets udgang. 

I Portugal var den okonomiske vaekst pâ ny modérât, 
idet den svarede tiinaermelsesvis tii niveauet for 1979.  
Den fremmedes isaer gennem en hurtigere udvideise 
af det private forbrug, idet de disponible reaiindkom-
ster tiitog for forste gang i en ârraekke, og af et bety
deligt genopsving i erhvervsinvesteringerne takket 
vasre genetabieringen af e t tiilidsfuidt kiima og en ud
videise af fortjenstmarginerne. Prisstigningerne for-
biev betydelige, men aftog dog noget. Trods fortsat 
store overforsier fra emigrerede arbejdstagere og 
stigningen i turistindtaegterne ogedes underskuddet 
pâ betaiingsbalancens lobende poster pâ grund af en 
opbremsning i eksporten, en omfattende stigning i 
Importen i faste priser pâ grund af en udvideise af ef-
tersporgsien pâ hjemmemarkedet og en forringelse 
af bytteforhoidet. I procent af bruttonationaiproduktet 
iigger dette underskud dog klart under niveauet for  
1974-1977. 

I Tyrklet konstateredes en mindre tiibagegang i brut
tonationaiproduktet, og den okonomiske situation 
forblev yderst vanskeiig. Det private forbrug, der be-
graensedes pâ grund af et fald i realindkomsterne, 
stagnerede. Det usikre kiima og de restriktive penge-
politiske foranstaitninger, som den voksende ud-
iandsgaeld og den betydeiige inflation krasver, resul-

i Jugoslavlen gik afmatningen i den okonomiske 
vaekst hând i hând med en udvideise af ledigheden 
og en acceleration i forbrugerprisstigningerne. I juni 
gennemfortes en raekke foranstaitninger, isaer en de-
vaiuering af d inaren og en reduktion af vaekstmâlene,  
hviiket gjorde det muiigt at begraense stigningen i un-
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derskuddet pâ handelsbalancen. Endvidere bidrog 
den hurtige udvikling 1 turistindtaegterne og overfprs-
lerne fra de emigrerede arbejdstagere til at mindske 
underskuddet pâ betalingsbalancens lobende poster. 

inflationspresset og en forvaerring af betalingsbalan-
cerne trods en betydelig tilstromning af kapital i form 
af turistindtaegter og overforsler fra emigrerede ar
bejdstagere, undtagen for Syriens vedkommende. 

I Maghreb- og Machraklandene afsvaekkedes den 
okonomiske vaekst generelt. Den udgjorde i Tunesien 
og Syrien ca. 4 % mod 4-5 % i Jordan og Marokko. 
Ogsâ Libanon kendetegnedes af en moderat vaekst, 
skont de politiske spaendinger og forlaengelsen af 
stridighederne fortsat haemmede landets genopbyg-
ning. En betydelig vaekst (8-10 %) noteredes kun i de 
to olieeksporterende lande. Algeriet og Egypten. 
Flertallet af disse lande var udsat for en forogelse af 

Medens den okonomiske vaekst i Cypern synes at  
vaere faldet betydeligt, forblev den i Malta forholdsvis 
ho], idet den dog ledsagedes af oget inflation og et 
voksende underskud pâ handelsbalancen. I Israel til-
tog Inflationen trods en afmatning i vaeksten og en  
stigning i ledigheden. Til gengaeld gjo rde den livlige 
eksport og de betydelige turistindtaegter det muligt 
at reducere underskuddet pâ betalingsbalancens lo
bende poster. 
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Bankens ârlige aktivitet 

I millioner regningsenheder 
3500 -I 

3000 ^ 
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1959-65 66-72 73-75 76 

Arsgennemsnit 

Lân af egne midier i Fœllesskabet 

I J Fuldmagtsiân og garantier I Fa ellesskabet 

I I  Lân af egne midier uden for Faellesskabet 

Finansieringsbidrag fra Den sasriige Afdeling 
uden for Fœllesskabet 

Lân af midlerne fra det nye fœllesskabsinstrument for  
optagelse og ydelse af lân (NIC) I Fa ellesskabet (Jf. tabel 9, s. 87) 
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Finansieringsbidrag i 1980 

Banken yder ferst og fremmest lân at egne midier,  
hviiket hovedsagellg vil sige provenuet af dens iàn- 
tagning pà kapitalmarkederne, og garantier. Pà  
Faeiiesskabets vegne og med dets midier letter den 
endvidere finansieringen af projekter i tredjetande In 
den for rammerne af dets poiitik for okonomisk og fi-
nansieit samarbejde, iigesom den siden 1979 bar stil 
let iàn ta ràdighed i mediemsstaterne af midierne fra  
det nye faeiiesskabsinstrument for optageise og ydet- 
se af iàn (NIC). Disse finansieringsbidrag, der bogfo- 
res i Den saeri ige A fdeling, figurerer ikke pà Bankens  
statusopgoreise. De indgàr dog i dens statistikker og 
aktivitetsbeskriveiser, sàfremt Bestyrelsen traeffer tii-
deiingsbesiutningen. 

ringsbidragene af egne midier udgjorde 3 124,6 mio  
(mod 2 702,1 mio i 1979, svarende til en stigning pâ  
15,6 %), medens finansierlngsbldragene fra Den sasr-
llge Afdeling (jf. s. 74) belob sig til 373,9 mio (mod 369 
mio). 

Som det fremgâr at tabel 1, nâede flnansieringsbidra-
gene i Fœllesskabet I 1980 op pâ 2 753,2 mio af egne 
midier og 197,6 mio af NICs midier eller i alt 2 950,8 
mio, svarende til 84,4 % af de nye finansieringsbidrag. 
Uden for Faellesskabet bevilgede Banken 371,4 mio  
af egne midier og 176,3 mio af Faeiiesskabets bud- 
getmaesslge midier eller tilsammen 547,7 mio. 

11980 bevilgede Den europaeiske Investeringsbank fi 
nansieringsbidrag pâ i alt 3 498,5 mio regnlngsenhe-
der (') mod 3 071,1 mio i 1979 og 2 188,3 mio i 1978.  
Denne stigning pâ 13,9% i forhold til foregâende  
regnskabsâr skal ses pâ baggrund af stigninger pâ  
omkring 40 % fivert af de to foregâende âr. Finansie-

Det samiede udestâende i form af lân af egne midier  
og garantier steg fra 10 325,9 mio den 31. december  
1979 til 13 173,4 mio den 31. december 1980, eller  
med 27,6 %. De vigtigste garantier for de udestâende  
lân fremgâr af note 2 til bilag Β til regnskabet (s. 78). 

(') Medmindre andet er nœvnt, er alle belob udtrykt 
(jf. S.8). 

regningsenheder 

Statusopgorelsen for Den saerllge A fdeling balance
rede med 1 777,2 mio mod 1 232,7 mio ved udgangen 
af 1979. 

Tabel 1 : Finansieringsbidrag i 1980 og 1958-1980 
Summarisk fordeling pâ finansieringskilder og omräder 

1958—1980(3) 
Antal Mio RE % Antal Mio RE % 

Lân af Bankens egne midier og garantler 
1 Faellesskabet 
Herat garantier  
Uden for Faellesskabet 

162 
2 

37 

2 753,2(1) 
14,2 

371,4 

78,7 
0,4 

10,6 

1 023 
14 

179 

14 407,7(1) 
242,4 

1 537,2 

83,5 
1,4 
8,9 

1 ait 199 3124,6 89,3 1 202 15 944,9 92,4 

Finansieringsbidrag fra Den saerllge Afdeling C) 
(Jf. s. 74) 
1 Fœllesskabet, af mldlerne fra det nye 
faeiiesskabsinstrument for optageise og 
ydelse af lân, NIC 
Uden for Fœllesskabet, af m edlems-
staternes eller Fœlles skabets midier 

11 

22 

197,6 (2) 

176,3 

5,7 

5,0 

20 

173 

474,6 (2) 

844,1 

2,7 

4,9 

lait 34 373,9 10,7 193 1 318,7 7,6 

Total 
Fleraf — 1 Faellesskabet 

— Uden for Faellesskabet 

232 
173 

59 

3 498,5 
2 950,8 

547,7 

100,0 
84,3 
15,7 

1 395 
1 043 

352 

17 263,6 
14 882,3 
2 381,3 

100,0 
86,2 
13,8 

C) Herat lân med rentegodtgorelse Inden for rammerne af EMS : 1980: 890,3 mio. 1958—1980: 1 681,2 mio. 
(2) Herat lân med rentegodtgorelse Inden for rammerne af E MS: 1980: 129,7 mio. 1958—1980 ; 252,1 mio. 
(3) J f. tabel 2, note 1, s. 28. 

Undtagen lânene fra Euratom og lànene pâ saerlige vilkâr i h enhold til Lomekonventionen, hvorom Kommissionen for De europœiske Fœllesskaber traeffer  
tildelingsbeslütningen. 
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/ WSOydede Banken lân pâ 1 961,4 mio RE tit  
fromme at regionudvikiingsbestrœbelserne i  
Fœllesskabet, heraf433,8 mio i industrien. I  
den produktive sektor bevilgedes 518 sublän 
under globaliàn til mindre og mellemstore 
pro/ekter. 

Finansieringsbidrag i Fœllesskabet 

Midler og formât 

Lânene af Bankens egne midier og lânene af NICs  
midier ydes til samme formâi og pâ grundlag af nae-  
sten samme udlânskriterier. De glk I 1980 til de sam 
me projekter med undtagelse af et lân af NICs midier  
til Frlullmotorvejen I Italien. Det vil derfor vaere mest  
hensigtsmaessigt at give en samlet oversigt over an- 
vendelsen af disse midier i Fœllesskabet sâvel som  
over de vigtigste okonomiske aspekter af de finansie-
rede projekter. Dette er formâlet med den folgende  
redegorelse (s. 25-43). Disse finansieringsbidrag kan 
inddeles efter tre synspunkter: Deres okonomipoliti-
ske mâl (s. 27-39), deres fordeling pâ brancher 
(s. 40-41) og deres geografiske fordeling (s. 42-43). 

virkeliggorelsen af fiere mâl samtidig. I 1980 udlântes  
sâledes 306,9 mio af egne midier til projekter af re 
gional interesse, som dels ligeledes var af faelles 
europaeisk interesse (275,5 mio) eller muliggjorde 
modernisering eller omstilling af virksomheder (26,3  
mio), dels muliggjorde modernisering eller omstilling 
af virksomheder og samtidig var af faelles europaeisk 
interesse (5,1 mio). 

De pkonomipolitiske mài, hvis virkeiiggoreise Ban-
kens lân af egne midier i Faeiiesskabet skai fremme, 
er fastlagt i Romtraktatens artikei 130.1 praksis stilles  
dens midier tll rädlghed for 

— fortrinsvis projekter, der fremmer den okonomiske  
udvikling af vanskellgt still ede regio ner, herefter kal-
det projekter af regional interesse; 

— projekter af faelles Interesse for fiere medlemssta-
ter eller for Faeiiesskabet som helhed, herefter kaldet 
projekter af faeiies europaeisk Interesse, 

enten fordi de fremmer Europas okonomiske Integra
tion (Infrastrukturer for kommunlkation — motor-
veje, jernbaner, sejibare vandveje og telekom-
munikatlon — og projekter, der gennemfores 
som et résultat af et naert teknisk og okonomlsk 
samarbejde mellem virksomheder I forskelllge 
medlemsstater), 

eller fordi de bidrager til virkeliggorelsen af Faelles-
skabets mil med hensyn tll mlljobeskyttelse, an-
vendelse afavanceret teknologi eller — / saerde-
leshed — slkring og diversificering af energifor-
synlngen, og 

— projekter for modernisering eiier omstiiiing af 
virksomheder eller skabeise af nye beskaeftigeises-
muiigheder, som er nodvendiggjort af de strukturelle 
vanskeiigheder. 

De projekter, som Banken finanslerer, kan oftest hen-
fores tll én af disse grupper. Nogle bidrager dog til 

Bankens finansieringsbidrag af NiCs midier skal op-
fylde Ràdet for De europaeiske Faellesskabers ret-
ningslinier, som Kommissionen for De europaeiske 
Faeilesskaber iaegger til grund for sin afgorelse af, 
hvilke projekter der kan komme pi taie. 

Ι henhold til Ràdet for De europaeiske Faellesskabers 
afgoreiser om bemyndigelse af Kommissionen tll at  
optage de to forste lânetrancher pi hver 500 mio kan 
de af NICs midier finansierede projekter Inddeles I to  
hovedgrupper: 

— Infrastruktur- og energiprojekter, der bidrager tll 
at mindske de regionale forskeiie samt til at forbed-
re beskaeftigelsessituatlonen. Disse projekter kan 
grupperes sammen med projekterne af regional In
teresse: 

— energiprojekter, der bidrager tit at oge Faeiiesska-
bets uafhaengighed, dets forsyningssikkerhed og di-
versificeringen af dets forsyningskilder, som vedrorer 
udnyttelse, transport og lagring af energiressourcer, 
eller som mullggor energlbesparelser eller udnyttelse 
af al ternative energikiider. Disse projekter kan grup
peres sammen med projekterne af faeiies europaeisk 
interesse: 

— hertii kommer, at indtil 100 mio af anden tranche 
undtagelsesvis kan anvendes til finansiering af sivel 
ovennaevnte projekter som forhàndsbyggede Indu-
strihuse og bollger, der indgir i et samlet program 
for fremme af den okonomiske og Industrielle udvik
ling af en region i Faeiiesskabet. 
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Finansieringsbidrag i Faellesskabet 

Banken er blevet bemyndiget til at yde disse lân pâ  
Faellesskabets vegne samt for dets regning eg risiko. 
Den modtager sâledes lâneansogningerne, eg efter  
at Kommissionen for De europaeiske Faellesskaber 
har truffet afgorelse om, hvorvidt de forelagte projek 
ter kan komme pâ tale, foretager den projektbedom-
melsen efter sin normale fremgangsmâde og Ι over- 
ensstemmelse med sine vedtaegter og saedvanlige 
kriterier, ligesom den traeffer tildelingsbeslutningen 
og varetager lânadministrationen. Kommissionen fo 
rer forhandlingerne om lântagningen og overforer 
derefter provenuet til Banken, som om nodvendigt 
sorger for dets midlertidige anbringelse. 

I 1980 indgik Kommissionen for De europaeiske Fael
lesskaber og Banken i faellesskab affaler om 11 lân af 
NICs midier pâ i alt 197,6 mio mod 277 mio i 1979. 

Syv lân pâ 145,7· mio gik til grundiaeggende infrastruk 
turer, der bidrager til at udjaevne de regionale ulighe- 
der, nemlig telekommunikationsprojekter I Irland og  
Puglien, aniaeg af et Industriomrâde pâ Sicilien, byg- 
ning af en motorvej i Friuli, udnyttelse af torvefore- 
komster i Irland og laegning af en gasrorledning, der  
skal forsyne Mezzogiorno med naturgas fra Algeriet.  
Syv andre lân pâ 108 mio fremmer virkeliggorelsen af 
Faellesskabets fiojt prioriterede mâl pâ energiomrâ-
det, idet de gik til folgende projekter: Omstilling af et 
kraftvaerk til kulfyring og opforelse af et kulfyret kraft-
varmevaerk i Danmark, udnyttelse af en kulbrintefore-
komst og etablering at et aniaeg for overordnet sty- 
ring af eltransmissionsnettet i Italien (51,9 mio), hvor-
til kommer de torveforekomster og den gasrorled
ning (56,1 mio), der er naevnt ovenfor. 

De finansierede projekter gennemfores i Italien  
(137,8 mio), Irland (41,7 mio) og — for forste gang si-
den ordningens oprettelse — Danmark (18,1 mio).  
Deres fordeiing pâ brancher fremgâr af label 3, s. 38. 

Af disse finansieringsbidrag af Bankens og NICs mid
ier var 54 lân pâ i alt 1 020 mio forbundet med den 
rentegodtg0relse pâ 3 procentpoints p.a., der kan 
ydes inden for rammerne afdet europaeiske monetae-

Finansieringsbidrag i Faellesskabet i 1980 
Fordeiing pâ okonomipolitiske hovedformâl (') 

Reglonudvikling 

Andre 

Frankrig 

Irland 

•et forenede 
Kongerige 

Italien 

Faelles europaeisk interesse 

100 
Andre 

I Energi 

Reglonudvikling 
Faelles europaeisk Interesse 
Modernisering og omstilling at virksomfieder (') 

3 Reglonudvikling 

Herat NIC 

(') Visse proiekter tjener fiere formâl, jt. s, 23 og tabe! 2, s. 28. 
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Finansieringsbidrag i Faallesskabet 

re system (EMS) i henhold til Râdet for De europael-
ske Feeiiesskabers forordningaf 3. august 1979('). 

Herat afholdtes 47 lân af Bankens egne midier (890,3  
mio) og 7 af NICs midier (129,7 mio). De sâledes f i-
nansierede projekter gennemfores i Italien (719 mio,  
heraf 88 mio af NICs midier) og Irland (301 mio, heraf 
41,7 mio af NICs midier). Hertil kommer en rentegodt-
gorelse, der finansieredes dels af mi dierne for 1979,  
dels af midierne for 1980. Den gik fil et lân pâ 34,9  
mio af NICs midier, der i 1979 bevilgedes fil et vand-
kraftvaerk i Alto Gesso i Italien. Denne fordeling ud-
tomte sâledes tilnaermelsesvis den budgetmaessige 
bevilling pâ 200 mio om âret, der var afsat til daekning 
af rentegodtgorelsernes aktualiserede totalbelob i 
1979 og 1980. 

De lân, hvortil der er ydet rentegodtgorelser Inden for 
rammerne af EMS, repraesenterer 32,3 % af Bankens 
lân af egne midier og 65,6 % af lânene af NICs midier  
eller henholdsvis 55,7 og 80 % af den samiede lângiv-
ning i Italien og Irland. De er tydeligt markeret i de ka-
pitler, der omhandler lânene af Bankens egne midier  
(s. 44-50) og lânene af NICs midier (s. 51). 

(') Disse belob afviger noget fra dem, som Kommissionen for De europaei-
ske Fasllesskaber anforer i sin érsberetning for sâ vidi angâr rentegodt-
goreiserne inden for rammerne af EM S. Det skyldes, at omregningen til  
regningsenheder er foretaget pà grundiag af forskeltige kurser. Kom
missionen opgiver 731,9 mio for Italien og 298,9 mio for Irland eller til-
sammen 1 030,8 mio. inklusive en del af et lân af NICs midier i Alto Ges 
so, hvortil rentegodtgorelsen bevilgedes af de budgetmaessige midier 
for 1960. Denne del af lânet (18.2 mio) betegnes af Ko mmissionen som  
del 55. lân med rentegodtgorelse i 1980. 

Aktiviteten 11980 

I 1980 ydede Banken finansieringsb idrag tll projekter I medlemsstaterne pâ 2 753,2 mio regningsenheder af 
egne midier mod 2 281,2 mio 11979, hvllket udgor en stigning pâ 20,7 %. Hertil kommer lân af midierne fra det 
nye faellesskabslnstrument for optagelse og ydelse af lân (NIC) pâ I alt 197,6 mio mod 277 mio 11979, hvor de  
forste lân af denne art stilledes tll râdighed. 

De samiede finansieringsbidrag I Fsellesskabet steg dermed fra 2 558,2 mio I 1979 til 2 950,8 mio I 1980 eller 
med 15,3 °/o, hvllket mâ ses I lyset af stigninger pâ 30 % I 1979 og 40 % I 1978. I en période med alvorllge 
okonomlske vanskellgheder her Bankens finansierings bidrag Inden for rammerne af d e generelle retnlngsll-
nler, der gaelder for dens virke, sâledes fremmet udviklingen af vanskellgt sti llede regioner I Fœlleskabet,  
skabt nye beskaeftigelsesmullgheder, stimuleret Investeringerne og forbedret energlforsyningen. 

Over en tredjedel af de samiede finansieringsbidrag 11980 var forbundet med en rentegodtgorelse pà 3 pro-
centpolnts, der afholdtes af Faellesskabets budgetmaessige midier. Disse rentegodtgorelser bevilgedes I for-
blndelse med lân tll projekter (hovedsagellg Infrastrukturpojekter), som gennemfores I de mindst velstlllede 
medlemsstater, der deltager fuldt ud og effektivt I det europaelske monetaere system (EMS). 

Bankens finansieringsbidrag af egne midier i Faelles-
skabet i 1980 er naermere beskrevet pâ siderne 
44-50. De figurerer pâ Bankens statusopgorelse. 

midier. Endvidere er summen af disse midier anfort, 
idet deres samfundsokonomiske virkninger bedst 
kan vurderes pâ grundiag af de samiede belob. 

Finansieringsbidragene af NICs midier er naermere 
beskrevet pâ side 51. De figurerer ikke pâ Bankens 
statusopgorelse, men bogfores i Den saerlige A fde-
ling, som Styrelsesrâdet bar oprettet med henblik pâ  
bogforing af Bankens finansieringsvirksomhed for  
tredjemand og for dennes regning. 

Tabellerne s ide 28, 38, 42 og 96 viser fordelingen af 
finansieringsbidragene af dels Bankens, dels NICs 

Trods en tilbagegang i Det forenede Kongerige var 
Bankens finansieringsbidrag fortsat koncentreret 
i Italien, Irland og Det forenede Kongerige, hvor 
regionudviklingsproblemerne er mest akutte. Disse  
tre lande tegnede sig sâledes for 79 % af finansie
ringsbidragene af Bankens egne midier eller 79,8 % 
under hensyntagen til lânene af NICs midier. Lângiv- 
ningen i Frankrig, hvoraf ca. tre fjerdedele gik til pro 
jekter i energisektoren, viste en modérât fremgang. I 
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Finansieringsbidrag i Fœllesskabet 

Belgien og Danmark, der kendetegnes af tllpasnings-
vanskeligheder pâ grund af strukturomvaeltningerne, 
kom det tll en betydelig udvidelse af lângivningen. I 
Forbundsrepubllkken Tyskland, hvor Bankens lânevll- 
kâr fortsat var forholdsvis utiltraekkende I forhold til  
hjemmemarkedsrenten, blev der kun ydet garantier 
for lân til et kernekraftvaerk. Banken formidiede sâie- 
des betydelige kapitaiposter til de lande eller regio
ner, hvis strukturproblemer er mest udpraegede. 

Lânene til projekter af regional Interesse reprassente-
rede fortsat et anseiigt belob, nemlig to tredjedele af 
finansieringsbidragene i Faellesskabet (1 815,7 mio af 
egne midier og 1 961,4 mio inklusive lânene fra NIC).  
De viste endda en betydelig fremgang i Italien (isaer 
Mezzogiorno) samt i mindre udstraekning i Irland. De 
er koncentreret i de regioner, der priorlteres hojest I 
Faellesskabets regionpolitik, eller som forener den 
storste ledighed med det laveste nationalprodukt pr. 
indbygger. 

Finansieringsbidragene til projekter af faelles Interes 
se viste en endnu hurtigere stigning (26,3%), hvortil  
isaer de projekter, der fremmer virkeliggorelsen af  
Fœllesskabets mài pâ energiomrâdet, bidrog (frem 
gang pâ 33 %), idet de nâede op pâ 1 210,7 mio inklu 
sive lânene af NICs midier. Sidstnaevnte var fordeit pâ  
projekter, der sigter mod at udnytte Faellesskabets 
egne ressourcer (59 %) — Isaer kernekraftvaerker og 
projekter for udnyttelse af mindre kulbrinteforekom-
ster — projekter, der fremmer diversificeringen af Im 
porten (28 %), og projekter, der muliggor energibe-
sparelser (13%). Der konstateredes en ret betydelig 
stigning i lânene til de to sidstnaevnte kategorier af 
projekter, idet udlânsbelobet mere end fordobledes. 

De i 1980 finansierede energiprojekter ventes at ville  
reducere Faellesskabets afhaengighed af olle med i alt  
12 mio t olieaekvivalent (toae), svarende til ca. 2,5 % af  
den samlede Import i 1978, hvilket er den maengde,  
som Râdet for De europœlske Faellesskaber sigter  
mod at begraense Importen af olle til i 1990. 

Diversificeringen af fin ansieringsbidragene fortsattes  
sâvel i industrisektoren som pâ energi- og infrastruk-
turomrâdet, isaer ved hjaelp af globallânene. Lânene 
til projekter i industrisektoren og i mindre omfang In 
den for landbrug og tjenesteydelser viste pâ ny en 
betydelig stigning til 585,4 mio. Hovedparten heraf 
kan tilskrives en tilnaermelsesvis fordobling af global
lânene (265,5 mio mod 137,1 mio i 1979), der reprae-
senterer ca. halvdelen af finansieringsbidragene i dis

se brancher. Sublânene under de lobende globallân 
gik hovedsagelig til projekter af en langt mere beske-
den gennemsnitsstorrelse. Medens sublânenes be-
lobsmaessige omfang var praktisk taget uforandret, 
Steg deres antal nemlig med 24,8 %. 

Finansieringsbidragene til energiprojekter (isaer ke r
ne-, vand- og kulkraftvaerker samt gasrorledninger),  
telekommunikations- og transportfaciliteter, infra
strukturer for vand (vandforsyning, rensning og  
kunstvanding) samt andre infrastrukturer (isaer anlaeg 
af industriomrâder) tegnede sig fortsat for en stor del  
af Bankens aktivitet. Finansieringsbidragene til min
dre infrastrukturprojekter viste betydelig fremgang 
sâvel belobsmaessigt som med hensyn til antal. 

De i 1980 bevilgede lân og garantler indgik i finansie-
ringen af 704 projekter (mod 515 i 1979 og 235 i 
1978), nâr medregnes de projekter, hvortil der yde-
des sublân. De samlede udgifter hertil kan ansiâs tll 
ca. 8,7 mia, hvoraf lânene af Bankens egne midier i 
gennemsnit daekkede 31,6 % eller 33,8 % under hen-
syntagen tll lânene af NICs midier. De mindre og mel-
lemstore projekter modtog generelt storre procentvi-
se finansieringsbidrag. 

Inklusive ca. 16 000 forventede arbejdspladser i de 
virksomheder, som skal tage forhândsbyggede indu-
strihuse i Irland i brug, ventes de I 1980 finansierede 
projekter direkte at ville skabe ca. 34 000 permanente 
arbejdspladser og sikre knap 15 000 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 in direkte som folge af de pro
duktive aktiviteter, hvis udvikling de danner grundlag 
for. Endvidere har de nodvendige arbejder og leve-
rancer i forbindelse med etableringen af disse anlaeg 
— i lighed med industriprojekterne — betydelige di
rekte og indirekte midlertidige virkninger pâ beskaef-
tigelsen i anlaegsperioden, som undertiden er for
holdsvis lang. Disse midlertidige virkninger af de pro
jekter, til hvis finansiering Banken bidrog i 1980, kan 
ansiâs til knap 600 000 mandâr, svarende til ca. 
120 000 arbejdspladser de to forste âr og derefter  
gradvis faerre. Under hensyntagen til de tilsvarende  
virkninger af de projekter, der finansieredes de tre  
foregâende regnskabsâr, kan det ansiâs, at Bankens 
finansieringsbidrag i 1980 sikrede ca. 420 000 ar- 
bejdstagere beskseftigelse. 
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Fordeling pa okonomipolitiske formal 

Lân til projekter af regional interesse 

Lânene til projekter, der fremmer reglonudviklings-
bestrœbelserne, udgjorde 1 815,7 mio af Bankens  
egne midier eg 145,7 mio af NICs midier eiier i alt 
1 961,4 mio. De bevilgedes i dels Italien (47,4%), 
Det forenede Kongerige (25,5%), Irland (knap 
20 %) og Frankrig (godt 7 %), dels Denmark og 
Belgien, der tegnede sig for mindre belob. De ver  
fordelt pâ Industrlprojekter (550,8 mio af egne mid 
ier), projekter for kunstvanding, vandforsyning o g 
splldevandsbehandling (416,6 mio af egne midier),  
telekommunlkatlonsprojekter (307,8 mio af egne 
midier og 39,8 mio af NICs midier), energiprojekter 
(285,1 mio af egne midier og 56,1 mio af NICs mid 
ier), infrastrukturer for transport (102,4 mio af egne 
midier og 37,3 mio af NICs midier) samt diverse in 
frastrukturer (153 mio af egne midier og 12,5 mio af 
NiCs midier). 

Knap t o tredjedele af de samlede finansieringsbi
drag tiifiod forehavender i meget hojt prioriterede 
regioner, sâsom Irland, Mezzogiorno, Nordirland og  
Grönland. Over fire femtedeie var koncentreret i re 
gioner, hvor ledigheden er mere end 25 % hojere  
end gennemsnittet i Fœiiesskabet. 

Lânene var fordelt pâ industriprojekter (144,3 mio af  
egne midier, hovedsagelig Inden for brancherne glas,  
automobiler, naeringsmidier og tekstiler, hvortil kom
mer mindre og mellemstore industriprojekter i form 
af sublân under giobaliân), energiprojekter (128,4 mio  
af egne midier og 41,7 mio af NICs midier), aniaeg af  
industriomrâder (43,1 mio af egne midier og 12,5 mio  
af NICs midier) samt projekter, der allerede havde 
modtaget finansieringsbidrag fra Banken, og som  
skal gore det muligt at kunstvande eller draene knap 
200 000 ha (187 mio af egne midier) og sikre knap 2,2  
mio indbyggeres vandforsyning (66,3 mio af egne 
midier og 12,5 mio af NICs midier). 

Knap en tredjedel af bev iliingerne i Mezzogiorno var 
koncentreret i Pugiien. Bortset fra et lân til et kraft-
vaerk i Brindisi gik de hovedsagelig til projekter for  
forbedring af telefonnettet og etablering af Infrastruk
turer for vand af Interesse for fiere regioner. Disse  
projekter udarbejdes og gennemfores af Cassa per II 
Mezzogiorno. Som eksempler kan nsevnes Pertusillo-
akvaedukten, der leverer drikkevand til et taet befolket 
omrâde, hovedsagelig i provinsen Bari, samt kunst-
vandingsanlaeg i provinserne Foggia og Taranto, der 
forbedrer produktionsviikârene i over 16 000 land-
brugsbedrifter. Hertil kommer lân til en fabrik for  
fremstilling af bilmotorer i Bari og et bryggeri i Massa
fra. 

I Italien steg Bankens lân af egne midier til fremme af 
regionudviklingsbestraebelserne med over 20 % til  
825,4 mio mod 683,3 mio i 1979, og lânene af NICs  
midier ogedes endda fra 39,6 til 104 mio. De samlede  
finansieringsbidrag belob sIg sâledes til 929,4 mio  
mod 723 mio i 1979, hvoraf 842,6 mio eller ni tiende- 
dele bevilgedes i Mezzogiorno. 

I Mezzogiorno var knap to tredjedele af lângivningen  
(555,6 mio) koncentreret i Puglien og Campanien 
samt pâ Sardinien og Sicilien, medens over en fjerde-
del gik til projekter af interesse for fiere regioner,  
isaer Inden for energi, telekommunikation, vandforsy 
ning og industri. 

I Campanien bidrog Banken til en udbygning af tele
fonnettet, et pumpekraftvaerk I Presenzano, aniaegget 
af en raekke industriomrâder samt opforelsen af en 
fabrik for fremstilling af planglas i Caserta. 

Lânene pâ Sardinien gik til en raekke programmer for 
kunstvanding og draening t il fordel for knap 13 500 
bedrifter i provinserne Sassari, Oristano og Cagliari,  
omstillingen af et kraftvaerk i Sulcis til kulfyring og en 
udbygning af hojspaendingsnettet. 

Pâ Sicilien beviigede Banken dels lân til aniaeg af in 
dustriomrâder i Syrakus og Pantano d'Arci, dels et  
globallân til mindre og mellemstore industriprojekter. 
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Tabel 2: Finansieringsbidrag i Faallesskabet i 1980 og 1958-1980 
Fordeling pa okonomipolitiske formal 

1980 

Af Bankens eg ne midier Af NICs midier i alt 
0konomipoiilisk (ormài Ivlio RE % Mio RE Mio RE % 

Regionudvlkling 1 815,7 100,0 145,7 1 961,4 100,0 
Belgien 6,2 0,3 — 6,2 0,3 
Danmark 17,5 1,0 — 17,5 0,9 
Forbundsrepubllkken Tyskland — — — — — 
Frankrig 148,4 8,2 — 148,4 7,5 
Irland 318,7 17,5 41,7 360,4 18,4 
Italien 825,4 45,5 104,0 929,4 47,4 
Luxembourg — — — — — 
Nederlandene — — — — — 
•et forenede Kongerige 499,5 27,5 — 499,5 25,5 

Modernlsering og omstilling af 
virksomheder 31,4 100,0 31,4 100,0 

Fselles europ8eisk interesse 1 213,0 100,0 108,0 1 321,0 100,0 

Energi 1 102,7 90,9 108,0 1 210,7 91,7 
Udnyttelse af Faellesskabefs 
egne ressourcer 682,0 56,2 31,1 713,1 54,0 
Vandkraft og geotermisk energi 163,6 13,5 — 163,6 12,4 
Kerneenergi 432,6 35,6 — 432,6 32,8 
Kulbrinler 46,9 3.9 16,7 63,6 4,8 
Fast breendsel 38,9 3,2 14,4 53,3 4,0 
Alternative energikUder — — — — — 
Energibesparelser 125,3 10,3 26,3 151,6 11,5 

Importspredning (^) 295,4 24,4 50,6 346,0 26,2 

Naturgas 137,6 11.4 41,7 179,3 136 
Et, kul osv. 157,8 13,0 8,9 166,7 12,6 

Kommunikation 103,5 8,5 — 103,5 7,8 

Transport 86,4 7,1 — 86,4 6,5 

Jernbaner — — — — 
Veje og ingeniorarbejder 21,4 1,8 — 21,4 1,6 
Sotransport 16,1 1,3 — 16,1 1,2 
Lufttransport 48,9 4,0 — 48,9 3,7 

Telekommunikation 17,1 1,4 — 17,1 1,3 

Andre intrastrukturer — — — — — 
lyliljobeskyttelse 5,1 0,4 — 5,1 0,4 

Industrielt samarbejde 1,7 0,2 — 1,7 0,1 

Ny teknologi og torskning — — — — 

— At fratrœkke for finansierings
bidrag wed Here formât - 306,9 -363,0 

Total 2 753,2 197,6 2 950,8 

(1) Bel0b i lobende priser omregnel til dagskurser. En oversigt over en sa lang période mâ fortoikes med forsigtighed. idet oplysningerne om de forskelllge âr pàvirkes af 
pnsudviklmgen samt af de kursaendringer, der er sket i Perioden 1958—1980. 

(2) F.eks. gasrorlednmger, investeringer Iii fremme af eilmporten, anlaeg, der muiiggor fyring af kraftvaerker med importerei kul, osv. 
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1958-1980 (') 

Af Bankens eqne midier Al NiCs midier 1 alt 
Mio RE % Mio RE Mio RE % Okonomipolilisk fcrmâl 

10 366,9 100,0 297,9 10 664,8 100,0 Regionudvikling 
90,0 0,9 — 90,0 0,8 Belgien 

152,4 1,5 — 152,4 1,4 Danmark 
372,6 3,6 — 372,6 3,5 Forbundsrepublikken Tyskland 

1 436,1 13,8 — 1 436,1 13,5 Frankrig 
925,4 8,9 128,4 1 053,8 9,9 Irland 

4 776,5 46,1 143,6 4 920,1 46,1 Italien 
4,0 — 4,0 . Luxembourg 

70,5 0,7 — 70,5 0,7 Nederlandene 
2 539,4 24,5 25,9 2 565,3 24,1 Del forenede Kongerige 

Modernisering og omstllHng af 
274,7 100,0 274,7 100,0 virksomheder 

5 670,8 100,0 232,8 S 903,6 100,0 Faelles europaeisk interesse 
4 268,5 75,3 232,8 4 501,3 76,2 Energi 

Udnyttelse af Fœllesskabets 
3 206,0 56,6 155,9 3 361,9 56,9 egne ressourcer 

376,5 6,6 45.4 421,9 7,1 VandkrafI og geotermisk energi 
1853,4 32,7 1 853,4 31,4 Kerneenergi 

713,7 12,6 16.7 730,4 12,4 Kulbrinter 
259,8 4.6 93.8 353,6 6,0 Fast brasndsel 

2,6 0.1 2,6 Alternative energikilder 

199,4 3,5 26,3 225,7 3,8 Energibesparelser 

863,1 15,2 50,6 913,7 15,5 Importspredning (2) 

610,5 10.8 41.7 652,2 11,1 Naturgas 
252,6 4.4 8.9 261,5 4,4 Et, kul DSV. 

954,3 16,8 — 954,3 16,2 Kommunikation 

847,1 14,9 — 847,1 14,4 Transport 

103,9 1.8 — 103,9 1.8 Jernbaner 
572,0 10.1 — 572,0 9,7 Veje og ingeniorarbejder 
64,0 1.1 — 64,0 1.1 Setransport 

107,2 1.9 — 107,2 1,8 Lufttransport 

107,2 1,9 — 107,2 1,8 Telekommunikation 

21,2 0,4 21,2 0,4 Andre infrastrukturer 

30,7 0,5 30,7 0,5 Miljobeskyttelse 

366,1 6,5 366,1 6,2 Industrielt samarbejde 

30,0 0,5 30,0 0,5 Ny teknologi og forskning 

— At fratrœkke for finansierings-
-1904,7 -56.1 -1960.8 bidrag med fiere formât 

14 407,7 474,6 14 882,3 Total 
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Finansìerìngsbidrag i Faallesskabet 

Endvidere fremmede den laegningen af gas rorlednin-
gen mellem Algeriet og Italien, specielt afsnittene 
over Sicilien, under Messina straedet og gennem Ca-
labrien. Hertii kommer et iàn tii et vandforsyningspro-
jekt af interesse for Caiabrien og Basilicata. 

tino-Alto Adige samt maskinfabrikker I Emilia-Ro
magna. Hertii kommer to giobaiiân tii Mediocredito 
Centrale og Centrobanca (Banca Centrale di Credito 
Popolare). 

i Abruzzerne stiiiedes iânene tii râdighed for aniaeg  
for behandiing af gas fra Cupeiioforekomsten, et in-
dustriomrâde samt moderniseringen af en fabrik for 
fremstiiiing af piangias i San Salvo. Endvidere finan-
sieredes et kunstvandingsprojekt i Vaile Peiigna samt  
vandforsyningsarbejder i provinserne Chieti og Tera 
mo, der indgâr i et program, som ogsâ daakker pro- 
vinsen Ascoli Piceno i Marche. Endeiig bidrog Ban 
ken tii en udvideise af en fabrik for fremstiiiing af  
gummiprodukter i hovedbyen i denne provins. 

I Latium skai en raekke iân gore det muiigt at forbed-
re eitransmissions- og -distributionsnettet, at an-
iaegge en raekke industriomrâder, at omstrukturere 
en tekstiifabrik og at udvide en fabrik for fremstiiiing 
af eiektromekanisk udstyr. Begge disse fabrikker iig-
ger i Prosinone. 

Endeiig fortsatte Banken sin stette tii udvikiingen af  
en differentieret forarbejdningsindustri i Mezzogiorno  
gennem ydeise af fire giobaiiân pâ i ait 100 mio. i 1980  
beviigedes 57,4 mio i subiân under lobende giobaiiân 
til 131 projekter, hviiket udgor en betydeiig stigning  
sâvei beiobsmaessigt som med hensyn tii antai. Disse  
projekter gennemfores hovedsageiig i industrisekto-
ren, men ogsâ tii fordel for kvaegbedrifter, nemiig i 
Campanien (31 subiân pâ 15,7 mio), i Pugiien (22  
subiân pâ 6,1 mio), pâ Sicilien (16 subiân pâ 8,5 mio),  
i Latium (14 subiân pâ 10,7 mio), i Marche og pâ Sar 
dinien (hver 7 subiân pâ henhoidsvis 2,5 og 1,3 mio), i 
Caiabrien og Basilicata (hver 6 subiân pâ henhoidsvis 
2,8 og 1,6 mio) samt i Molise (4 subiân pâ 0,3 mio).  
Disse subiâns gennemsnitiige storreise, ca. 440 000  
regningsenheder, repraesenterer et faid, seiv i loben 
de priser, i forhoid tii gennemsnittet for perioden 
1969-1979 (470 000 regningsenheder). 

Ogsâ i Meiiem- og Norditaiien fremmede Banken  
projekter af regional interesse, idet den stiilede 86,8 
mio til râdighed, dels af NiCs midier med henblik pâ  
aniaeg af afsnittet Carnia—Pontebba af Friuiimotorve-
jen, dels af egne midier for en fabrik for fremstiiiing af 
udstyr tii vint ersportscentre og en papirfa brik i Tren-

Finansieringsbidrag af regional interesse  
i Faeiiesskabet 1978-1980 
Fordeling pâ brancher 

1978 1979 1980 

La Energl 
Transport 

I I Telekommunikation  

• Landbrugstorbedring 

E Vand (tapning, distribution, rensning) 

I I Diverse infrastrukturer  

Β Industri  

111 Herat NIC 
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Finansieringsbidrag i Faellesskabet 

I 1980 gik 30 sublân pâ i alt 9,5 mio under lobende  
globallân til mindre og mellemstore projekter I egns-
udvlklingsomrâder I Meilern- og Norditalien. De gen-
nemfores I Trentino-Alto Adige (11 sublân pâ 5,4  
mio), Toscana (10 sublân pâ 1,6 mio), Friuli-Venezia 
Giulia (8 sublân pâ 1,9 mio) og Umbrien (1 sublân pâ  
0,5 mio). Disse sublân pâ gennemsnitllgt 320 000 reg-
nlngsenheder er betydellg mindre end sublânene I 
Syditallen. 

I Det forenede Kongerige stillede Banken 499,5 mio 
af egne midier tll râdighed for projekter af regional In
teresse mod 482,2 mio plus 25,9 mio af NIGs midier I 
1979. 

lig veje og bollger. Fem lân tll lokale myndigheder  
skal gore det mullgt at gennemfore flerstrengede  
projekter, der omfatter infrastrukturer for vandforsy-
nlng, vejbygning (Gramplan og Fife), anlaeg af en mo-
torvej gennem Glasgow (Strathclyde), en udvidelse af 
Dundees lufthavn (Tayside) og anlaeg af Industrlom-
râder (Dumfries og Galloway). 

Endvidere bevllgede Banken lân tll et alumlnlums-
vaerk I Lochaber, et whiskytapperl I Dumbarton og 
Kllmalld, et slagterl I Gorgle, en spânpiadefabrik I  
Cowle samt en kemlsk fabrik I Glasgow. 

To tredjedele heraf glk tll Infrastrukturprojekter, Isaer 
projekter for vandforsyning og splldevandsbehand-
llng (101,9 mio), telekommunlkatlons- og transport-
projekter (135,2 mio I alt), energlprojekter (25,2 mio)  
samt diverse Infrastrukturer, herunder isaer vandbyg-
nlngsarbejder og vejanlaeg (70,5 mio). 

Lânene tll Industriprojekter mere end fordobledes  
(166,7 mio mod 64 mio I 1979). De var hovedsagellg 
koncentreret I den mekaniske og elektrotekniske In
dustri (43,6 mio), naeringsmiddelindustrien (32,3 mio) 
samt metalindustrien undtagen jern (26,4 mio). Hertll 
kommer et globallân og en ny fuldmagts- og garan-
tlaftale med den britiske stat vedrorende bevllling af 
sublân tll mindre og mellemstore Industriprojekter i 
en raekke egnsudviklingsomrâder. 

De fìnansiere de projekter gennemfores i egnsudvik 
lingsomrâder, hovedsagellg I Skotland, Nordirland,  
Nordvestengland, Nordengland, Wales, Yorkshire  
and Humberside og Sydvestengland. Endvidere fì
nansierede Banken to projekter af Interesse for fiere 
regioner, nemllg vogne tll hurtige tog tll llnlerne mei-
lem Nordostengland og Sydvestengland og en raekke 
vandbygningsarbejder I forbindelse med floderne Se 
vern og Trent. 

To lân I Nordirland skal gore det mullgt at etablere 
over 100 000 nye telefon- og telexllnler samt at 
modernisera to daekfabrlkker I Belfast og Ballymena. 

I Nordvestengland fremmede Banken gennemforel-
sen af et projekt for vandforsyning og splldevandsbe-
handllng, aniaegget af afsnlttet Burnley-Nelson af mo-
torvejen Calder Valley samt dels en raekke Industri
projekter for modern lsering af fabrlkke r for frems tll-
llng af elektrlske kabler, dels et glasvaerk i WIgan. I 
Nordengland glk lânene tll vandbygnlngsarbejder I 
Tyneslde, et svaerlndustrlkompleks I Darlington, ud-
styr tll ker nekraftvaerker dels I Da rlington, dels I Mld-
dlesborough, samt masklner tll naerlngsmlddellndu-
strlen og den farmaceutlske Industri I Gateshead. 
Endvidere vil Ibrugtagnlngen af en ny type hurtige tog 
forbedre jernbaneforblndelsen mellem Teesslde og 
London. Disse tog betjener llgeledes Yorkshire and 
Humberslde, hvor Banken fìnansierede to projekter  
for vandforsyning, kloakering og sp lldevandsbehand-
llng tll fordel for omrâderne Grimsby og Sheffield. I 
Wales glk et lân tll videre forelsen af et program for 
vandforsyning og splld evandsbehandling, medens en 
hvldevarefabrik I Rhyl og en fabrik for frems tllllng af 
mineraluld tl l Isoleringsformâl I Bridge nd tegnede sig 
for hver ét lân. Endelig stillede Banken et lân tll râdig 
hed for et projekt for vand forsyning og splldevands
behandling i Devon og Cornwall I Sydvestengland. 

I Skotland fremmer fire af de fìnansierede projekter  
udnyttelsen af olleforekomsterne I Nordsoen. Det 
drejer sIg om kraftvaerket I Peterhead, som kan fyres 
med den gas, der fremkommer ved udvindlngen af 
olle, samt — pâ Shetlandsoerne — udbygnlngen af 
elproduktlonskapaclteten, en udvidelse af ollehavnen 
I Sullom Voe og en raekke Infrastrukturer, hovedsage-

De fuldmagts- og garantlaftaler, som Banken Indglk 
med den britlske regering I 1978 og 1980, og som  
kan sammenllgnes med globallân, bar I samrâd med  
Banken gjort det mullgt at bevllge 33 sublân pâ I alt 
15,6 mio tll Industriprojekter, hvoraf tre fjerdedele 
gennemfores I Nordengland (9 sublân pâ 4,2 mio),  
Wales (10 sublân pâ 3 mio) og Yorkshire and Hum-
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Finansieringsbidrag i Faellesskabet i 1980 

Af Ν ICS midier Af egne midier 

Mio RE Δ Ο <10 Λ Ο 10-30 Λ CD 30-90 

90-270 

Branche ψ" Energi 

ψ. Andre infrastrukturer 

Industri 
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Finansieringsbidrag i Fsellesskabet 

berside (6 sublân pâ 4,1 mio). Restbelobet er fordelt 
mellem Skotland og Sydvestengland (hver 3 sublân  
pâ henholdsvis 2,9 og 0,7 mio) samt Nordirland (0,4  
mio) og Nordvestengiand (0,3 mio). 

I Irland belob lânene til projekter af regional Interesse 
sig til i alt 360,4 mio, nemlig 318,7 mio af egne midier 
og 41,7 mio af NICs midier mod henholdsvis 252,9 og 
86,7 mioi 1979. 

Knap haivdelen heraf gik tii Industri-, skovbrugs- og 
landbrugsindustriprojekter (172,8 mio af egne midier 
mod 49,1 mio i 1979). De ovrige var fordelt pâ vand-
bygningsprojekter (61,4 mio af egne midier), energi-
projekter (43,1 mio af egne midier og 14,4 mio af 
NICs midier) samt en udvidelse og modernisering af 
teiekommunikatlonsnettet og anlaeg af fiskerihavne i 
Killybegs, Greencastle og Howth (41,4 mio af egne 
midier og 27,3 mio af NICs midier). 

I energisektoren var lânene forbeholdt opforelsen af 
et kulfyret kraftvaerk i Moneypoint, en udbygning af 
de to tprvefyrede kraftvaerker I Shannonbridge og 
Lanesborough og den fortsatte udnyttelse af torvefo-
rekomster til fyring af kraftvœrker og fremstilling af 
briketter til centraivarmeaniaeg. Udnyttelsen af lan
dete torveforekomster, tii hvis finansiering Banken 
har bidraget siden 1976, gor det muiigt at fyre en  
raekke kraftvaerker, der i 1980 ieverede 23% af den 
irske eiproduktion. 

Fem Store projekter for vandforsyning og spiide-
vandsbehandling fremmer den okonomiske og indu
strielle udvikiing i hele Irland. Endvidere modtog to  
omfattende programmer for landbrugsforbedring to  
nye lân, ét til draening af 58 ODO ha landbrugsjord og 
ét til genbeplantning af 44 000 ha med skov, anlaeg af 
skoweje samt erhvervelse af skovningsudstyr. 

I 1980 undertegnede Banken tre aftaler om giobaiiân  
med Industriai Credit Company samt en fuidmagtsaf-
taie med Industriai Development Authority om finan
siering af mindre og meilemstore industriprojekter, 
ligesom den bevilgede et nyt giobaiiân til Agricultural  
Credit Corporation med henbiik pâ finansiering af 
dels projekter for modernisering af landbrugsbedrif-
ter, dels mindre landbrugsindustriprojekter. 

Under de lobende giobaiiân stilledes i alt 38,3 mio til  
râdighed for 307 mindre og meilemstore virksomhe- 
der (183 sublân pâ 20,7 mio i 1979). Subiânenes gen-
nemsnitlige storrelse lâ uforandret pâ ca. 125 000  
regningsenheder. 

I Frankrig beiob lânene til projekter af regional inter 
esse sig til 148,4 mio. Knap haivdelen heraf gik til  
Pays de la Loire med henbiik pâ modernisering af et 
raffinaderi i Dönges naer St. Nazaire sa mt anlaeg af et 
afsnit af ekspresvejen Cholet—Nantes. De ovrige iân  
skal gore det muiigt at anlaegge et a fsnit af motorve-
jen Lille—^Valenciennes (Nordfrankrig-Pas-de-Caiais) 
samt at udbygge en brunkuismine og opfore et kraft
vaerk i Aix-en-Provence. Hertil kommer en fabrik for  
fremstilling af mineraiuld tii isoleringsformâi i St. Eloy-
les-Mines i Auvergne. 

Endeiig modtog Caisse d'Aide à l'Équipement des 
Collectivités Locales tre giobaiiân pâ i ait 39,4 mio  
med henbiik pâ finansiering af infrastrukturer af re 
gional interesse. I 1980 ydedes 47 sublân herunder 
sâvel som under det giobaiiân, der bevilgedes i 1979,  
hvoraf 38,3 mio stilledes til râdighed for projekter for  
elektrificering af iandbrugsomrâder samt havneanlaeg  
og veje af Interesse for regioner elier departementer,  
hvoraf storstedelen er beliggende i Sydvestfrankrig  
(26 sublân pâ 6,6 mio), Vestfrankrig-Atianterhavsky- 
sten (9 sublân pâ 20,1 mio), Auvergne (5 sublân pâ 
3,2 mio), Nordfrankrig (3 sublân pâ 2,5 mio), Nedre  
Normandiet (2 sublân pâ 5,1 mio), Midtfrankrig 
(1 sublân pâ 0,5 mio) og pâ Korsika (1 sublân pâ 0,3  
mio). 

Fire iân gik tii offentiige organer for fremme af region-
udvikiingsbestraebeiserne og den industrielle udvik
iing med henbiik pâ opforelse af industrihuse tii sene- 
re Saig eiler udleje til virksomheder, som onsker at  
etablere sIg i Irland. Dette projekt omfatter 500 af dis 
se enheder, der udgor sidste etape af et tidiigere  
program. 

Bortset fra et lân pâ 4,7 mio tii en udbygning af Nars-
sarssuaq iufthavn pâ Grönlands sydspids gik finan-
sieringsbidragene af regional interesse i Danmark tii 
en forbedring af elforsyningen pâ Bornholm og to fa-
brikker i Ringkobing amt, der fremstilier produkter tii 
nœringsmiddeiindustrien og den kemiske industri pâ 
grundlag af vaile. Endvidere modtog den danske stat 
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/1980 gik 243,6 mio RE ti! infrastrukturer for 
transport i Fsellesskabet, nemtig 139,7 mio tit 
fremme af regionudviklingsbestraebeiserne og 
103,9 mio ta torbe dring af  
kommunikationsforbindelserne mellem  
medlemsstaterne. 

Finansieringsbidrag i Faellesskabet 

to nye globallân. Under de lobende gioballân bevilge- 
des 10 sublân pâ i alt 3,4 mio til mindre projekter vest 
for Storebaelt. 

I Belgien blev der under et globallân pâ 6,2 mio til So
ciété Nationale de Crédit à l'Industrie beviiget seks 
subiân, tre i Flandern pâ 4,7 mio og tre i Valloniet pâ 
1,5 mio. 

perne, der kendetegnes af et iavere specifikt uranfor-
brug end letvandsreaktorerne. Endvidere finansiere-
des to kraftvaerker i Belgien, ét i Doei nser Antwerpen  
og ét i Tihange naer Liège. I Det forenede Kongerige 
stilledes et lân til râdighed for kraftvaerket i Torness 
Point i det sydiige Skotland, og endelig bevilgede 
Banken i Forbundsrepublikken Tyskiand to garantier  
for lân til kernekraftvaerket i Gundremmingen i 
Bayern. Disse kraftvaerker, som bar en samlet kapaci- 
tet pâ 9 370 MW, vil gore det muligt at spare 12,4 mio  
toae ârligt, hvoraf 5,2 mio kan tiiskrives de enheder,  
der finansieredes for forste gang i 1980. 

Lân og garantier til projekter af faelles 
europaeisk interesse 

Banken fremmede ligeledes gennemforeisen af pro 
jekter i forbindeise med braendseiskredsiobet, nemlig 
gennem tre iân pâ i alt 127,8 mio til uranberigningsan-
laegget Urenco i Capenhurst i Nordvestengland. Det
te aniaeg, der arbejder efter centrifugeringsprincip-
pet, er et résultat af et samarbejde mellem Det fore
nede Kongerige, Forbundsrepublikken Tyskiand og 
Nederlandene. Det fâr indledningsvis en separations-
kapacitet pâ 400 t berigningsenheder ârligt, hviiket er  
tilstraekkeligt tii at daekke behovet for fire kernekraft- 
vaerker à 1 000 MW. 

Länene til projekter af faelles eur opaeisk Interesse 
belob sig I 1980 tll 1 213 mio af Bankens egne mid
ier og 108 mio af NICs midier. Af disse I alt 1 321  
mio glk over 90 % tll projekter, der fremmer vlrke-
llggorelsen af Faellesskabets mài pâ energiomrà- 
det, idet de stilledes tll râdighed for projekter for  
udnyttelse af Faellesskabets egne energlressourcer 
(682 mio af egne midier og 31,1 mio af NICs midier), 
spredning af Importen (295,4 mio af egne midier og 
50,6 mio af NICs midier) og energibesparelser 
(125,3 mio af egne midier og 26,3 mio af NICs mid
ier). 

De projekter, som har modtaget finansieringsbi 
drag de sidste fire âr, ventes at kunne mindske Fael  
lesskabets ârllge olieimport med ca. 50 mio t eller  
11 % af d e 472 mio t, der importeredes I 1978, og 
som Râdet for De europœiske Faeiiesskaber har 
opstillet som mâl for 1990. 

i overensstemmelse med Faellesskabets retningsli-
nier bidrog Banken til finansieringen af projekter for 
udnyttelse af Faellesskabets egne energikilder. Ker-
nekraftprojekter tegnede sig for i ait 432,6 mio af 
egne midier, hvoraf 304,8 mio gik tii to kraftvaerker i 
Frankrig, nemlig henholdsvis kraftvaerket i Dampierre-
en-Burly i forbindeise med Loirefloden og den hurtige  
formeringsreaktor Super-Phénix i Creys-Maiviiie i Al-

Hertii kommer, at Banken i sin egenskab af Euratoms 
befuldmaegtigede sammen med Kommissionen for  
De europœiske Fœliesskaber undertegnede aftaier 
om lân fil kernekraftvœrkerne i Creys-Malviile (49,2  
mio) og Dampierre-en-Burly (51,4 mio) i Frankrig 
samt ta kernekraftvœrket i Tifiange i Belgien (83,8  
mio) pâ i ait 184,4 mio. Disse finansieringsbidrag, der  
bogfores i Den sœrlige Afdel ing (J f. s. 74), ydes pâ 
grundiag af Bankens projektbedommeise, iigesom 
den varetager lânad ministrationen. De figurerer ikke 
pâ Bankens statusopgorelse og indgâr ejheiier i dens 
aktivitetsstatistikker, idet finansieringsbesiutningen 
trœffes af Kommissionen. 

Banken bidrog ligeledes til opforelsen af pumpekraft- 
vaerkerne i Alto Gesso og Edoio i de italienske Aiper,  
som ska! anvende den uudnyttede kapacitet, der op-
stâr om natten, tii fyldning af et reservoir med henblik 
pâ Produktion af van dkraft ved spidsiast. Disse vaer-
ker vii endvidere kunne levere en vis maengde pri-
maerenergi. De fâr en samlet kapacitet pâ ca. 2 200 
MW. 

Nogle andre projekter, hvis finansiering allerede er 
naevnt i afsnittet om projekter af regional Interesse, 
fremmer ligeledes anvendelsen af Faellesskabets 
egne ressourcer af fast braendsel, nemlig udnyttelsen 
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af torveforekomster og udbygningen af de tervefyre-
de kraftvaerker i Shannonbridge og Lanesborough 1 
Irland samt udvidelsen af en brunkulsmine og opfo-
relsen af et brunkulsfyret kraftvaerk 1 Gardanne 1 
Frankrig. 

Derudover bevllgedes en raekke lân pâ Ι alt 29 mio af 
Bankens egne midier og 16,7 mio af NICs midier med  
henblik pâ udnyttelse af mindre gas- eller oliefore-
komster i Adriaterhavet og Det tyrrhenske Hav samt  
naer Milano . Hertil kommer et finansieringsbidrag til 

Finansieringsbidrag af faelles interesse 
i energisektoren 1973-1980 

1973 74 75 76 77 78 79 80 

Kerneenergi 
Udnyttelse af Fœllesskabets ovrige energikilder 

Importspredning 
Energibespareiser 
Herat NIC 

aniaeg for behandiing af sur gas fra Cupelloforekom-
sten i Abruzzerne, som allerede er naevnt i afsnittet 
om projekter af regional interesse. Endelig ydede 
Banken de to lân til udvidelsen af oliehavnen i Sullom 
Voe og til diverse infrastrukturer pâ Shetlandsoerne 
pâ grund af deres bidrag sâvel tii udnyttelsen af kul-
brinteforekomsterne i Nordsoen som tii disse oers 
udvikling. 

Bevillingerne tii projekter for spredning af energiim- 
porten var hovedsagelig koncentreret om udbygnin- 
ger af det europaeiske gasrorledningsnet (137,6 mio  
af egne midier og 41,7 mio af NICs midier). De gik sâ- 
ledes til afsnittet mellem Zeebrugge, hvor der i oje- 
blikket aniaegges en metanhavn, og Antwerpen i Bel
gien, til en forbindelsesledning mellem de hovedror- 
ledninger, der forer sovjetisk gas gennem 0strig, og  
til et lager i Minerbio i Italien. Hertil kommer en rsekke 
afsnit af en rorledning gennem Mezzogiorno, der skal 
gore det muligt at forsyne Faellesskabet med algerisk 
gas, og som allerede er omtalt pâ grund af der es bi
drag til fremme af regionudviklingsbestraebelserne. 
Endvidere bevilgedes et lân til den tunesiske del af 
denne gasrorledning mellem den algeriske graense 
og Sicilienstraedet efter saerlig bemyndigelse fra Ban
kens Styrelsesrâd i henhold til vedtaegternes artikel 
18. Tilsammen omfatter disse projekter knap 650 km 
rorledninger med stor diameter. 

Banken bidrog ligeledes til at omstille kraftvaerkerne i 
Brindisi og Suicis i Italien til kulfyring samt til opforel-
sen af et kraftvaerk i Moneypoint i Irland, der alle er 
omtalt i afsnittet om projekter af r egional interesse.  
Derudover ydede Banken lân af egne midier sâvel  
som af NICs midier til det kulfyrede Asnaesvaerk i 
Danmark samt til en udvidelse af omiadnings- og 
lagerfaciliteterne i kuihavnen i Savone pâ Liguriens  
kyst. 

To andre projekter bidrager ligeledes til at diversifice-
re Faellesskabets ener giforsyning, nemlig en moder-
nisering af et raffinaderi i Dönges i Frankrig med hen
blik pâ omstilling af Produktionen til lette olieproduk-
ter, bl.a. benzin, og udnyttelsen af va ndkraftressour-
cerne i Zillertal i det ostrigske Tyrol, hvorfra haivdelen 
af Produktionen vil blive stillet til râdighed for tyske 
forbrugere. 

Finansieringsbidragene til energibesparende projek
ter mere end fordobledes til 125,3 mio af egne mid ier 
og 26,3 mio af NICs midier mod i alt 68,5 mio i 1979. 
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De omfatter en raekke fjernvarmeprojekter og projek
ter for forbedring af energianvendelsen i Industrien, 
der tilsammen vi! gore det mullgt at spare ca. 320 000  
toae ârligt. 

I Industrisektoren stillede Banken 75,3 mio af egne 
midier tll râdighed for projekter for forbedring af 
energianvendelsen. Endvidere bevilgede den sine 
forste globallân I Italien og Irland tll mindre og mel-
lemstore projekter med dette formâl. Hertll kommer 
Individuelle lân tll storre projekter for omstllling af en  
raekke cementfabrikker tll kulfyring samt diverse om-
stllllnger af FIATs fabrikker I Norditalien, etableringen 
af et anlaeg I Abruzzerne for fremstllling af tyndt 
planglas, der hovedsagellg anvendes I automobllln-
dustrlen, omstruktureringen af et alumlnlumsvaerk I 
Skotland med henbllk pâ forbedring af e ludnyttelsen 
samt opforelsen af en fabrik I Wales for fremstllling af 
mineraluld tll Isoleringsformâl. De tre sidstnaevnte 
projekter er allerede omtalt I afsnittet om projekter af 
regional Interesse. 

De ovrige energlbesparende projekter modtog lân pâ  
I alt 76,3 mio. I Danmark bevllgedes sâledes lân af  
Bankens egne midier sâvel som af NICs midier til et  
kraftvarmevaerk med fjernvarmenet I Randers samt tll 
fjernvarmenet I Kaiundborg, Herning og Ikast, llge-
som der bevllgedes et forste globallân tll mindre og 
mellemstore fjernvarmeprojekter, der gennemfores 
af lokal e myndigheder. 1 Italien ydede Banken et nyt 
lân af egne midier tll fjernvarmenettet I Brescia, llge-
som et lân af NICs midier glk tll et anlaeg for overord
net styring af al Produktion og transmission af elektrl-
cltet I landet. 

Tll Infrastrukturer for forbedring af kommunlkatlons- 
forblndelserne mellem medlemsstaterne bevilgede  
Banken lân af egne midier pâ I alt 103,5 mio, hoved 
sagellg tll Infrastrukturer for transport (86,4 mio). I 
Italien finansleredes adgangsvejene tll Fréjustunne- 
len, der forblnder Savoyen med Piemonte, llgesom et  
lân tll Alitalia vii gore det mullgt at anskaffe otte fly af 
typen Airbus A 300 Β 4 tll brug pâ linier mellem med
lemsstaterne. I Irland bidrog Banken tll anskaffelsen 
af en RO-RO faerge, der skal Indsaettes pâ llnlerne tll 
Storbrltannlen, llgesom der I Ramsgate vll bllve op-
fort en havnetermlnal tll afvlkling af RO-RO traflkken 
over Kanälen. Endvidere glk et lân pâ 17,1 mio tll laeg- 
nlngen af to sokabler, der vll forbedre teiekommuni- 
kationsforbindeiserne mellem Det forenede Konge- 
rlge og det europaelske fastland. 

Endellg stillede Banken to lân af egne midier tll râdig 
hed for dels et projekt for miljobeskytteise I Firenze, 
der omfatter udflytning af tekstllvlrksomheder fra 
centrum af Prato tll et Industriomrâde, dels et pro
jekt, der gennemfores som et résultat af et naert 
samarbejde mellem virksomheder fra fiere med-
lemsstater Inden for rammerne af Det europaelske 
Rumfartsagentur, og som skal gore det mullgt at  
bygge en raket tll opsendelse af de satellltter, der  
Indgâr I rumfartsprogrammet Arlane. 

Lân til projekter for modernlsering og 
omstllling af virksomheder 

I 1980 ydede Banken lân af egn e midier pâ I alt 31,4  
mio tll projekter for modernlsering og omstllling af 
virksomheder samt skabelse af nye beskaeftlgelses-
mullgheder, der bidrager tll at udvide og diverslficere 
Industrien I en raekke omrâder I Nord- og Mellemlta-
llen samt Skotland, som er staerkt afhaenglge af a ktl-
vlteter i tllbagegang. 

Disse lân glk tll opforelsen af et nyt slagterl naer Edin
burgh, en omstrukturering og modernlsering af tre  
traktorfabrikker I Modena og Cento I Emilia-Romagna  
samt Jesi I Marche og en tekstilfabrik I Prosinone i  
Latlum. Tll disse tre lân, der allerede er omtalt I afsnit
tet vedrorende projekter af r egional Interesse, kom
mer et lân med henbllk pâ udflytning af t ekstllfabrlk-
ker fra Prato tll Industriomrâdet I Macrolotto I Tosca 
na, der allerede er omtalt ovenfor pâ grund af dets bl-
drag tll forbedring af mlljoet. 

Blandt finansleringsbidragene af regional Interesse 
stilledes 97,9 mio tll râdighed for Industriprojekter I 
omrâder under omstllling, heraf en femtedel I form af 
sublân under globallân tll mindre og mellemstore pro
jekter, medens 265,2 mio formidledes tll Infrastruktu
rer for fremme af etableringen af nye ak tiviteter I dis 
se omrâder. De samlede lân, der direkte eller Indirek
te letter gennemforelsen af pr ojekter for modernlse
ring eller omstllling af vir ksomheder eller skaber nye 
beskaeftigelsesmullgheder I omrâder, som kendeteg-
nes af vanskellgheder I visse brancher, belob sig tll 
394,5 mio. 
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Jabel 3: Finansieringsbidrag I Fœllesskabet i 1980 
Fordeling pâ brancher 
3.1. Af Bankens egne midier 

Branche 

Antal Mio RE 

% Branche 1 all Heraf sublàn 1 alt Heral sublân % 
Energi, kommunikatlon og andre infra
strukturer 151 47 2 167,8 38,3 78,7 

Energi 58 16 1 078,0 20,8 39,1 
Produktion 34 893,1 32,4 
Kerneenergi (') 9 432,6 15,7 
Termiske kraftvserker 8 116,5 4,2 
Vandkraltvserker 5 213,8 7,8 
Varmevœrker 4 29,5 1.1 
Kulbrinter {") 6 88,5 3,2 
Brydning af fast brasndsel 2 12,2 0,4 
Transport 24 16 184,9 20,8 6,7 
EHedninger 19 16 47,3 20,8 1,7 
Gas- og otierortedninger 5 137,6 5,0 

Kommunikation 54 31 532,9 17,5 19,4 
Transport 44 31 206,3 17,5 7,5 
Jernbaner 2 47.2 1,7 
Veje og ingeniorarbejder 26 21 58,6 4,8 2,1 
Sotransport 14 10 46,9 12.7 1,7 
Lufttransport 2 53,6 1,9 
Telekommunikation 10 326,6 11,9 

Infrastrukturer for vand 25 416,6 15,1 
Landbrugsforbedring 8 195,2 7,1 
Vand (tapning, distribution, rensning) 17 221,4 8,0 

Diverse infrastrukturer 10 118,7 4,3 
Globallàn (resterende del) {^) 4 21,6 0,8 

Industri, landbrug og tjenesteydeiser 576 518 585,4 131,6 21,3 

Industri 514 476 433,8 124,4 15,8 
Bjergvserksdrift 4 4 0,7 0,7 
Fremstilling og forste forarbejdning af 
metaller 8 7 30,4 4,0 1,1 
Byggematerialer 37 34 16,6 9,9 0,6 
Traeindustri 56 55 14,7 10,6 0,5 
Glas og keramik 7 4 22,1 0,9 0,8 
Kemisk industri 31 28 18,4 13,1 0,7 
Metalforarbejdning og mekanik 137 131 67,6 28,9 2,4 
Biler og transportmateriel 23 21 23,7 4,9 0,9 
Elektroteknisk og elektronisk industri 30 26 31,4 6,0 1,2 
Nœringsmiddelindustri 68 61 59,2 17,9 2,2 
Tekstiler og laeder 23 22 15,0 8,6 0,6 
Papirmasse, papir og trykkerivirksom-
hed 39 38 16,9 9,4 0,6 
Forarbejdning af gummi og plastmate-
rialer 32 30 22,6 6,8 0,8 
Anden industri 14 14 2,6 2,6 0,1 
Bygningsindustri og ingeniorarbejder 1 1 0,1 0,1 
Industriomrâder og -buse 4 91,8 3,3 

Landbrug, skovbrug og fiskeri 40 39 16,7 6,2 0,6 
Tjenesteydeiser 3 3 1,0 1,0 

Turisme 2 2 0,9 0,9 
Andre 1 1 0,1 0,1 

Globallàn (resterende del) (3) 19 133,9 4,9 

Total 727 565 2 753,2 169,9 100,0 
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3.2. Af NICs midier 

Mio RE 

Branche 1 alt Heraf sublàn 1 alt Heraf s ublàn % 
EnergI, kommunikation og andre infra-
strukturer 11 197,6 100,0 100,0 

Energi 7 108,0 54,7 54,7 
Produktion 5 49,2 24,9 24,9 
Termiske kraftvœrker 1 8,9 4,5 4,5 
Varmeveerker 1 9,2 4,7 4,7 
Kulbrinter 1 16,7 8,4 8,4 
Brydning af fast braendsef 2 14,4 7,3 7,3 
Transport 2 58,8 29,8 29,8 
Elledninger 1 17,1 8,7 8,7 
Gas- og oliererledninger 1 41,7 21,1 21,1 

Kommunikation 3 77,1 39,0 39,0 
Transport 1 37,3 18,9 18,9 
Veje og Ingenierarbejder 1 373 18,9 18,9 
Telekommunikation 2 39,8 20,1 20,1 

Diverse infrastrukturer 1 12,5 6,3 6,3 

Total 11 197,6 100,0 100,0 

3.3. Af Bankens og NICs midier 

EnergI, kommunikation og andre Infra
strukturer 162 47 2 365,4 38,3 80,2 

Energi 65 16 1 186,0 20,8 40,2 
Produktion 39 942,3 31,9 
Kerneenergi (') 9 432,6 14,7 
Termiske kraftvœrker 9 125,4 4,2 
Vandkraftvœrker 5 213,8 7,2 
Varmevœrker 5 38,7 1,3 
Kulbrinter ('>) 7 105,2 3,6 
Brydning affasi brœndsei 4 26,6 0,9 
Transport 26 16 243,7 20,8 8,3 
Elledninger 20 16 64,4 20,8 2,2 
Gas- og oliereriednlnger 6 179,3 6,1 

Kommunikation 57 31 610,0 17,5 20,7 
Transport 45 31 243,6 17,5 8,3 
Jernbaner 2 47,2 1,6 
Veje og Ingeniorarbejder 27 21 95,9 4,8 3,3 
Sotransport 14 10 46,9 12,7 1,6 
Lufttranspod 2 53,6 1,8 
Telekommunikation 12 366,4 12,4 

Infrastrukturer for vand 25 416,6 14,1 
Landbrugsforbedring 8 195,2 6,6 
Vand (tapning, distribution, rensning) 17 221,4 7,5 

Diverse infrastrukturer 11 131,2 4,5 
Globallàn (resterende del) 4 21,6 0,7 

Industri, landbrug og tjenesteydelser 
(Jf. 3.1. ovenfor) 576 518 585,4 131,6 19,8 

Total 738 565 2 950,8 169,9 100,0 

(1) Hertil kommer làn fra Euratom pà 184,4 mio, der administreres af Banken, som ogsà har foretaget projektbedommelsen, 
(2) Forskel mellem de i 1980 ydede globallàn (59,9 mio) og de samme àr bevilgede sublàn under lobende globaliàn (38,3 mio) til infrastrukturprojekter. 
(3) Forskel mellem de i 1980 ydede globallàn (265,5 mio) og de samme àr bevilgede sublàn under lobende globallàn (131.6 mio) til projekler inden for industri, landbrug og 

tjenesteydelser. 
(4) Herunder olieraffinering (59,5 mio). 
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Fordeling pa brancher 

Lânene af egne midier til industrlprojekter og 1 mlndre omfang projekter Inden for landbrug og tjenesteydel-
ser, Steg pa ny I forhold til foregâende regnskabsâr, nemllg til 585,4 mio. Knap haivdelen heraf stilledes til 
râdighed 1 form af globallân (265,5 mio). 

Lânene til projekter I energlsektoren belob sig til 1 078 mio af Bankens egne midier og 108 mio af NICs midier  
eller tllsammen 1186 mio, svarende til over 40 % af de samlede finansieringsbidrag I Fœllesskabet. Projekter  
for Infrastrukturer for transport og telekommunlkatlon tegnede sig for 532,9 mio af egne midier og 77,1 mio af 
NICs midier eller Ι alt 610 mio. TU projekter for vandforsyning, splldevandsbehandiing, kunstvanding og drœ- 
ning bevllgedes 416,6 mio af Bankens egne midier, og endelig udiàntes 118,7 mio af egne midier og 12,5 mio  
af NICs midier (I alt 131,2 mio) tll diverse Infrastrukturer. 

Over en tredjedel af de samlede finansieringsbldrag 1  
energisektoren vedrorer kernekraftprojekter (432,6  
mio af egne midier mod 301,6 mio i 1979). Lânene tii 
udnytteise og transport af kuibrinter steg iigeiedes, 
nemiig tii 226,1 mio af egne midier og 58,4 mio af 
NiCs midier. Vandkraftvasrker og termiske kraftvaer-
ker tegnede sig fortsat for en betydeiig dei af iângiv- 
ningen (330,3 mio af egne midier og 8,9 mio af NiCs 
midier). Skpnt der er tale om beskedne beiob af sâvei  
Bankens som NICs midier, kom det tii en betydeiig 
udvideise af iângivningen tii projekter for udnytteise 
af tprveforekomster (26,6 mio) og fjernvarmeprojek-
ter (38,7 mio). Hovedparten af di sse projekter bidra-
ger t ii virkeiiggpreisen af Faeiiesskabets mài pâ ener-
giomrâdet. Nogie er endvidere af regional interesse. 
Forskeiien meiiem beiobene i rubrikken energi i tabei 
2, s. 28, og tabei 3, s. 38, skyides dels, at visse indu
stri- og transportprojekter iigeiedes fremmer virkeiig-
gpreisen af Faeiiesskabets mài pâ energiomrâdet,  
dels at visse energiprojekter, der fremmer regionud- 
vikiingsbestraebeiserne, er uden virkning pâ Faeiies 
skabets energiforsyning. 

Udlânsbeiobet til diverse andre infrastrukturer reprae-
senterer i ait 40 % af de samiede beviiiinger i regn-
skabsâret. Under denne overskrift gik 326,6 mio af 
egne midier og 39,8 mio af NiCs midier tii teiekommu-
nikationsprojekter i Mezzogiorno, Det forenede Kon-
gerige og Irland, hvortii kommer 206,3 mio af egne 
midier og 37,3 mio af NICs midier tii projekter for an-
laeg af veje, jernbaner og havne samt projekter i for-
bindeise med iuftfart, hovedsageiig i de mindst udvik-
iede omrâder. Lânene af egne midier tii projekter for 
vandforsyning, kloakering og spiidevandsbehandling. 

der er en betingeise for enhver udvideise af den oko- 
nomiske aktivitet i regioner under udvikiing eiier om- 
stiiiing, beiob sig til 221,4 mio. Endvidere beviigedes  
en raekke iân pâ i ait 195,2 mio tii kunstvandings- og  
draeningsprojekter, der skai forbedre og diversificere 
iandbrugsproduktionen i et omrâde pâ ca. 250 000 fia  
i Syditaiien og Irland. Endeiig skai 118,7 mio af egne 
midier og 12,5 mio af NiCs midier lette etabieringen af 
diverse infrastrukturer, der fremmer Skotiands omstii-
iing og udvikiing, samt gore det muiigt at aniaegge 
nogie industriomrâder i Syd- og Meiiemitaiien. 

i Frankrig anvendtes i alt 38,3 mio af de i 1980 og tidii-
gere beviigede giobaiiân tii finansiering af 47 mindre 
infrastrukturprojekter sâsom etabiering af eiiednin-
ger, vejbygning og fiavneaniaeg. Hertii kommer et 
giobaiiân tii et dansk finansieringsorgan med fienbiik 
pâ fremme af mindre fjernvarmeprojekter. 

Lânene af egne midier tii projekter Inden for industri,  
iandbrug og tjenesteydeiser belob sig tii 585,4 mio  
mod 377,6 mio i 1979 og 262,6 mio i 1978. Denne 
stigning var isasr konc entreret i Irland og Det forene
de Kongerige, medens iângivningen i italien svarede 
tiinaermeisesvis tii niveauet for 1979. 

Genereit gik de storste beiob tii forfiândsbyggede in-
dustrihuse i Irland, metaiindustrien, den mekaniske 
industri, naeringsmiddeiindustrien, den eiektrotekni-
ske industri, transportmidier, metaiforarbejdning,  
gummiindustrien, giasindustrien, den kemiske indu 
stri og papirindustrien. 
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Ca. 24 % af udlânsbelobet i disse brancher stilledes  
til râdighed i forbrugsgodeindustrien, 33 % i meliem- 
produktindustrien og 43 % i investeringsgodeindu- 
strien. Stigningen i lângivningen til industri- og land- 
brugsprojekter kan i vid udstraekning tiiskrives et for- 
nyet opsving i globallânene. Der biev sâiedes under- 
tegnet 19 giobailân pâ i ait 265,5 mio mod 10 lân pâ 
137,1 mio i 1979 med formidiende organer i Italien, ir-
iand, Det forenede Kongerige, Denmark og Beigien. 
De gor det muligt at yde sublân pâ meliem 25 ODO og 
6 mio regningsenheder til mindre og mellemstore 
projekter, der fremmer enten udvikiingen af vanske-
ligt stillede omrâder (16 giobailân pâ 244,3 mio) eiler  
en mere rationel energianvendelse (3 giobailân pâ 
21,2 mio). 

Det kom pâ ny til en forogelse af sublânenes antal, 
idet 518 mindre og meliemstore projekter tegnede 
sig for 131,6 mio mod 415 projekter og 131,4 mio i 
1979. Sublânenes gennemsnitlige storrelse faldt sâie
des til 250 000 regningsenheder fra 320 000 i 1979 og 
460 000 i 1978. 

Finansieringsbidrag i Faellesskabet i 1980 
Fordeling pâ brancher 

De finansierede projekter gennemfores hovedsageiig  
i Irland (307 sublân pâ 38,3 mio) og Italien (162 subiân  
pâ 68,1 mio). Restbeiobet var fordeit meilem Det for 
enede Kongerige (33 sublân pâ 15,6 mio), Danmark 
(10 sublân pâ 3,4 mio) og Beigien (6 sublân pâ 6,2  
mio). Over 28 mio formidiedes til 131 projekter Inden 
for den mekaniske industri, og knap 18 mio gik til 61  
projekter i landbrugsfodevareindustrien. De ovrige 
sublân tilflod for storstedelens vedkommende projek
ter Inden for trseindustrien, byggemateriaier, papir, 
forarbejdning af gummi og plastmaterialer, tekstiiin-
dustrien, iaederindustrien og den kemiske industri. 

Energi (Produktion) 
Energi (transport) 

Transport 
Telekommunikation 

Vand 
Landbrugsforbedring 

Diverse infrastrukturer 

Industri 

NIC 

De i 1980 tildelte sublân under giobailân repraesente-
rer 29,1 % af Bankens samlede bevillinger til projekter 
inden for industri, iandbrug og tjenesteydelser. De 
udgor et saerlig effektivt bidrag til fremme af re gion-
udviklingsbestraebelserne gennem mangfoldiggorel-
se af forskellige industrielle aktiviteter i staerkt ar-
bejdskraftintensive brancher. De finansierede projek
ter ventes at ville skabe over 9 000 permanente ar-
bejdspladser. Prisen pr. direkte skabt arbejdsplads 

udgor kun 37 000 regningsenheder i gennemsnit mod  
136 000 i forbindeise med de storre industriprojekter, 
hvortii der beviigedes individuelle lân (eksklusive lâ- 
nene til forhândsbyggede industrihuse, hvis karakte-
ristik for sâ vidt angâr beskaeftigelsen svarer tilnaer-
melsesvis til de projekter, hvortii der er ydet sublân).  
Over ni tiendedele af anfallet af sublân og 76,6 % af 
deres samlede pâlydende gik tii uafhaengige virksom-
heder med under 500 ansatte. 
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Fordeling pa lande 

Fire femtedele af de 1 1980 finansierede projekter gennemfortes I Italien, Det forenede Kongerlge og Irland,  
hvor reglonudvlkllngsproblemerne er störst og mest akutte. I disse tre lande bevilgede Banken làn pâ  
2 174,8 mio af egne midier og 179,5 mio af NICs midier eller I alt 2 354,3 mio. 

Med 1 152,5 mio af egne midier og 137,8 mio af NICs 
midier eller tilsammen 1 290,3 mio mod 990,4 mio i 
1979 tegnede Italien sig for langt den storste del af 
Bankens finansieringsbidrag, nemlig knap 44 % af det 
samlede udlânsbelob i Fœllesskabet. I alt 55,7 % af 
disse beviilinger (631 mio af iânene af egne midier og 
88 mio af Iânene af NICs midier) var forbundet med  
den rentegodtgorelse, der kan ydes Inden for ram-
merne af EMS ('). 

drag var koncentreret i energisektoren, hvor der er  
behov for betydelige investeringer pâ grund af lan 
dete store afhaengighed af in dforslen af olle. En fjer-
dedel af Iânene stilledes til râdighed for projekter for 
telekommunikation og transport, medens 20 % gik ti l 
projekter for vandforsyning, herunder isaer til kunst-
vandingsanlaeg med henblik pâ forbedring af det syd-
italienske landbrugs produktivitet. 

Hovedparten af de finansierede projekter gennemfor
tes i Mezzogiorno. I alt 33 % af disse finansieringsbi-

{') Hertil kommer et lân pâ 34.9 mio. der tildeltes 1 1979, og hvortil der bevil-
gedes en rentegodtgorelse i januar 1980. 

I Det forenede Kongerlge belob Iânene sig til 688 
mio af Bankens egne midier mod 739 mio af egne 
midier og 105,3 mio af NICs midier i 1979. Knap tre  
fjerdedele heraf tilflod projekter af regional interesse,  
hvoraf industriprojekternes andel mere end fordoble-
des. Udlânsbelobet til infrastrukturer for kommunika-

Tabei 4: Finansieringsbidrag I Faellesskabet 11980 og 1958-1980 (') 
Fordeling pâ lande 

Af Bankens 
egnemidter 

AI NICs 
midier 1 all 

AI Bankens 
egne midier 

AI NICs 
midier lall 

Land Mio RE % MIO RE Mio RE % Mio RE % Mio RE Mio RE % 

Belgien 153,2 5,6 153,2 5,2 385,7 2,7 385,7 2,6 
Danmark 81,1 3,0 18,1 99,2 3,4 288,9 2,0 18,1 307,0 2,1 
Forbundsrepublikken 
Tyskland 14,2 0,5 14,2 0,5 901,0 6,3 901,0 6,1 
Frankrig 279,0 10,1 279,0 9,5 2 310,2 16,0 2 310,2 15,5 
Irland 334,3 C) 12,1 41,7(5) 376,0 12,7 948,5 (5) 6,6 128,4 (') 1 076,9 7,2 
Italien 1 152,5('') 41,9 137,8 (5) 1 290,3 43,7 5 942,3 (5) 41,3 ???,8 (') 6 165,1 41,4 
Luxembourg 9,0 9,0 
Nederlandene 105,2 0,7 105,2 0,7 
Det forenede 
Kongerige 688,0 25,0 688,0 23,3 3 316,1 23,0 105,3 3 421,4 23,0 
Uden for  
Fasllesskabet (^) 50,9 1,8 50,9 1,7 200,8 1,4 200,8 1,4 

Total 2 753,2 C) 100,0 197,6 (5) 2 950,8 100,0 14 407,7 (5) 100,0 474,6 (') 14 882,3 100,0 

Heraf garantier 14,2 0,5 14,2 0,5 242,4 {^) 1,7 242,4 (η 1,6 

(1) Jf. label 2, noie 1, s. 28. 
(2) Finansieringsbidrag til projekter af direkte interesse for Faellesskabet, ydet i henhold til artikel 18, stk. 1, endet afsnit, i Bankens vedtaegter, hvorefter 

Styrelsesrâdet kan bemyndige Banken til at finansiere projekter uden for Fœllesskabet. 
(3) Heraf Fo rbundsrepublikken Tyskland 133 mio, Italien 90,2 mio. Nederlandene 16,5 mio og Frankrig 2,7 mio. 
i'i) Heraf lân med rentegodtgorelse inden for rammerne af EMS: 8^,3 mio, fordelt pâ Irland (259,3 mio) og Italien (631 mio). 
(5) Heraf làn med rentegodtgorelse inden for rammerne af E MS: 129,7 mio, fordelt pâ Irland (41,7 mio) og Italien (88 mio, hvortil kommer et lân pâ 34.9 mio.  

der bevilgedes i 1979, og hvortil der ydedes en rentegodtgorelse i januar 1980). 
(6) Heraf làn med rentegodtgorelse inden for rammerne af EMS: 1 681.2 mio, fordelt pâ Irland (481,4 mio) og Italien (1 199,8 mio). 
(7) Heraf lân med rentegodtgorelse inden for rammerne af EM S: 252,1 mio, fordelt pâ Irland (79.1 mio) og Italien (173 mio). 
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tion, vandforsyning og spildevandsbehandling forblev 
betydeligt. I energisektoren gik over halvdelen af lâ- 
nene til et uranberignlngsanlaeg. 

Finansieringsbidrag i Faeiiesskabet i 1980 
Fordeling pâ lande og hovedbrancher 

Udlânsbelobet I iriand udgjorde 334,3 mio af egne  
midier og 41,7 mio af NICs midier eller i alt 376 mio 
mod 339,6 mio i 1979. Det var fordelt pâ infrastruktu 
rer, fiovedsagelig for energi, kommunikation og vand 
(53%), samt mindre og mellemstore projekter Inden  
for industri og landbrug (47 %). Fire femtedele af be-
villingerne i Irland, nemlig 259,3 mio af lânene af Ban-
kens egne midier og 41,7 mio af iânene af NICs mid 
ier, var forbundet med den rentegodtgorelse, der kan 
ydes Inden for rammerne af EMS. 

I Danmark bevilgedes 81,1 mio af Bankens egne mid 
ier og 18,1 mio af NiCs midier mod 15,6 mio i 1979. Af 
de i ait 99,2 mio gik 85 mio tii energiprojekter, isaer  
kuifyrede kraftvaerker og fjernvarmeprojekter. 

Aile de ovrige lân afhoidtes af Bankens egne midier, i 
Frankrig ydedes 279 mio hovedsageiig tii energipro
jekter, isaer kerneenergiprojekter, og projekter for  
vejbygning. Finansieringsbidragene i Belgien blev 
naesten tre doblet (153,2 mio mod 58,4 mio) og gik 
fortrinsvis tii to kernekraftvaerker og en gasroried-
ning. i Forbundsrepublikken Tyskiand bevilgedes to  
garantier (14,2 mio) for iân fra et bankkonsortium 
med henblik pâ finansiering af et kernekraftvaerk. 

Endelig stiiiede Banken to lân tii râdighed for projek 
ter uden for Fœllesskabet i henhold tii vedtaegternes 
artikei 18 pâ grund af deres bidrag tii forbedring af 
Faeiiesskabets energiforsyning, nemiig ét tii opforel-

Mio RE 
1300 - , 

1000 -

500 -

I UK IRL F Andre Ud en for 
Fœileskabet (') 

Energi 
Andre infrastrukturer  

I - jl ndustri 

(') Jf. label 4, noie 2, s. 42. 

sen af et vandkraftvaerk i 0strig og ét til det tunesiske 
afsnit af den gasroriedning, der forbinder Aigeriet og 
italien. 
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Lan og garantier Ι Fœllesskabet (') 
Α. Lân og garantier af Bankens egne midier  

Aftaler undertegnet i 1980 

I 1980 indgik Banken aftaler om lân og garantier pâ 2 753, 2 mio at egne midier til projekter Ι Faellesskabet. Disse tinansle-
rlngsbldrag, hvis okonomlske tiovedtraek er beskrevet pâ siderne 25-43, er ydet pâ Bankens tinansielle ansvar og tigurerer 
pâ dens statusopgorelse. 

Visse at de tinanslerede projekter har llgeledes modtaget lân at NICs midier (jt. s. 51). De er markeret med en asterisk (*).  
Tegnet »-I-« angiver de lân til projekter I Irland og Italien, der er torbundet med en rentegodtgorelse pâ 3 procentpoInts 
inden tor rammerne at EMS. 

BELGIEN 

Mio RE  

153,2 

6 220 mio bfr. 

1. Biok tre at kernekraftvaerket i 
Doei naer Antwerpen og biok to  
at kernekraftvaerket i Tihange 
nœr Liège 
Intercom og Ebes gennem 
Belgelectric Finance B.V. 
5 mia bfr. 123,1 

2. Afsnittet Dudzele—Lillo at  
gasroriedningen meiiem Zee-
brugge og Antwerpen inklusive 
en kompressorstation 
Société de Distribution du Gaz—  
Distrigaz S.A. 
970 mio bfr. 23,9 

3. Globallân til Société Natio 
nale de Crédit à l'Industrie 
(SNCI) med henblik pâ finansie-
ring af mindre og mellemstore in-
dustriprojekter i egnsudviklings-
omrâder 
250 mio btr. 6,2 

7. Tiislutning af fjernvarmenet-
tene i Herning og Ikast til et kulty-
ret kraftvarmevaerk 
Herning kommune 
45 mio kr. 5,8 

β. Globallân til Kongeriget Dan
marks Hypotekbank og Finans-
forvaltning med henblik pâ finan-
siering af mindre og mellemstore  
tjernvarmeprojekter 
160 mio kr. 20,5 

9. Sokabel med henblik pâ el-
transmission meiiem Sverige og 
Bornhoim 
Andeisselskabet 0stkraft 
25 mio kr. 3,2 

10. Modernisering og udbyg-
ning at Narssarssuaq lufthavn 
Den danske stat (finansministe-
riet) 
36 mio kr. 4,7 

FORBUNDSREPUBLIKKEN 
TYSKLAND 

FRANKRIG 

14,2 

36 mio DM 

15—16. Biok Β og C at kerne
kraftvaerket i Gundremmingen I 
Bayern 
Kernkraftwerk Gundremmingen 
Verwaltungsgesellschaft mbH 
Garanti 
— 18 mio DM 
— 18 mio DM 

7,1 
7,1 

279,0 

1 630,9 mio ttr. 

17. Biok to, tre og tire af kerne-
kraftvsrket i Dampierre-en-Buriy 
(Midtfrankrig) 
Électricité de France (EDF) Ser
vice National 
460,9 mio ffr. 79,6 

DANMARK 81,1 

630,7 mio kr. 

4. Asnaesvaerket, der fyr es med 
kul 
Elektricitetsselskabet Isetjord-
vaerket Interessentskab (IFV) 
140 mio kr. 18,0 

5.* Kulfyret kraftvarmevaerk i 
Randers (jf. nr. 164) 
Randers kommune 
90 mio kr. 11,7 

6. Fjernvarmenet i Kaiundborg, 
der tilsluttes Asnaesvaerket 
Kaiundborg kommune 
60 mio kr. 7,7 

11. Fabrik i Nr. Vium i Ringko-
bing amt, der anvender vaile til 
Produktion at proteinkoncentrat 
til spaedborns- og diaetkost 
Danmark Protein A/S 
16 mio kr. 2.0 

12. Fabrik i Nr. V ium, der anven
der et underprodukt at valle til  
Produktion af m aelkesukkerpuiver 
tii naeringsmiddelindustrien og 
den kemiske industri  
Biogena A/S 
8,7 mio kr. 1,1 

13—14. Globallân til den dan
ske stat (finansministeriet) med 
henblik pâ finansiering af m indre 
og mellemstore industriprojekter 
i egnsudvikiingsomrâder 
— 25 mio kr. 3,2 
— 25 mio kr. 3,2 

18. Kernekraftvaerket Super- 
Phénix i Creys-Malvilie (Rhône- 
Alperne) 
Centrale Nucléaire Européenne  
à Neutrons Rapides S.A. (NERSA) 
290 mio ffr. 

19. Udvidelse af en brunkuls-
mine i Gardanne naer Aix-en-
Provence samt opforelse af et 
brunkulsfyret kraftvaerk (Pro-
vence-Alperne-Côte d'Azur)  
Charbonnages de France (CdF) 
150 mio ffr. 

20. Modernisering og udvidelse 
af kapaciteten for krakning i et 
olieraffinaderi i Dönges naer St. 
Nazaire (Pays de la Loire) med 
henblik pâ udvidelse af Produk
tionen af lette oiieprodukter 
Elf France S.A. 
350 mio ffr. 

49,3 

25,5 

59,5 

(') Finansieringsbidrag Iii projekter I medlerrisslater-
ne udtrykkes almindeligvis i regningsenhedens 
modvaerdi i national valuta. 
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21. Afsnittet Orchies—Valen
ciennes af motorvej C27 Lille—Va
lenciennes (Nordfrankrig-Pas-de-
Calais) 
Département du Nord gennem  
Caisse d'Aide à l'Équipement 
des Collectivités Locales 
(CAECL) 
100 mio ffr. 17,1 

22. Afsnittet Tournebride—La Sé-
guinière af vejen Nantes—Choiet 
(Pays de la Loire) 
Établissement Public Régional 
des Pays de la Loire gennem 
Caisse d'Aide à l'Équipement 
des Collectivités Locales 
(CAECL) 
30 mio ffr. 5,2 

23. Raket til opsendeise af sa-
teiiitter inden for rammerne af det 
europaeiske rumfartsprogram 
Ariane 
Arianespace S.A. 
10 mio ffr. 1,7 

24—26. Giobâiian til Caisse 
d'Aide à l'Equipement des Col
lectivités Locales (CAECL) med 
henbiik pâ finansiering af infra-
strukturprojekter i egnsudvik-
iingsomrâder, der gennemfores 
af lokale myndigheder eller of-
fentlige institutioner 
— 83,7 mio ffr. 14,4 
— 96,4 mio ffr. 16,5 
— 50,0 mio ffr. 8,5 

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

IRLAND 334,3 

224,7 mio IE 

28. Kulfyret kraftvaerk i Money-
point (Mid West) 
Electricity Supply Board 
20 mio IE 29,7-1-

29. Udvidelse af de torvefyrede 
kraftvaerker i Shannonbridge og 
Lanesborough (Midlands) 
Electricity Supply Board 
3 mio IE 4,5-t-

30.* Udnyttelse af torvefore-
komster med henbiik pâ anven-
delse som kraftvaerksbraendsel 
(Midlands) (jf. nr. 165) 
Bord Na Mona 
6 mio IE 8,9-1-

31. Udbygning af og udstyr til 
fiskerihavne i Killybegs og Green-
castle (Donegal) samt Howth 
(0stirland) 
Den irske stat (flnansministe-
rlet) 
5,7 mio IE 8,5-F 

32. Erhvervelse af en RO-RO 
faerge til ruterne mellem Irland og 
Storbrltannien 
British and Irish Steam Packet 
Company Limited 
7,5 mio IE 11,2-1-

33—34.* Udvidelse og moder-
nisering af det irske telekommu-
nikationsnet (jf. nr. 167) 
Den irske stat (finansmlnlste-
riet) 
— 20 mio IE 29,6-1-
— 2,2 mio IE 3,3-1-

35. Draaning af 58 000 ha land-
brugsjord I grevskaberne Meath, 
Limerick og Mayo 
Den Irske stat (finansmlnlste-
rlet) 
5,5 mio IE 8,2-t-

36. Vandforsyning, kloakering og 
spildevandsbehandling i grevska
berne Cork og Kerry 
Den irske stat (finansministeriet) 
10 mio IE 14,9-1-

37. Vandforsyning, kloakering og 
spildevandsbehandling i grevska
berne Clare, Limerick, Tipperary 
og Kerry 
Den irske stat (finansministeriet) 
6,7 mio IE 10,0-1-

38. Vandforsyning, kloakering og 
spildevandsbehandiing i grevska
berne Mayo og Sllgo 
Den Irske stat (finansministeriet) 
5 mio IE 7,5-F 

39. Vandforsyning, kloakering og 
spildevandsbehandling I grevska
berne Roscommon, Longford, 
Laois, Louth, Offaly, Westmeath, 
Cavan, Leitrim og Donegal 
Den Irske stat (finansministeriet) 
10 mio IE 14,9-1-

40. Vandforsyning, kloakering og 
spildevandsbehandling i grevska
berne Dublin, Meath, Kildare, 
Wicklow, Wexford, Kilkenny, Tip
perary og Waterford  
Den irske stat (finansministeriet) 
4 mio IE 6,0-F 

41-44. Forhândsbyggede indu-
strihuse 
— Industrial Development Au

thority gennem den Irske stat 
(finansministeriet) 
33,2 mio IE 
18,2 mio IE 

— Shannon Free Airport Devel
opment Company Limited 
gennem finansministeriet 
7,4 mio IE 

— Udaras Na Gaeltachta gen
nem finansministeriet 
2,8 mio IE 

49,5-F 
27,1 + 

11,0 + 

4,2 + 



45. Genplanting af 44 000 ha 
skov, aniaeg af skoweje og er-
hvervelse af skovningsudstyr 
Den Irske stat (finansmlniste-
rlet) 
7miol£ 10,4 + 

46-^8. Globallân til Industrial 
Credit Company Limited (ICC) 
med henblik pâ finanslering af 
mindre og mellemstore industri-
projekter 
— lOmioie 14,9 
— 10 micie 14,9 
— ISmloie 22,2 

49. Fuldmagtsaftale med Indus
trial Development Authority 
(IDA) med henblik pä finanslering 
af mindre og mellemstore Indu-
strlprojekter 
lOmloie 14,8 

50. Globallân til Industrial Cred
it Company Limited (ICC) med 
henblik pâ finanslering af m indre 
og mellemstore projekter for ra-
tlonaliserlng af Industriens ener-
glanvendelse 
3 mio le 4,5 

51. Globallân til Agricultural 
Credit Corporation Limited 
(ACC) med henblik pâ finansle
ring af mindre og mellemstore 
projekter Inden for landbrug og 
landbrugsfodevarelndustrl 
2,5 mio IE 3,7 

ITALIEN 1 152,5 

1 368,2 mia lire 

52. Omstllling af et kraftvaerk I 
Brindisi (Pugllen) til kulfyring 
Ente Nazionale per l'Energia  
Elettrica (ENEL) 
10 mia lire 8,3 + 

53. Omstllling af et kraftvaerk I 
Sulcis (Sardinien) til kulfyring 
Ente Nazionale per l'Energia 
Elettrica (ENEL) 
6,4 mia lire 5,3 + 

54—55. Pumpekraftvaerk I Edolo 
(Lombardiet) 
Ente Nazionale per l'Energia 
Elettrica (ENEL) 
— 60 mia lire 51,8 + 
— 60 mia lire 51,3 + 

56. Pumpekraftvaerk I Alto Ges
so (Piemonte) 
Ente Nazionale per l'Energia 
Elettrica (ENEL) 
70 mia lire 60,5 + 

57. Pumpekraftvaerk I Presen-
zano (Campanien) 
Ente Nazionale per l'Energia 
Elettrica (ENEL) 
20 mia lire 16,6 + 

58. Varmevaerker og fjernvar-
menet I Brescia (Lombardiet) 
Azienda Servizi Municipalizzati 
del Comune di Brescia gennem 
Istituto Mobiliare Italiano (IMI) 
5 mia lire 4,3 + 

59—60. Udnyttelse af ollefore-
komsten Nilde i Det tyrrhenske 
Hav ud for Marsala (Sicilien) 
— AGIR S.p.A. gennem Ente 

Nazionale Idrocarburi (ENI) 
6,5 mia lire 5,6 + 

— Deutsche Shell AG gennem 
Istituto Bancario San Paolo 
di Torino 
6,5 mia lire 5,6 

61. Udnyttelse af olleforekom-
sten Santa Maria og gasforekom-
sten San Giorgio i Adriaterhavet 
ud for Marche 
ELF Italiana S.p.A. 
8 mia lire 6,7 

62.* Udnyttelse af g asforekom-
sterne Settaia ost for Milano (Lom
bardiet) og Amelia I Adriaterhavet 
ud for Cervia (Emilia-Romagna) 
(jf. nr. 169) 
AGIR S.p.A. 
9 mia lire 7,7 + 

63. Aniaeg for behandiing af gas 
fra Cupeiloforekomsten (Abruz-
zerne) 
AGIR S.p.A. gennem Ente Nazio
nale Idrocarburi (ENI) 
4 mia lire 3,4+ 

64. Modernisering og udvidelse 
af aniaeggene for transport og 
iagring af kul I Savona (Ligurien) 
Società Italiana per II Gas 
(ITALGAS) 
4 mia lire 3,3 

65. Udbygning af eltransmls-
sions- og -distributlonsnettet pâ  
Sardinien 
Ente Nazionale per l'Energia 
Elettrica (ENEL) 
10 mia lire 8,3 + 

66. Udbygning af eltransmls-
slons- og -distributlonsnettet I 
Latlum 
Ente Nazionale per l'Energia 
Elettrica (ENEL) 
18 mia lire 14,9 + 



67—68.* Gasrarledningen Al 
geriet—Italien (jf. nr. 170) 
— afsnittet Mazzara del Vallo—  

Gagliano (Sicilien) 
45 mia lire 38,4 -I-

— afsnittet Sant'Eufemia—Ca-
strovillari (Calabrien) 
40 mia lire 33,2 4-

SNAM S.p.A. gennem Ente Na
zionale idrocarburi (ENI) 

69. Gasrorledning mellem Mi-
nerbio (Emilia-Romagna) og Zi-
mella (Veneto) med kompressor-
station og lager i Minerblo 
SNAM S.p.A. 
30 mia lire 24,9 -I-

77. Kunstvanding af 81 000 ha 
samt draeningsarbejder i provin-
sen Foggia (Puglien) 
Cassa per il Mezzogiorno 
85 mia lire 70,9 -t-

78. Kunstvanding af 20 800 ha i 
provinsen Taranto (Puglien) 
Cassa per il Mezzogiorno 
40 mia lire 33,2 -f-

79. Kunstvanding af 12 000 ha 
samt draeningsarbejder pâ Cam-
pidanosletten og forsyning af om-
râdet Cagliari (Sardinien) med  
vand 
Cassa per il Mezzogiorno 
30 mia lire 25,0 -I-

88. Veje og jernbaner samt  
vandforsyning, kloakering og 
gasforsyning til industriomrâder i 
Prosinone, Cassino og Anagni 
(Latium) samt Sangro-Aventino 
(Abruzzerne) 
Cassa per il Mezzogiorno 
25 mia lire 21,4-1-

89. Veje og jernbaner samt  
vandforsyning, kloakering og 
gasforsyning fil industriomrâder i 
Acerra, Battipaglia, Mercato S. 
Severino (Campanien) og Panta 
no d'Arci (Sicilien) 
Cassa per il Mezzogiorno 
15,2 mia lire 12,6 -F 

70. Tilkorselsveje til Fréjusvej-
tunnelen gennem Alperne mellem 
italien og Frankrig (Piemonte) 
Azienda Nazionale Autonoma 
delle Strade (ANAS) 
25 mia lire 21,4 

71. Erhvervelse af otte fly af ty 
pen Airbus A 300 84  
Alitalia S.p.A. gennem Istituto 
Mobiliare Italiano (IMI) 
70 mio US-$, svarende til 
58,7 mia lire 48,9 

80. Kunstvanding af over 8 000  
ha og draening af 16 000 ha pâ  
Oristanosletten (Sardinien) 
Cassa per il Mezzogiorno 
22 mia lire 19,0 -F 

81. Kunstvanding af 7 230 ha 
vest for Sassari (Sardinien) 
Cassa per il Mezzogiorno 
22 mia lire 18,2 -F 

82. Kunstvanding af 9 000 ha pâ  
Chilivanisletten ost for Sassari 
(Sardinien) 
Cassa per II Mezzogiorno 
5 mia lire 4,1 -F 

90,* Vejbygning, vandforsyning 
og digebygning i forbindelse med  
Syrakus' industriomrâde (Sicilien) 
(jf. nr. 173) 
Cassa per il Mezzogiorno 
11 mia lire 9,2 -F 

91. Aniaeg af tekstilindustriom-
râdet Macrolotto i Prato nasr Fi 
renze (Toscana) 
Cassa di Risparmi e Depositi di 
Prato 
6 mia lire 5,1 

72. Udbygning af telexnettet i 
Mezzogiorno 
Det itaiienske Post- og Teie-
grafvaesen gennem Consorzio di 
Credito per le Opere Pubbliche 
(CREDIOP) 
24 mia lire 20,7 

73. Udbygning af det mellem-
bys telekommunikationsnet i 
Mezzogiorno 
Azienda di Stato per i Servizi Te
lefonici (ASST) gennem Consor
zio di Credito per le Opere 
Pubbliche (CREDIOP) 
20 mia lire 16,6 

74.* Udbygning af te lefonnettet 
i Puglien (jf. nr. 172) 
Società Italiana per l'Esercizio 
Telefonico p.A. (SIP) gennem 
Istituto Mobiliare italiano (IMI) 
100 mìa lire 86,4 

75—76. Udbygning af telefon
nettet i Campanien 
Società Italiana per rEsercizIo 
Telefonico p.A. (SIP) 
— gennem istituto per lo Svi

luppo dell'Italia Meridionale 
(iSVEIMER) 
50 mia lire 41,5 

— gennem Istituto Mobiliare 
Italiano (IMI) 
50 mia lire 41,5 

83. Kunstvanding og draening af 
knap 6 500 ha i Pelignadalen 
(Abruzzerne) 
Cassa per il Mezzogiorno 
20 mia lire 16,6 -F 

84. Udvidelse af Pertusilloakvae-
dukten med henblik pâ sikring af 
drikkevandsforsyningen i Central-
puglien, hovedsagelig provinsen 
Bari (Puglien) 
Cassa per il Mezzogiorno 
50 mia lire 41,4-F 

85. Udvidelse og forbedring af 
Agri- og Fridaakvaedukterne med  
henblik pâ sikring af drikkevands
forsyningen i provinserne Matera  
og Potenza (Basilicata) samt Co
senza (Calabrien) 
Cassa per il Mezzogiorno 
15 mia lire 12,4-F 

86. Udvidelse af Ruzzoakvae-
dukten med henblik pâ sikring af 
drikkevandsforsyningen i en raek-
ke kommuner i provinserne Tera
mo (Abruzzerne) og Ascoli Pice
no (Marche) 
Cassa per il Mezzogiorno 
5 mia lire 4,1 -F 

87. Udbygning af Verdeakvae-
dukten med henblik pâ sikring af 
drikkevandsforsyningen i Chieti 
(Abruzzerne) 
Cassa per il Mezzogiorno 
10 mia lire 8,3 -F 

92. Omstilling af o lie- og gasfy-
rede cementfabrikker i Morano 
Po (Piemonte), Settimello (Tos
cana), Lugagnano og Santarcan-
gelo (Emilia-Romagna) til kulfy-
rlng 
UNiCEM S.p.A. gennem Istitu to 
Mobiliare itaiiano (iMi) 
4 mia lire 3,3 

93. Modernisering af en fabrik 
for fremstilling af planglas I San 
Salvo (Abruzzerne) 
SOCIETÀ ITALIANA VETRO 
S.p.A. (SIV) gennem Istituto per 
lo Sviluppo Economico deil'ita-
lia Meridionale (ISVEIMER) 
15 mia lire 12,8 

94. Omstilling og modernisering 
af en fabrik for fremstilling af 
planglas i Caserta (Campanien) 
FABBRICA PISANA S.p.A. 
gennem Istituto per lo Svi
luppo Economico d eii'Italia Me
ridionale (ISVEIMER) 
7 mia lire 5,8 

95. Omstilling af en fabrik for  
fremstilling af kulstofelektroder i 
Narni Scalo (Umbrien) 
ELETTROCARBONiUM S.p.A. 
gennem istituto Mobiliare italia
no (IMi) 
6 mia lire 5,1 
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96. Udbygning og rationalise- 
ring af aniaeg for fremstilling af 
fosforderivater i Spoleto (Um-
brien) 
Società per Azioni Fabbriche 
Fiammiferi ed Affini (SAFFA) 
gennem istituto Mobiliare Italia
no (IMI) 
900 mio lire 0,7 

97. Udvidelse og rationalisering 
af aniaeg for fremstiiiing af skiiifte 
og lojpekoretojer til vintersports-
centre i Vipento (Trentino-Alto 
Adige) 
LEITNER S.p.A. gennem Istitut o 
Mobiliare italiano (IMI) 
1,8 mia lire 1,5 

98. Omstiiling og modernisering 
af tre traktorfabrikker i Modena 
og Cento (Emilia-Romagna) og 
Jesi (Marche) 
FIAT TRATTORI S.p.A. 
15 mia lire 13,0 

99. Arbejder og udstyr med  
henblik pâ reduktion af energifor-
bruget i en raekke fabrikker i Tori
no (Piemonte) 
Diverse seiskaber i koncernen 
FIAT S.p.A. gennem Banca Cen
trale di Credito Popolare S.p.A. 
(Centrobanca) 
12 mia lire 10,0 

100. Udvidelse af aniaeg for  
fremstilling af indsprojtningspum-
per tii dieselmotorer i Bari (Pug-
lien) 
WEBER S.p.A. gennem Istituto 
Mobiliare Italiano (IMI) 
10,3 mia lire 8,8 

101. Udvidelse af en elektrome-
kanisk fabrik i Prosinone (Latium) 
SACE SUD S.p.A. gennem Cassa 
per il Mezzogiorno og Istituto 
per io Sviluppo Economico del-
i-ltaiia Meridionale (ISVEiMER) 
1 mia lire 0,9 

102. Udvidelse af en fabrik for  
fremstilling af konsumis i Galvano 
(Campanien) og udbygning af 
dens distributionsnet 
ALSO S.p.A. gennem Istituto per 
io Sviluppo Economico dell'Ita
lia Meridionale (ISVEIMER) 
5,9 mia lire 4,9 

103—104. Udvidelse og moder
nisering af et bryggeri i Massa-
fra (Puglien) 
BIRRA DREHER S.p.A. 
— gennem Istituto per io Svi

luppo Economico dell'Italia 
Meridionale (ISVEIMER) 
1 mia lire 0,9 

— gennem Cassa per il Mezzo
giorno og istitut o per io Svi
luppo Economico dell'Italia 
Meridionale (ISVEIMER) 
1,5 mia lire 1,2 

105. Omstiiling og modernise
ring af en tekstilfabrik i Prosinone 
(Latium) 
KLOPMAN International S.p.A. 
gennem Istituto Mobiliare italia
no (IMI) 
7,5 mia lire 6,5 

106. Udvidelse og modernise
ring af en papirfabrik i Riva dei 
Garda (Trentino-Alto Adige) 
CARTIERE DEL GARDA S.p.A. 
gennem Istituto Mobiliare Italia
no (IMI) 
9 mia lire 7,5 

107. Udvidelse af en fabrik for  
fremstilling af slanger og remme 
af gummi i Ascoli Piceno (Mar
che) 
UNIROYAL MANULI S.p.A. gen
nem Cassa per il Mezzogiorno 
og istituto per io Sviluppo Eco
nomico dell'Italia Meridionale 
(ISVEIMER) 
3 mia lire 2,6 

108. Giobailân til Banca Nazio
nale dei Lavoro — Sezione Spe
ziale per il Credito Industriale 
med henblik pâ finansiering af 
mindre og mellemstore industri-
projekter i Mezzogiorno 
15 mia lire 13,0 

109. Giobailân til Banco di Na
poli — Sezione Speziale per il 
Credito Industriale med henblik 
pâ finansiering af mindre og mel
lemstore industriprojekter i Mez
zogiorno 
10 mia lire 8,3 

110. Giobailân til istituto per io 
Sviluppo Economico dell'Italia 
Meridionale (ISVEIMER) med 
henblik pâ finansiering af m indre 
og mellemstore industriprojekter 
i Mezzogiorno pâ fastlandet  
75 mia lire 62,2 

111. Giobailân til Istituto Re
gionale per il Finanziamento alle 
Industrie in Sicilia (IRFIS) med 
henblik pâ finansiering af m indre 
og mellemstore industriprojekter 
pâ Sicilien 
20 mia lire 16,6 

112. Giobailân til Mediocredito 
Centrale — Istituto Centrale per 
il Credito a Mediotermine med 
henblik pâ finansiering af m indre 
og mellemstore industriprojekter 
i egnsudvikiingsomrâder i Mei-
lem- og Norditalien 
20 mia lire 16,7 

113. Giobailân til Banca Centra
le di Credito Popolare (Centro-
banca) med henblik pâ finansie
ring af mindre og mellemstore in
dustriprojekter i egnsudvikiings 
omrâder i Meilern- og Norditalien  
6 mia lire 5,0 



114. Qloballân til Mediocredito 
Centrale — Istituto Centrale per 
il Credito a Mediotermine med 
henblik pâ finansiering af m indre 
og mellemstore projekter for ra-
tionalisering af industriens ener-
gianvendelse 1 Meilern- og Nord-
Italien 
10 mia lire 8,3 

115. Qloballân tu Banca Centra
le di Credito Popolare (Centro-
banca) med henblik pà finansie
ring af mindre og mellemstore 
projekter for rationallsering af In 
dustriens energianvendelse I Mei-
lem- og Norditalien 
10 mia lire 8,3 

124—125. Afsnittet Burniey-
Nelson (Nordvestengland) af mo-
torvej M65 (Calder Valley)  
Lancashire County Council 
— 3 mio £ 
— 3 mio £ 

126. Udvidelse af ollehavnen i 
Sullom Voe pà Shetiandsoerne 
(Skotland) 
Shetland Islands Council 
6,2 mio £ 

127. Opforelse af en terminal 
for RO-RO faerger I Ramsgate  
med henblik pâ afvikling af pas 
sager-, bll- og godstrafikken over 
Kanälen (Sydpstengland) 
Thanet District Council  
3 mio £ 

135. Vandforsyning og spilde-
vandsbehandiing i Devon og 
Cornwall (Sydvestengland) 
South West Water Authority 

5.0 gennem National Water Council 
5.1 6 mio £ 10,2 

136. Kloakering og splidevands-
behandllng i omrâdet Tyneside 
(Nordengland) 
Northumbrian Water Authority 

9,6 gennem National Water Council 
12,3 mio £ 19,0 

137. Vandforsyning og spllde-
vandsbehandllng (Nordvesteng
land) 
North West Water Authority  
gennem National Water Council 

4,9 15 mio £ 25,6 

DET FORENEDE KONGERIGE 688,0 

417,3 mio £ 

116. Kernekraftvaerk I Torness 
Point (Skotland) 
South of Scotland Electricity 
Board 
25 mio £ 38,7 

117—119. Uranberigningsanlaeg 
I Capenhurst (Nordvestengland) 
BNFL Enrichment (Operations-
U.K.) Limited gennem British  
Nuclear Fuels Limited med hen
blik pâ finansiering af dets kapltal- 
andel I URENCO UK 
— 5 mio £ 8,3 
— 50 mio £ 85,3 
— 20 mio £ 34,1 

120. Gas- eller ollefyret kraft- 
vœrk I Peterhead (Skotland) 
North of Scotland Hydro-Elec
tric Board 
10 mio £ 16,7 

121. Termlsk kraftvaerk i Ler
wick (Skotland) 
North of Scotland Hydro-Elec
tric Board 
5 mio £ 8,5 

128. Udbygning af teiekommu-
nlkatlonsnettet I Nordlrland 
Post Office 
41 mio £ 68,3 

129. Udbygning af telekommu-
nikatlonsforblndelserne mellem 
Det forenede Kongerlge og det 
europaelske fastland med to so-
kabler 
Post Office 
10 mio £ 17,1 

130. Vandforsyning og kloake 
ring I omrâdet Grimsby (York
shire and Humberslde) 
Anglian Water Authority gennem 
National Water Council 
7,1 mio £ 11,7 

131. Kloakering og spilde-
vandsbehandllng I omrâdet Shef
field (Yorkshire and Humberslde) 
Yorkshire Water Authority gen
nem National Water Council 
6,7 mio £ 10,4 

138. Vandforsyning og splide-
vandsbehandllng I omrâdet Strath-
clyde samt aniaeg af et af-
snlt af Mo nklandmotorvejen gen
nem Glasgow (Skotland) 
Strathclyde Regional Council 
20 mio £ 33,3 

139. Vandforsyning, spllde-
vandsbehandllng og vejbygning i 
omrâdet Fife (Skotland) 
Fife Regional Council 
5 mio £ 8,5 

140. Vandforsyning, kloakering 
og vejbygning I omrâdet Tayslde 
samt udvidelse af Dundees luft-
havn (Skotland) 
Tayside Regional Council 
5 mio £ 8,5 

141. Vandforsyning, kloakering, 
splldevandsbehandling og vej
bygning I omrâdet Gramplan  
(Skotland) 
Grampian Regional Council 
5 mio £ 8,5 

122. Bygning og Indsasttelse af 
18 hurtige dieseltog pâ llnlerne 
mellem Nordost- og Sydvesteng
land samt opforeise af servlcede-
poter 
British Railways Board 
25 mio £ 

132. Vandforsyning og spllde
vandsbehandling (East and West 
Midlands, Humberslde og Wales) 
Severn Trent Water Authority 
gennem National Water Council 
7,5 mio £ 12,8 

142. Vejbygning og bollgbygge-
ri samt vandforsyning og kioake-
rlng pâ Shetlandsoerne (Skot 
land) 
Shetland Islands Council 
5 mio £ 8,2 

38,6 

123. Bygning og Indsaetteise af 
4 hurtige dieseltog pâ llnlerne 
mellem London og Teesslde 
(Nordengland) eller Humberslde 
British Railways Board 
5 mio £ 8,5 

133—134. Vandforsyning og 
splldevandsbehandling (Wales) 
Welsh Water Authority gennem 
National Water Council 
— 4 mio £ 
— 3,5 mio £ 

6,2 
6,0 

143. Vejbygning, vandforsyning 
og aniaeg af Industriomrâder  
(Skotland) 
Dumfries and Galloway Re
gional Council 
2 mio £ 3,3 
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144. Modernisering af et alumi-
niumsvaerk i Lochaber, Fort Wil
liam, herunder reduktlon af det 
speclflkke elforbrug (Skotland) 
British Aluminium Company 
Limited gennem B.A. Finance 
Limited 
16 mio £ 26,4 

145. Fabrik for fremstllling af 
mineraluld til Isoleringsformâl I 
Bridgend (Wales) 
Rockwooi Limited 
1 mio £ 1,7 

146. Udvldelse af en spânplade- 
fabrlk I Cowie (Skotland) 
Caberboard Limited 
2,5 mio £ 4,2 

147. Modernisering af en glas-
fabrlk I WIgan (Nordvestengland) 
samt opforelse af et lager I Taffs 
Well (Wales) 
Co-operative Wholesale Society 
Limited 
1,5 mio £ 2,6 

148. Fabrik for fremstllling af 
aktlvt kul til den kemlske og far-
maceutlske Industri samt nae- 
rlngsmlddellndustrlen I Glasgow 
(Skotland) 
Norit-Ciydesdaie Company Lim
ited 
2 mio £ 3,4 

149—150. Opforelse og Indret-
nlng af en fabrik for fremstllling 
af svaere metalkonstruktloner I 
Darlington I grevskabet Durham 
(Nordengland) 
The Cleveland Bridge and En
gineering Company Limited 
— 5 mio £ 7,7 
— 5 mio £ 8,2 

151. Udvldelse af aniaeg for 
fremstllling og samling af udstyr 
til kernekraftvaerker I Middles-
borough og Darlington (Nordeng 
land) 
Whessoe Heavy Engineering 
Limited gennem Whessoe Lim
ited 
2,5 mio £ 4,2 

152. Opforelse og Indretning af 
en fabrik for fremstllling af hârde  
hvldevarer (vaskemasklner og 
torretumblere) naer Rhyl I grev
skabet Clwyd (Wales) 
Hotpoint Limited 
4 mio £ 6,2 

153. Fabrik for fremstllling af 
emballerlngsmasklner til nae-
rlngsmlddellndustrlen og den far-
maceutlske Industri I Gateshead 
(Nordengland) 
Baker Perkins Hoiding Limited 
2,5 mio £ 4,1 

154. Omstllling og modernise
ring af fabrikker for fremstllling af 
elkabler i Merseyslde, Cheshire 
og Manchester (Nordvesteng
land) 
BiCC — Generai Cabies Limited 
og BiCC Connoiiys Limited gen
nem BICC Finance N.V. 
8mlo£ 13,2 

155. Udvldelse af et aniaeg for 
aftapning af whisky I Dumbarton 
(Skotland) 
Strathieven Bonded Warehouses 
Limited gennem Proprietors 
of Hay's Wharf Limited 
3 mio £ 4,9 

156. Udvldelse af a ftapnlngska-
paclteten I et whiskydestlllerl I 
Kllmalld (Skotland) 
Hiram Walker and Sons (Scot
land) Limited 
12 mio £ 20,5 

157. Slagterl I Gorgie I Edin
burgh (Skotland) 
City of Edinburgh District Coun
cil 
4 mio £ 6,8 

158. Udvldelse og modernise
ring af to daekfabrlkker I Belfast 
og Ballymena (Nordlrland) 
Michelin (Belfast) Ltd 
8 mio £ 13,2 

159. Globallân til industriai and 
Commerciai Finance Corpo
ration Ltd (iCFC) gennem Fi
nance for Industry Limited og 
FFI — UK Finance med henbllk 
pâ finanslering af mindre og mel-
lemstore Industrlprojekter 
5 mio £ 8,5 

160. Fuldmagts- og garantlafta-
le med industriministeriet for 
England, ministeriet for Skot-
iand, ministeriet for Wales og 
handeisdepartementet under 
ministeriet for Nordiriand om fi
nanslering af mindre og mellem-
store Industrlprojekter I egnsud-
vlkllngsomrâder 
20 mio £ 30,9 

UDEN FOR F/ELLESSKABET 50,9 

161. Udnyttelse af vandkraftres-
sourcerne I Zlllertal I det ostrlg-
ske Tyrol 
Tauernkraftwerke-AG og Öster
reichische Eiektrizitätswirt-
schafts-AG 
80 mio schwelzerfranc 33,6 

162. Afsnlttet gennem Tunesien  
af gasrorlednlngen Algerlet—Ita 
lien 
SNAM S.p.A. gennem Ente Na
zionale idrocarburi (ENI) 
25 mio US-$ 17,3 



Β. Lân af midierne fra det nye faellesskabsinstrument for optagelse og ydelse af lân 
(NIC) 
Aftaler undertegnet i 1980 

I 1980 indgik Kommissionen for De europaeiske Faellesskaber og Banken i faellesskab aftaler om lân pâ i ait 197,6 mio af 
NICs midier til projekter i Faelleskabet. Banken har ydet disse lân, hvis okonomiske hovedtraek er beskrevet pâ siderne 
25-43, pâ Det europaeiske okonomiske Faellesskabs vegne og for dets regning og risiko (jf. s. 9 og 23). De figurerer ikke pâ 
Bankens statusopgorelse, men bogfores i Den saerlige Afd eling (s. 74). Bankens ansvar i forbindelse 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 med undtagelse af Friulimotorvejen ligeledes modtaget lân af Bankens egne 
midier, fivortil de i parentes anforte tal fienviser (jf. s. 44-50). Tegnet »-F« markerer de lân fil projekter i Irland og Italien, der  
er forbundet med en rentegodtgorelse pâ 3 procentpoints Inden for rammerne af EMS. 

DANMARK 
Mio RE 

18,1 

142,0 mio kr. 

163. Omstilling af Asnaesv aerket 
til kulfyring 
Eiektrlcitetsselskabet Isefjord-
vaerket Interessentskab (IFV) 
70 mio kr. 9,0 

164. Randers  
(jf. nr. 5) 
72 mio kr. 

IRLAND 

kraftvarmevaerk 

41,7 

28,1 mio le 

165. Udnyttelse af torvefore-
komster med henblik pâ anven-
delse som kraftvaerksbraendsel 
(jf. nr. 30) 
Bord Na Mona 
3,7 mio IE 5,5 + 

166. Udnyttelse af torvefore-
komster og opforelse af en bri-
kettefabrik 
Bord Na Mona 
6 mio IE 8,9 

167. Udvidelse og modernise-
ring af telekommunikationsnettet 
(jf. nr. 33-34) 
18,4 mio IE 27,3 

ITALIEN 137,8 

165 mia lire 

168. Aniaeg for overordnet sty-
ring af elproduktion og -transmis
sion 
Ente Nazionale per l'Energia 
Elettrica (ENEL) 
20 mia lire 17,1 -f 

169. Udnyttelse af kulbrintefo-
rekomsterne Gavone, Sellala, 
Amelia, David og Barbara (jf. nr. 
62) 
20 mia lire 16,7 -I-

170. Afsnittet Mazzera del Vallo 
(Sicilien)—Sant'Eufemia (Cala-
brien) af gasrorledningen Alge
rie!—Italien (jf. nr. 67-68) 
50 mia lire 41,7-1-

171. Afsnittet Carnia-Pontebba 
af Friulimotorvejen 
Autostrade — Concessioni e 
Costruzioni Autostrade S.p.A. 
45 mia lire 37,3 

172. Udbygning af telefonnettet 
i Puglien (jf. nr. 74) 
15 mia lire 12,5 

173. Diverse infrastrukturer i  
Syrakus' industriomrâde (Sicilien) 
(jf. nr. 90) 
15 mia lire 12,5-1-

! Irland daekkes 20 % af elbehovet af t0rvefyrede kraftvaerker (jf. nr. 29, 30, 165og 166). 
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Et af Fœllesskabets vigtigste mât er at reducere  
dets afhœngighed af importeret olle. / 1980  
bevilgede Banken derfor 1 210,7mio RE 
tu projekter med dette formât. HertH kommer  
249,2 mio til forbedringer af energiforsyningen 
i en rœkke A VS-stater og middelhavslande. 

Finansieringsbidrag uden for Faellesskabet 

Bankens virkefeit uden for Fsellesska bet omfatte r middelhavslandene, herunder Portugal, statarne I Afrika,  
Vestindien og Stillefiavet (AVS-staterne) samt de oversoiske lande og territorier (OLT). Inden for rammerne 
af de forskellige konventioner, finansprotokoiier og afgoreiser deitager Banken her i finansieringen af projek 
ter, som frommer disse iandes okonomiske og sociale udvikiing. Den bidrager salades til gennemforelsen af 
Faellesskabets bistandsprogram. 

Disse finansieringsbidrag stag betydeiigt i 1979, og den opadgâende tendons fortsatte i 1980. De belob sig  
salades til 547,7 mio mod 512,9 mio i 1979, heraf 402 mio i middeihavsiandene og 145,7 mio i AVS-staterne. I 
alt 371,4 mio stiiiedes tii râdighed i form af iân af Bankens agno midier, der figurerer pà dans statusopgorei-
se, medens 176,3 mio havde form af finansieringsbidrag af Faeiiess kabets budgetmaessige midier, der bogfo- 
res i Den saerlige Afdeling. 

Finansieringsbidrag i middeihavsiandene 

Bankens aktivitet I middelhavslandene, der i 1979 
gennemgik en kraftig udvidelse som folge af Ikraft- 
traedelsen af talrlge finansprotokoiier og aftaler, stag- 
nerede I 1980 med I alt 402 mio mod 426,5 âret for. 
Lânene af egne midier belob sIg til 247 mio mod 
347,7 mio I 1979 og 83 mio I 1978. Disse Iân er sasd-
vanllgvls forbundet med rentegodtgorelser pâ 2 eller  
3 procentpolnts, der afholdes over Faellesskabets  
budget, llgesom Faellesskabet stiller en garanti for 
denne virksomhed pâ Indtll 75 % af de samlede bevll-
llnger. Lânene pâ saerlige vllkâr af Faellesskabets  
budgetmaessige midier, der afhaengigt af modtager- 
landene har en samlet lobetld pâ Indtll 40 âr, en af- 
dragsfrl période pâ Indtll 10 âr og en rentefod pâ 1 
eller 2,5 %, viste pâ ny en betydellg stigning, nemllg  
fra 78,8 mio 11979 til 155 mio 11980. 

De samlede finansieringsbidrag I Graekenland, der tll-
trâdte Faellesskabet den 1. januar 1981, Portugal, der  
har ansogt om medlemskab, og Tyrklet, der er asso-
cleret, belob sIg til 350 mio eller knap 85 %. De glk til 
energlprojekter (47%), hovedsagellg med henbllk pâ  
udnyttelse af lokale ressourcer (saerllg brunkulsfyre-
de kraftvaerker og vandkraftvaerker). Infrastrukturer  
for transport (17,7%) og kunstvandlngsprojekter 
(6,8%). Inden for Industri og tlldels landbrug og tje-
nesteydelser (27,1 %) glk bevllllngerne hovedsagellg 
til mindre og mellemstore projekter I form af sublân  
under seks globallân. 

Graekenland 

I Graekenland ydede Banken Iân pâ I alt 101 mio, sva-
rende tll restbelobet af de 225 mio, som var afsat tll 

finansieringsbidrag af Bankens egne midier I den an-
den finansprotokol, der trâdte I kraft den 1. august  
1978. 

To Iân pâ I alt 44,5 mio fremmer udviklingen af den  
nordilge del af landet, Idet det ene glk tll to vandkraft
vaerker (Sflkia og Assomata) I Makedonien pâ tllsam-
men ca. 400 MW, medens det andet skal gore det 
mullgt at kunstvande ca. 38 000 ha I Thrakien, naer 
den tyrkiske og bulgarske graense, med henbllk pâ  
kvaegavl. 

Hertll kommer to Iân tll henholdsvis modernisering af 
signalanlaeggene längs jernbanellnien Athen-Thessa-
lonlke, der tegner sIg for halvdeien af landets jernba-
netraflk, og aniaeg af et kloaknet og et rensnlngsan-
laeg I Khalkls, som er hovedbyen pâ oen Eubola. 

Endellg glk 4,5 mio tll et projekt for udvidelse og 
modernisering af en cementfabrik naer Patras, me
dens Den graeske Investeringsbank for Industriel Ud
vikiing (ETEBA) og Den graeske bank for Industriel  
Udvikling (ETBA) modtog globallân pâ henholdsvis 20  
og 5,5 mio. Disse midier skal anvendes tll dlverslflce-
rlng af den graeske Industri gennem oprettelse af 
mindre virksomheder Inden for Industri og turisme 
overalt I landet. I 1980 blev der under de lobende glo 
ballân bevllget 42 sublân pâ I alt 33,3 mio tll projekter  
uden for Athen I en raekke forskellige brancher, ho 
vedsagellg landbrugsindustrien og byggesektoren.  
Endellg gav globallânene tll Den graeske Landbrugs- 
bank (ATE) aniedning tll ydelse af et sublân pâ 2 mio 
med henbllk pâ modernisering af 841 landbrugsbe- 
drlfter. 
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label 5: Finansieringsbidrag i middelhavslandene i 1980 og 1963-1980 (^) 

Fordeling pa lande 
Af Ban kens egne midier Fra Den sserlige Afdeling 

Land Antal Mio RE % Antal Mio RE % 
1980 
De nordlige 

135,0 87,1 middelhavslande 14 215,0 87,1 2 135,0 87,1 

Grœkenland 7 101,0 40,9 — — 
Portugal 4 70,0 28,4 — 

87,1 Tyrkiet 3 44,0 17,8 2 135,0 87,1 

Maghreblandene 2 25,0 10,1 2 20,0 12,9 
Algeriet 1 20,0 8,1 — — 

3,2 Marokko — — — 1 5,0 3,2 
Tunesien 1 5,0 2,0 1 15,0 9,7 

Machrakiandene 2 7,0 2,8 — — — 
Jordan 1 4,0 1,6 — — — 
Libanon 1 3,0 1,2 — — 

Total 18 247,0 100,0 4 155,0 100,0 

1963-1980 
De nordlige 

92,9 middelhavslande 66 797,4 80,3 60 561,0 92,9 
Grœkenland 37 341,4 34,4 1 10,0 1,7 
Portugal 19 301,0 30,3 — — — 
Tyrkiet 8 105,0 10,6 59 551,0 91,2 
Jugoslavian 2 50,0 5,0 — — — 

Maghreblandene 5 75,0 7,5 
2,0 

3 34,0 5,6 
Algeriet 1 20,0 2,0 — — — 
Marokko 1 26,0 2,6 2 19,0 3,1 
Tunesien 3 29,0 2,9 1 15,0 2.5 

Machrakiandene 11 118,7 11,9 2 3,8 0,6 
Egypten 3 65,0 6,5 — — — 
Jordan 3 15,0 1,5 1 0,3 — 
Libanon 4 23,0 2,3 — — — 
Syrien 1 15,7 1,6 1 3,5 0,6 

Andre 1 3,0 0,3 1 5,0 0,9 
Malta 1 3,0 0,3 1 5,0 0.9 

Total 83 994,1 100,0 66 603,8 100,0 

(1) J f. tabe! 2, note 1, s. 28. 

Tyrkiet 

Inden for rammerne af den tredje finansprotokol {') 
belob Bankens lân 1 Tyrkiet sig til 44 mio af egne mid 
ier og 135 mio af Faellesskabets budgetmaessige mid 
ier eller I alt 179 mio, hvilket udgor over en fordobling 
i forhold til 1979. Lânene gik isaer til projekter for re-
duktion af Tyrkiets afhasngighed af Importeret energi 
samt til projekter for fremme af mindre og mellem-
store eksportorienterede industrivirksomheder. 

(1) Jf. tabellen, s. 11. 

Lânene pâ saerlige vilkàr af budgetmaessige midier  
stilledes til râdighed for to meget omfattende energl- 
projekter, som ventes at ville oge landets elproduk- 
tionskapacltet med knap 43 %. Sâledes modtog et 
vandkraftvaerk pâ 1 800 MW i forbindelse med Eufrat-
floden i Karakaya et lân pâ 60 mio, medens 75 mio  
skai anvendes til faerdiggorelsen af et termisk kraft-
vasrk pâ 1 260 MW i Elbistan samt udnyttelsen af en 
brunkulsforekomst med henbllk pâ levering af 
braendsel hertil. 

Banken finansierede disse projekter sammen med en 
rsekke bilaterale og multilaterale bistandsorganer, 
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Finansieringsbidrag uden for Faellesskabet 

Portugal 

I ait 

Anta! Mio RE 

1980 
De nordiige 

16 350,0 87,0 middelhavslande 
7 101,0 25,1 Graekenland 
4 70,0 17,4 Portugal 
5 179,0 44,5 Tyrkiet 

4 45,0 11,2 Maghreblandene 
1 20,0 5,0 Algeriet 
1 5,0 1,2 Marokko 
2 20,0 5,0 Tunesien 

2 7,0 1,8 Machraklandene 
1 4,0 1,0 Jordan 
1 3,0 0,8 Libanon 

22 402,0 100,0 Total 

1963-1980 
De nordiige 

126 1 358,4 85,0 middelhavslande 
38 351,4 22,0 Grœkenland 
19 301,0 18,8 Portugal 
67 656,0 41,1 Tyrkiet 
2 50,0 3,1 Jugoslavien 

8 109,0 6,8 Maghreblandene 
1 20,0 1,2 Algeriet 
3 45,0 2,8 Marokko 
4 44,0 2,8 Tunesien 

13 122,5 7,7 Machraklandene 
3 65,0 4,1 Egypten 
4 15,3 1,0 Jordan 
4 23,0 1,4 Libanon 
2 19,2 1,2 Syrien 

2 8,0 0,5 Andre 
2 8,0 0,5 Malta 

149 1 597,9 100,0 Total 

I 1980 ydede Banken fire lân pâ Ι alt 70 mio Inden for  
rammerne af den gaeldende finansprotokol, hvis gen-
nemforeise Styreisesràdet har bemyndiget Banken til  
at fremskynde. 

Et lân pâ 30 mio skai gore det muligt at udvide facili-
teterne i Aveiros havn med henblik pâ afvikiing af den  
hurtigt voksende trafik i forbindelse med udvikiingen 
af den nordiige del af landet. Udbygningen af Po rtu
gais havnekapacitet forte allerede i 1977 til beviliing 
af lân til havnene i Lissabon og Porto. Hertil kommer  
et iân pâ 10 mio til et kontrolcenter for datamatstyring 
af al elproduktion og -distribution i landet. 

Endelig bidrog Banken til en udvidelse af en cement-
fabrik med lagerfaciliteter, ligesom den stillede et 
giobaliân til râdighed for Caixa Gérai de Depositos 
med henblik pâfinansiering af mindre og mellemstore 
projekter Inden for industri og turismo. I 1980 blev  
der under et giobaliân til Banco de Fomento Nacional  
bevilget 20 sublân pâ i alt 11,4 mio, hovedsagelig i  
den mekaniske og elektrotekniske industri. 

Maghreb- og Machraklandene 

Bankens finansieringsbidrag i fem af disse lande, der  
har indgâet affaler med Faellesskabet ('), belob sig til  
i alt 52 mio, heraf 32 mio af egne midier og 20 mio af 
budgetmaessige midier. 

isaer Verdensb anken og Kreditanstalt für Wiederauf
bau. 

Industriprojekterne tegnede sig for lân af Bankens 
egne midier pâ i alt 44 mio. Ud over et andet lân til en  
fabrik for fremstilling af coated papir og karton med 
tilhorende splldevandsbehandlingsanlaeg bevilgede 
Banken to giobaliân til Den tyrkiske bank for indu 
striel üdvikling (TSKB) og Industriens Investerings- 
og Kreditbank (SYKB), hvis provenu skai lette finan- 
sieringen af mindre og mellemstore industriprojekter.  
I ârets lob blev der under de lobende giobaliân bevil 
get i ait 20 sublân pâ tilsammen 24,3 mio, hovedsage 
lig til projekter Inden for den mekaniske og den elek 
trotekniske industri. 

Algeriet 

Bankens forste lân i Algerlet, der var pâ 20 mio af 
egne midier, skai gore det muiigt at opfore en raekke 
dieseikraftvaerker pâ mellem 4,8 og 6,4 MW i den syd-
iige del af landet. De vil fremme den okonomiske ud-
vikling af oasebyerne Adrar, Timimoun, El Goléa, Ain 
Salah og Tamanrasset. 

(1) Jf. tabellen, s. 11. 
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Finansieringsbidrag uden for Fœllesskabet 

Tunesien Jordan 

To lân pâ i alt 20 mio, heraf ét af budgetmaessige mid 
ier, skai indgâ i finansleringen af en ny jernbane, der  
hovedsageiig skai anvendes tii transport af fosfat-
maim fra forekomsterne I Gafsa tii havnebyen Gabès,  
hvor oparbejdnlngsaniaeggene findes. Den nye linie 
er ikke biot kortere, men fiar tiiiige storre kapacitet. 
Hertii kommer 16 subiân pâ i ait 8,5 mio under et gio- 
baiiân, der beviigedes i 1979. 

Marokko 

Et iân pâ 4 mio af B ankens egne midier skai indgâ i 
finansieringen af et projekt for udvideise af eitrans-
missions- og -distributlonsnettet i Zerqa, nordost for 
Amman, der ventes at ville fremme udvikiingen af tai-
rige mindre og meiiemstore industrivirksomheder I 
omrâdet. i 1979 beviigedes to globaiiân tii industriai  
Development Bank. Det forste har givet aniedning tii 
ydeise af fem subiân pâ 1,1 mio, medens de 300 000  
af budgetmaessige midier, det andet iân iod pâ, gik tii 
123 hândvaerksvirksomheder med henblik pâ finan-
siering af teknisk og finansiei bistand. 

Et globaiiân pâ 5 mio af budgetmaessige midier gik tii  
Office pour le Développement industriel (ODI), der  
agter at anvende provenuet tii erhverveise af kapitai-
andeie i mindre og meiiemstore industrivirksomhe
der. Heraf er 1,6 mio bievet stillet tii râdighed for to 
projekter. 

Libanon 

Et iân pâ 3 mio af egne midier stiiiedes tii râdighed for 
en udbygning af et kraftvaerk i Zouk, nord for Beirut. 

Finansieringsbidrag i staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS-slaterne) 
samt i de oversoiske lande og territorier (OLI) 

i 1980 beviigede Banken inden for rammerne af den  
forste Lomékonvention og afgoreisen vedrorende 
OLI i ait 19 iân pâ tiisammen 124,4 mio af egne mid 
ier med en rentegodtgoreise pâ 3 procentpoints ('),  
der afhoides af Den europaeiske Udvikiingsfonds mid 
ier, og 18 finansieringsbidrag i form af risikoviiiig kapi 
tal pâ tiisammen 21,3 mio, iigeiedes af EUFs midier.  
Disse i ait 145,7 mio gik tii projekter i 21 stater i Afri 
ka, Vestindien og Stillehavet samt to oversoiske terri 
torier. I betragtning af de samiede tiideiinger tii for- 
undersogeiser, hvoraf en dei endnu skai udbetaies,  
er Bankens finansieringsramme i henhoid tii den for 
ste Lomékonvention dermed opbrugt. 

Den risikovillige kapital, som Banken beviiger pâ Faei-
iesskabets vegne, kan anvendes tii finansiering afka-
pitaiandeie, iân til en AVS-stat eiler en national udvik-
lingsinstitution med henbiik pi torogelse af v irksom-
heders egenkapital elier kvasikapital. Κ vasi kapital 
ydes i form af underordnede Un, der forst skai tllba-
gebetales efter de overordnede Un, eller I form af be-
tingede Iân, hvis tllbagebetalingsbestemmelser eller 
lobetid afhaenger af opfyldelsen af visse vilkâr, der 
fastsaettes pâ bevlllingstldspunktet. Fiere af disse bl-
drag stiiiedes tll râdighed for projekter, som ogsâ har 

modtaget iân af Bankens egne midier. Den fleksible 
anvendelse af disse finansieringsmuligheder, Isaer 
gennem afpasning af bevillingsvllkârene efter projek-
ternes egenskaber, gor det muligt at daekke meget 
forskelligartede kapitalbehov, hovedsageiig i industri-
sektoren og isaer i de mest ugunstigt stiliede AVS-
stater. Der stilles dog Iigeiedes mindre belob tll râdig 
hed for forundersogelser. 

\ 1980 udvidede Banken sit virkefeit med fire stater,  
nemiig Botswana, Comorerne, Guinea og Somalia, 
samt et oversoisk territorium, Fransk Polynesien. De 
nye finansieringsbidrag gik tii industri- (50,3 %), ener-
gi- (41,6 %) og mineprojekter (8,1 %). 

I Afrika stiliede Banken midier tii râdighed i 18 lande. 

i Nigeria skai et iân pâ 25 mio gore det muiigt at for-
bedre og udvide eitransmissions- og -distributions-
nettet i omrâdet omkring Lagos, der har 4 mio ind-
byggere. 

(^) Da rentefoden for lânene med rentegodtgoreise ikke mä overstige 
forhojes denne rentegodtgoreise. nâr Bankens rentefod overstiger 11 Pib. 
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label 6: Finansieringsbidrag i statarne i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS-staterne) 
samt I de overselske lande og terrltorler (OLT) 11980 
Fordeling pa lande 

Af Bank ens egne midier Fra Den saerlige Afdeiing 

Land Antal Mio RE % Antal Mio RE % 

Afrika 15 95,9 77,1 17 20,46 96,0 

Vestafrika 8 59,4 47,8 7 14,03 65,8 
Kap Verde — — — 1 3,50 16,4 
Elfenbenskysten 3 10,0 8,0 — — — 
Gambia — — — 1 0,09 0,4 
Ghana — — — 1 0,25 1,2 
Guinea 1 4,4 3,6 1 0,15 0,7 
0vre Volta 1 8,0 6,4 1 3,50 16,4 
Nigeria 1 25,0 20,1 — — — 
Senegal 2 12,0 9,7 1 6,40 30,0 
Regionalt — — — 1 0,14 0,7 

Central- og 
/Ekvatorialafrika — — — 1 0,04 0,2 

Zaire — — — 1 0,04 0,2 
0stafrika 7 36,5 29,3 9 6,42 30,0 

Botswana 2 6,5 5,3 2 1.75 8,2 
Comorerne — — — 1 0,01 0,1 
Kenya 1 7,5 6,0 — — — 
Malawi 1 5,0 4,0 1 0,19 0,9 
Mauritius 1 7,5 6,0 1 0,04 0,2 
Somalia — — — 1 0,25 1,2 
Swaziland 1 2,0 1,6 1 1,00 4,7 
Tanzania — — — 1 0,35 1,6 
Zambia 1 8,0 6,4 1 2,80 13,1 

Vestindien 2 10,0 8,0 — — — 
Barbados 1 5,0 4,0 — — — 
Trinidad og Tobago 1 5,0 4,0 — — — 

Stiilehavet 1 11,5 9,3 — — — 
Fiji 1 11,5 9,3 — — 

1 alt 18 117,4 94,4 17 20,46 96,0 
OLT 

Ny Calédonien  
Fransk Polynesien 

1 
1 

7,0 
7,0 

5,6 
5,6 

1 

1 

0,85 

0,85 

4,0 

4,0 
Total 
Heraf risikovillig kapital 

19 124,4 100,0 18 
18 

21,31 
21,31 

100,0 
ιω,ο 

I Senegal gik tre finansieringsbidrag pâ I alt 18,4 mio  
til to projekter, nemllg 

I Zambia bevllgedes to lân pâ I alt 10,8 mio, nemllg 

— to finansieringsbidrag (det ene I form af rislkovllllg 
kapital) pâ I alt 15,4 mio til fabrlkker for fremstllling af 
henholdsvis fosforsyre og kunstgodnlng. Disse fa
brlkker udnytter den lokale Produktion af fosfater; 

— et lân pâ 3 mio med henblik pâ modernisering og 
udvidelse af kapaciteten for forarbejdning af jordnod-
der og bomuldsfro med henblik pâ Produktion af olle 
og foderkager I ZIgulnchor I omrâdet Casamance. 

— 8 mio tu et projekt for modernisering af et cobalt-
vaerk I ChambeshI med henblik pâ reduktlon af metal-
splld og forogelse af faerdigvarens renhed; 

— 2,8 mio af r isikovlllig kapital, der skal gore det mu-
llgt at modernisera en cementfabrik I Chilanga med  
en kapacitet pâ 320 0001 ârligt. 

58 



Finansieringsbidrag uden for Fœllesskabet 

Antal MIO RE % Land 

32 116,36 79,9 Afrika 
15 73,43 50,4 Vestafrika 

1 3,50 2,4 Kap Verde 
3 10,00 6,8 Elfenbenskysten 
1 0,09 0,1 Gambia 
1 0,25 0,2 Ghana 
2 4,55 3,1 Guinea 
2 11,50 7,9 0vre Volta 
1 25,00 17,2 Nigeria 
3 18,40 12,6 Senegal 
1 0,14 0,1 Regionalt 

Central- og 
1 0,04 . TEkvatoriaiafrika 

1 0,04 • Zaire 
16 42,89 29,5 0stafrika 

4 8,25 5,7 Botswana 
1 0,02 — Comorerne 
1 7,50 5,1 Kenya 
2 5,19 3,6 Malawi 
2 7,54 5,2 Mauritius 
1 0,25 0,2 Somalia 
2 3,00 2,1 Swaziland 
1 0,35 0,2 Tanzania 
2 10,80 7,4 Zambia 

2 10,0 6,8 Vestindien 
1 5,00 3,4 Barbados 
1 5,00 3,4 Trinidad og Tobago 

1 11,5 7,9 Stillehavet 
1 11,50 7,9 Fiji 

35 137,86 94,6 1 alt 
2 7,85 5,4 OLT 

1 7,00 4,8 Ny Caledonian 
1 0,85 0,6 Fransk Polynesien 

37 145,71 100,0 Total 
W 21,31 14.7 Heraf risikovillig kapital 

I 0vre Volta ska! et lân af rlslkovillig kapital pâ I alt 
11,5 mio gore del muligt at genâbne en goldmine i 
Poura, 180 km sydvest for Ouagadougou, der i hoj 
grad vil bidrage til at forbedre landets betalingsbalan-
ce og offentlige finanser, 

I Botswana gik fire finansieringsbidrag pâ i alt 8,25 
mio til 

— et laboratorium for fremstilling af vaccine mod 
mund- og klovsyge (2,5 mio af Ban kens egne midier  
og 1,5 mio af risikovillig kapital), hvis formâl er at for
bedre kvaegets sundfiedstilstand og fremme ekspor-
ten af oksekod; 

— en udvidelse af et kulfyret kraftvaerk (4 mio) i den 
nordostlige del af landet fra 60 til 80 MW; 

— en forundersogelse vedrorende anvendelsen af 
lokale kulforekomster som kraftvaerksbraendsel 
(250 000 af risikovillig kapital). 

I Mauritius modtog et vandkraftvaerk pâ 30 MW pâ  
ostkysten et lân pâ 7,5 mio. Hertil kommer en for 
undersogelse vedrorende udvinding af ethanol af me 
lasse fra sukkerror, der tildeltes et finansieringsbi
drag pâ 35 000 af ris ikovillig kapital. Disse to projek
ter bidrager begge til at erstatte importeret olle med 
nationale energiressourcer. 

I Kenya stilledes et lân pâ 7,5 mio til râdiglied for 10 
fabrikker, der skal forarbejde te fra ca. 10 000 mindre 
plantager. 

I Malawi Indrommede Banken et globallân pâ 5 mio til 
Investment and Development Bank of Malawi med  
fienblik pâ finansiering af mindre og mellemstore pro 
jekter Inden for industri og turisme. Hertil kommer et  
finansieringsbidrag af risikovillig kapital pâ 190 000 til 
en forundersogelse vedrorende en cementfabrik. 

I Elfenbenskysten ydede Banken tre lân pâ i alt 10 
mio, nemlig 

— to globallân à 3,5 mio til Crédit de la Côte-d'IvoIre 
og Compagnie Financière de la Côte-d'IvoIre med  
henblik pâ finansiering af mindre og mellemstore pro 
jekter Inden for industri og turisme; 

I Guinea ydede Banken et lân pâ 4,4 mio til et projekt  
for modernisering af et aluminiumsvaerk i Fria-Kimbo,  
der sigter mod at oge driftssikkerheden og sikre en 
mere regelmsesslg Produktion. Hertii kommer  
150 000 af risikovillig kapital til en forundersogelse 
vedrorende mulighederne for udbygning af metal-
industrien. 

— et lân pâ 3 mio til en melmolle med en ârskapacitet 
pâ 40 0001 med tilhorende siloer og omladningsfacili-
teter i San Pedros havn. 

I Kap Verde gik et finansieringsbidrag pâ 3,5 mio af 
risikovillig kapital til opforelsen af et vaerft for repara 
tion af hojsofiskerbâde og lejligfiedsvis mindre han-
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Finansieringsbidrag uden for Fœllesskabet 

delsskibe i Mindelobugten, hvor ogruppens stprste 
havn er beliggende. Dette projekt vil gpre det muligt 
at skabe ca. 700 arbejdspladser og forbedre den ârll- 
ge valutaindtjening med et beleb, svarende til knap 
80% at provenuet at landete eksport at varer og 
tjenester. 

I Swaziland udbetalte Banken to lân, nemllg ét af 
egne midier og ét af ris lkovllllg kapital, pâ tllsammen 
3 mio til National Industrial Development Corporation 
of Swaziland med henbllk pâ fremme af mindre og 
mellemstore projekter Inden for Industri, landbrugsln-
dustrl og turlsme samt gennemforelse af forunderso-
gelser og erhvervelse af kapltalandele. 

I Comorerne, Gambia, Ghana, Somalia og Tanzania 
bevllgedes fem finansieringsbidrag af rislkovllllg kapi 
tal pâ I alt 955 000 til forskelllge forundersegelser (en 
udvlkllngsbank samt Industri-, mine- og energlprojek-
ter). Hertll kommer nogle undersogelser af m ullghe-
derne for udvldelse af visse Industrier pâ regionalt  
plan I Vestafrlka, hvortll der bevllgedes et finansie
ringsbidrag pâ 140 000. 

I Zaire stilledes 37 000 af den rislkovllllge kapital til 
râdighed for en forhojelse af kapitalen I Société  
Financière de Développement (SOFIDE). 

1 Vestindien bevilgede Banken et lân I Barbados pâ 
5 mio med henbllk pâ finanslering af en udvldelse af 
elproduktions- og -distributlonsfaclllteterne, der nod-
vendlggores af den okonomiske og turistmaessige 
udvikiing, hvortll kommer et globallân i Trinidad og 
Tobago pâ 5 mio. Det glk tll Trinidad and Tobago De
velopment Company Limited, der agter at anvende 
provenuet tll finanslering af mindre og mellemstore 
projekter Inden for Industri og turlsme. 

I Stiiiehavet modtog Fiji et lân pâ 11,5 mio tll andet 
afsnit af et projekt for udnyttelse af vandkraftressour-
cerne pâ oen Viti Levu, der er landets storste og taet-
test befolkede 0. Dette projekt vii sammen med et I 
1978 finansleret projekt gore det mullgt at dsekke 
95 % af oens elbehov og sâledes reducere Importen  
af olle. 

Endellg har to franske oversoiske terrltorler modta-
get finansieringsbidrag fra Banken, nemllg 

— Ny Caiedonien, der opnâede et lân pâ 7 mio med  
henbllk pâ opforelse af et stromkraftvaerk pâ 7 MW Ι  
forbindelse med Néaouafloden; 

— Fransk Polynesien, hvor et globallân pâ 850 DOG af  
rislkovllllg kapital tll Société de Crédit et de Dévelop 
pement de rOcéanle skal gore det mullgt at yde  
sublân eller erhverve kapltalandele I mindre og mel
lemstore virksomheder Inden for Industri, hând- 
vaerksvlrksomhed og turlsme, llgesom der taenkes 
gennemfort forundersogelser. 

I 1980 bevl lgedes I alt 47 sublân pâ tllsammen 15,5 
mio under de forskelllge globallân, som Banken har  
stillet tll râdighed for udviklingsbanker I AVS-staterne  
og OLT. 

Hovedparten af projekterne i A VS-staterne har ligele-
des modtaget finansieringsbidrag fra isaer V erdens
banken, Internationai Finance Corporation, Den euro-
paeiske Udvikiingsfond, Banque Africaine de Déve- 
ioppement, Caisse Centraie de Coopération Econo 
mique, Commonweaith Deveiopment Corporation og 
Kreditanstait für Wiederaufbau samt forskeiiige biia-
teraie og muitiiateraie finansieringsinstitutter i de 
oiieproducerende arabiske iande. 
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Finansieringsbidrag uden for Faellesskabet (') 
A. Lan af Bankens egne midier 

Affaler underfegnet i 1980 

I 1980 indgik Banken affaler om lân pâ 371,4 mio af egne midier ti! projekter uden for Faellesskabet. Herat stilledes 247 mio 
til râdighed i middelhavslandene og 124,4 mio i staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS-staterne) samt i de over-
soiske lande og territorier (OLT). Disse lân, hvis okonomiske hovedtraek er beskrevet pâ siderne 53-60, figurerer pâ Ban
kens statusopgorelse. 

Visse af de finansierende projekter bar ligeledes modtaget finansieringsbidrag af Faellesskabets budgetmaessige midier 
(jf. s. 63-64). De er markeret med en asterisk (*). For sâ vidt angâr middelhavslandene, betegner henvisningen til en fodno- 
te de lân, der er forbundet med en rentegodtgorelse pâ 2 eller 3 procentpoInts, som afholdes af Faellesskabets budget
maessige midier (jf. s. 53). Samtlige lân i AVS-staterne er forbundet med en rentegodtgorelse, der afholdes af Den europae-
iske Udviklingsfonds midier (jf. s. 57). 

1. Middelhavslandene 

GR/EKENLAND 

Mio RE  

101,0 

6 019,7 mio drakmer 

174. Vandkraftvaerker i Sfikia og 
Assomata i forbindelse med 
Aliakmonfloden (Sydmakedo-
nien) 
Dimosia Epihirlsl llektrismou 
(Det offenttige Elforsyningssel-
skab) 
1031,2 mio dr. 17,0 (') 

175. Modernisering af signal-
og telekommunikationsanlaegge-
ne längs jernbanelinien Athen-
Thessalonike 
Organismes Sldirodromon Ella
dos A.E. (De grseske Statsba-
ner, OSE) 
1 273,8 mio dr. 21,0 (') 

176. Kloaknet og rensningsan-
laeg i Khialkis (Euboia) 
Den graeske stat, der agier at 
stille midlerne til râdighed for 
Vand- og Kloakvaesenet i Khalkis 
333,6 mio dr. 5,5 (') 

177. 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 
1 668,1 mio dr. 27,5 (') 

179. Globallân til Ethnlkl Trape
ze Ependiseon Viomihanlkis 
Anaptlxeos (Den graeske Inve-
steringsbank for industriel Ud-
vlkllng) (ETEBA) med henblik pâ  
finansiering af mindre og mellem-
store projekter inden for industri  
og turisme 
1 101,3 mio dr. 

180. Globallân til Ellinlkl Trape
ze Viomihanlkis Anaptixeos 
(Den graeske bank for Industriel  
Udvlkling) (ETBA) med henblik 
pâ finansiering af mindre og mel-
lemstore industriprojekter 
333,6 mio dr. 

TYRKIET 44,0 

PORTUGAL 

20,0 

5,5 

70,0 

4 912,1 mio escudos 

181. Kontrolcenter for datamat-
styring af al Produktion og distri 
bution af elektricitet 
Electrlcldade de Portugal (EDP) 
701,7 mio esc. 10,0 (') 

182. Udbygning af havnen i 
Aveiro, syd for Porto 
Den portuglslske stat 
2 105,2 mio esc. 30,0 (') 

183. Udvidelse af en cementfa-
brik i Souselas naer Coimbra 
samt lager- og emballeringsfacili-
teter naer Porto 
CImentos de Portugal E.P. 
1 052,6 mio esc. 15,0 

4 957,2 mio tyrkiske £ 

185. Fabrik for fremstilling af 
coated papir og karton samt spil-
devandsbehandlingsanlaeg i Dala-
man (Vestanatolien) 
Den tyrkiske stat, som agter at 
genudiâne provenuet til SEKA 
Dalaman Müessesesl  
450,7 mio Τ£ 4,0 

186. Globallân til den tyrkiske  
stat, som agter at genudiâne pro 
venuet til Den tyrkiske bank for  
Industriel Udvlkling (Türklye  
Sinai Kalkinma BankasI, TSKB) 
med henblik pâ finansiering af 
mindre og mellemstore industri
projekter 
3 379,9 mio T£ 30,0 

187. Globallân til den tyrkiske  
stat, som agter at genudiâne 
provenuet til Industriens Investe-
rings- og Kreditbank (Sinai Yatl-
rlm ve KredI BankasI, SYKB) 
med henblik pâ finansiering af 
mindre og mellemstore industri
projekter 
1126,6 mio T£ 10,0 

ALGERIET 

188. Dieseikraftvaerker med  
henblik pâ forsyning af byerne 
Adrar, Timimoun, El Goléa, Ain 
Salah og Tamanrasset i den sydli-
ge del af landet 
Sonelgaz gennem Banque Algé
rienne de Développement 
107,1 mio algeriske dinarer 20,0 

178. Udvidelse og modernise-
ring af en cementfabrik naer Pa
tres (Peloponnes) 
Tsimenta TITAN A.E. gennem 
Elllnikl Trapeza Viomihanlkis  
Anaptlxeos (Den graeske bank  
for Industriel Udvlkling) (ETBA) 
278,1 mio dr. 4,5 

184. Globallân til Caixa Gérai 
de Depositos (CDG) gennem 
den portuglslske stat med hen
blik pâ finansiering af m indre og 
mellemstore projekter inden for 
industri og turisme 
1 052,6 mio esc. 15,0 (') 

Finansleringsbidragene inden for rammerne af det 
finansielle samarbejde med lande uden for Fael
lesskabet udtrykkes i regningsenheder. De i d en-
ne fortegnelse anforte belob i nationale valutaer er  
sàledes kun retningsgivende for sâ vidt angâr lan-
dene uden for Faellesskabet. De er beregnet pâ 
grundlag af den modvaerdi af regningsenheden,  
som var gaeldende pâ tidspunktet for lâneaftaler-
nes undertegnelse (jf. s. 8). 

I Lân med en rentegodtgorelse pâ 3 procentpoints. 
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TUNESIEN ELFENBENSKYSTEN 10,0 BOTSWANA 6,5 

189.* Jernbanelinie.hovedsage-
lig med henblik pâ transport at  
fosfatmalm fra forekomsterne i 
Gafsa til havnebyen Gabès  
Den tuneslske stat (jf. nr. 213) 
2,7 mio tuneslske dinarer 

JORDAN 

5,0 0 

190. Udvideise af eitransmis-
sions- og -distributionsnettet 
nordest for Amman 
Jordanian Electric Power Co. 
Ltd gennem den jordanske stat 
1,7 mio jordanske dinarer 4,0 (' 

LIBANON 

191. Udvideise af e ffekten i det 
termiske kraftvaerk i Zouk naer 
Beirut 
Det llbanesiske Elselskab gen
nem Udviklings- og Genopbyg-
nlngsràdet 
14,6 mio llbanesiske £ 3,0 0 

2. AVS-staterne og OLT 
De feigende projekter har alle mod
taget en rentegodtgorelse pâ 3  
procentpoInts, der dog er blevet for-
hojet, nâr Bankens udlânsrente har 
oversteget 11 % (jf. s. 57). 

NIGERIA 
Mio RE 

192. üdbygning af eitransmis-
sions- og -distributionsnettet 
omkring Lagos 
National Electric Power Author 
ity (ΝΕΡΑ) 
18,7 mio naira 

SENEGAL 

25,0 

12,0 

3 528,7 mio CFAfranc 

193.* industrikompieksforfrem-
stiiiing af fosforsyre i Taiba og 
kunstgodning i M'Bao (jf . nr. 215)  
Industries Chimiques du Séné 
gal 
2 646,5 mio CFAfr. 9,0 

194. Fabrik for fremstiiiing af 
oiie a f jordnodder og bomuidsfro 
i Ziguinchor i Ca samance 
Société Nationale de Commer 
cialisation des Oléagineux 
882,2 mio CFAfr. 3,0 

FIJI 

195. Dœmning og vandkraft-  
vaerk pâ pen Viti Levu  
Fiji Electricity Authority 
13,3 mio fijianske $ 

2 935,3 mio CFAfranc 

196. Opforeise af en meimpiie i 
San Pedros havn 
Moulin du Sud Ouest 
876,9 mio CFAfr. 3,0 

197. Giobaiiân tii Crédit de la 
Côte-d'IvoIre (CCI) med henbiik 
pâ finansiering af mindre og mei-
iemstore projekter Inden for in 
dustri og turismo 
1 029,2 mio CFAfr. 3,5 

198. Giobaiiân tii Compagnie 
Financière de la Côte-d'IvoIre  
(COFINCi) med henbiik pâ finan
siering af mindre òg meliemstore 
projekter Inden for industri og tu-
risme 
1 029,2 mio CFAfr. 3,5 

0VRE VOLTA 

199.* Genâbning af en goldmi
ne i Poura, sydvest for Ouaga
dougou (jf. nr. 217) 
Société de Recherche et d'Ex
ploitation Minière (SOREMi) 
2 352,5 mio CFAfr. 

ZAMBIA 

200. Modernisering af a niaeg for 
fiitrering og raffinering i et cobai t-
vœrk i Chambeshi 
Roan Consolidated Mines Ltd 
8,4 mio zambiske kwacha 8,0 

KENYA 

201. 10 fabrikker for forarbejd-
ning af te fra mindre plantager 
Kenya Tea Development Author 
ity (KTDA) 
77,3 mio kenyanske shilling 

MAURITIUS 

202. Daemning og 
vaerk pâ ostkysten 
Central Electricity Board 
78,1 mio mauritiusrupees 

NY CALEDONIEN 

vandkraft-

7,5 

7,5 

11,5 

203. Udnyttelse af vandkraftres-
sourcerne i Néaouafioden pâ pst-
kysten 
Société Néo-Caiédonienne 
d'Énergie (ENERCAL) gennem 
Caisse Centrale de Coopération  
Économique (CCCE) 
743,3 mio CFPfranc 7,0 

7,2 mio pula 

204. üdbygning af et termisk 
kraftvaerk i Seiebi-Pikwe, der fy-
res med iandets egne kui 
Botswana Power Corporation 
(BPC) 
4,4 mio Ρ 4,0 

205.* Laboratorium for fremstii
iing af vaccine mod mund- og 
kiovsyge i Gaborone (jf. nr. 219) 
Botswana Vaccine (Proprietary) 
Limited 
2,8 mio Ρ 2,5 

BARBADOS 

206. üdbygning af eiproduk-
tions- og -distributionsfaciliteter-
ne 
Barbados Light and Power 
Company Ltd (BLPC) 
14,0 barbadiske $ 5,0 

MALAWI 

207. Giobaiiân tii Investment 
and Development Bank of Mala 
wi (INDEBANK) med henblik pâ  
finansiering af mindre og meliem
store projekter Inden for industri 
og turismo 
5,7 mio maiawiske kwacha 5,0 

TRINIDAD og TOBAGO 

208. Giobaiiân tii Trinidad and 
Tobago Development Finance  
Company Limited (TTDFC) med 
henbiik pâ finansiering af m indre 
og meliemstore projekter Inden  
for industri og turismo 
17,3 mio trinidadiske $ 

GUINEA 

SWAZILAND 

5,0 

209. Modernisering af et aiumi-
niumsvœrk i Fria-Kimbo, nord for 
Conakry 
Frigula 
117,3 mio syii 4,4 

210.* Giobaiiân tii National In
dustriai Development Corpora
tion of Swaziland (NIDCS) med 
henbiik pâ finansiering af mindre 
og meliemstore projekter Inden  
for industri, minedrift og turismo 
(jf. nr. 221) 
2,1 mio emaiangeni 2,0 

(') Làn med en rentegodtgerelse pâ 2 procentpoints. 
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Β. Finansieringsbidrag af Faellesskabets budgetmaessige midier  
Aftaler undertegnet i 1980 

I 1980 indgik Banken aftaler om finansieringsbidrag af Faellesskabets budgetmaessige midier pâ 176,3 mio, heraf 155 mio i 
form af lân pâ saerlige vilkâr i middelhavslandene og 21,3 mio i form af risikovillig kapital i AVS-staterne og de oversolske 
lande og territorier (OLI). Banken fiar ydet disse finansieringsbidrag, hvis okonomiske hovedtraek er beskrevet pâ siderne 
53-60, pâ Det europaeiske okonomiske Faellesskabs vegne og for dets regning og risiko. De figurerer ikke pâ Bankens 
statusopgorelse, men bogfores i Den saerlige Afdeling (jf. s. 74). Bankens ansvar i forbindelse med disse finansieringsbi
drag er begraenset fil den behorige udovelse af den modtagne bemyndigelse. 

Visse af de projekter, der er finansieret af Faellesskabets budgetmaessige midier I form af enten lân pâ saerlige vilkâr eller 
risikovillig kapital, bar ligeledes modtaget lân af Bankens egne midier, hvortil de i parentes anforte tal henviser (jf. s. 61-62). 

1. Lân pâ sœrlige vilkâr i 
middelhavslandene 

KAPVERDE 

TYRKIET 

Mio RE  

135,0 

11 878,7 mio tyrkiske £ 

211. Brunkulsfyret kraftvaerk 
nasr Elbistan samt udnyttelse af 
en naerliggende brunkulsfore-
komst 
Den tyrkiske stat, der agter at  
genudiâne provenu et til Det tyr
kiske Eiseiskab (Türkiye Eiektrik 
Kurumu, TEK) og Statens Kui-
forsyning (Türkiye Kömür ijiet- 
mesi Kurumu, TKi) 
5 118,9 mio T£ 75,0 

212. Daemning i forbindelse 
med Eufratfloden og vandkraft-
vaerk i Karakaya 
Den tyrkiske stat 
6 759,8 mio T£ 60,0 

TUNESIEN 

213.' Jernbanelinien Gafsa-Ga-
bès (jf. nr. 189) 
8,1 mio tunesiske dinarer 15,0 

MAROKKO 

214. Globallân med henblik pä 
finansiering af kapitalandele i 
mindre og mellemstore industri-
virksomheder 
Betinget lân til Office pour ie  
Développement industriel (ODI) 
26,7 mio dirhams 5,0 

2. Finansieringsbidrag i 
AVS-staterne og OLT i form  
af risikovillig kapital (') af 
Den europaeiske Udviklings-
fonds midier 
SENEGAL Mio RE 

215.* Kemiske fabrikker i Taiba 
og M'Bao 
Betinget lân til den senegaie-
siske stat med henblik pâ finan
siering af dens kapitalandel i In
dustries Chimiques du Sénégal 
(jf. nr. 193) 
1 882,0 mio CFAfranc 6,4 

216. Opforelse af et vaerft for  
reparation af fiskerbâde i Porto-
Grande Mindelo 
Betinget lân til den kapverdiske 
Stat med henblik pâ tilvejebrin-
gelse af den nodvendige egenka— 
pital til finansiering af disse infra
strukturer 
189,5 mio kapverdiske escudos 

0VRE VOLTA 

ZAMBIA 

BOTSWANA 

3,5 

217.* Genâbning af en goldmi
ne i Poura, sydvest for Ouaga
dougou (jf. nr. 199) 
Betinget lân til Société de Re 
cherche et d'Exploitation Miniè
re (SOREMI) 
1 029,2 mio GFAfranc 3,5 

218. Modernisering af en oe-
mentfabrik naer Lusaka 
Betinget lân tii industriai Devel
opment Corporation Limited 
(INDECO), der forvalter den zam-
biske stats kapitalandele i indu-
strisektoren, med henblik pâ for-
hojelse af dens kapitalandel i Chi-
ianga Cernent Company Limited 
3,0 mio kwacha 2,8 

1,75 

2 mio pula 

219.* Laboratorium for fremstil-
ling af vaccine mod mund- og 
klovsyge (jf. nr. 205) 
Betinget lân til den botswanske 
Stat med henblik pâ finansiering 
af dens bidrag til en forhojeise af 
kapitalen i Botswana Vaccine in
stitute (Proprietary) Limited 
1,7 mio Ρ 1,5 

220. Betinget lân til den bots
wanske Stat med henblik pâ un-
dersogelse af mulighederne for 
opforelse af et kulfyret kraftvaerk 
0,3 mio Ρ 0,25 

SWAZILAND 

221.* Globallân med henblik pâ  
finansiering af mindre og mellem
store projekter Inden for industri,  
minedrift og turisme 

SOMALIA 

MALAWI 

1,0 

Betinget lân til National Indus 
trial Development Corporation 
of Swaziland (NiDCS) (jf. nr. 210)  
1,1 mio emalangeni 

FRANSK POLYNESIEN 

222. Globallân med henblik pâ  
dels finansiering af forunderso-
gelser i forbindelse med projek
ter, der gennemfores af mindre 
og mellemstore virksomheder In
den for industri, hândvaerksvirk- 
somhed og turisme, dels bevilling 
af un derordnede lân eller erhver-
velse af kapitalandele i disse virk
somheder 
Betinget lân til Société de Crédit 
et de Développement de i'Océa-
nle (SOCREDO) 
90,3 mio CFPfranc 

TANZANIA 

223. Betinget lân til ministeriet 
for vandkraft, energi og minera-
ier med henblik pâ finansiering af 
en kontrolundersogelse af en  
olieforekomst i Songo-Songo, 
syd for Dar-es-Salaam 
4,0 mio tanzaniske shilling 

GHANA 

224. Betinget lân til Ghana 
Consolidated Diamonds Ltd 
med henblik pâ finansiering af en  
forundersogelse vedrorende en  
industridiamantmine i Akwatia 
1 mio cedi 

0,85 

0,35 

0,25 

225. Betinget lân til Somalia 
Development Bank med henblik 
pâ finansiering af forundersogel-
ser i fo rbindelse med industri- og 
landbrugsindustriprojekter 
2,1 mio somaliske shilling 0,25 

226. Betinget lân til den mala-
wiske Stat med henblik pâ finan
siering af en forundersogelse 
vedrorende mulighederne for ud-
videlse af l andets cementproduk-
tion 
0,2 mio malawiske kwacha 0,19 

{') Definition s. 57. 

63 



GUINEA GAMBIA ZAIRE 

227. Betinget lân til den gulne-
anske stat med henblik pâ flnan-
siering af en forundersogelse 
vedrorende mulighederne for at  
udvide metallndustrien 
4,0 mio syli 0,15 

229. Betinget iân tii Gambia 
Produce Marketing Board med 
henblik pâ finansiering af en for-
undersogeise vedrorende afsaet-
ningen af jordnodder 
0,2 mio daiasi 0,09 

231. Bidrag tii en forhojelse af 
kapitalen i Société Financière de 
Développement (SOFIDE) gen-
nem tegning af 3 000 aktier 
0,15 mio Zaire 0,04 

VESTAFRIKA 

228. Betinget iân tii Banque  
Ouest Africaine de Développe 
ment med henblik pâ finansiering 
af to forundersogeiser vedroren-
de opforeisen af fabrikker for  
fremstiiiing af henhoidsvis storm-
iamper og totaktsmotorer 
40,6 mio CFAfranc 

MAURITIUS 

0,14 

230. Betinget iân tii den maurl-
tiske stat med henblik pâ finan
siering af en forundersogeise 
vedrorende opforeisen af en fa-
brik for fremstiiiing af ethanoi af 
melasse 
0,4 mio mauritiusrupees 0,04 

COMORERNE 

232. Betinget iân tii den como-
rlske stat med henblik pâ finan
siering af en forundersogeise 
vedrorende opretteisen af en ud-
vikiingsbank 
4,4 mio CFAfranc 0,01 

En af Bankens opgaver Helge Lomékonventionen er at fremme industriens og 
landbrugsindustriens udvikling. 
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Midler 

Dette kapitel omhandler de midier, hvoraf Banken har  
afholdt de lân og garantier, som figurerer pà dens 
statusopgoreise, og som den bœrer det finansieiie 
ansvar for. De er beskrevet naermere pà siderne 
44-50 og 61-62 for si vidt angàr 1980. Det omhandier 
ikke de midier, som Banken forvaiter for tredjemand 
og for dennes regning, og som bogfpres uden for  
statusopgoreisen i Den sasriige Afdeiing (jf. s. 74),  
nemiig isaer iànene af NiCs midier og de finansie-
ringsbidrag i middeihavsiandene og AVS-staterne, 
der afhoides af Faeilesskabets midier. De er beskre
vet naermere pà siderne 51 og 63-64 for sà vidt angàr 
1980. 

Denne forhojelse bestâr af en nettoudvidelse af 
Bankens lântagning (efter indregning af udsvingene i 
omregningskurserne) pà 2 057,6 mio, saldoen pà 
driftsregnskabet pà 208,7 mio og mediemsstaternes 
indbetalinger pà 88,6 mio af den kapitaiforhojeise, der  
besluttedes i 1978. 

Der tilvejebragtes i 1980 i alt 2 466,8 mio pà kapital-
markederne mod 2 481,2 mio i 1979 og 1 949,7 mio i 
1978. Heraf stammede 2 383,5 mio fra offentlige 
emissioner og private placeringer og 83,3 mio fra 
overdragelser tii tredjemand af andele i finansierin-
gen af Bankens udiân, som dog er omfattet af 
Bankens garanti. 

ifoige statusopgoreisen den 31. december 1980 ud-
gjorde Bankens midier (dvs. den indbetaite kapital,  
reserverne, heniaeggelserne, saldoen pà driftsregn
skabet og provenuet af Bankens lântagning) i alt 
12 237,6 mio mod 9 882,7 mio den 31. december 
1979. 

Fordelingen af iântagningen pà mediemsstaternes og 
tredjelandes valutaer var stori set uaendret i forhold 
tii foregâende âr. Over halvdeien af Iântagningen pâ  
kapitaimarkederne (1 317,1 mio mod 1 160,8 mio i  
1979) fandt sâiedes sted i mediemsstaternes va
lutaer. 

label 7: Tilvejebragte midier 1961-1980 

Lan 
Mio RE 

Tredjemands andele i 

Regnskabsâr Antal 
Private 

làrt 
Offentlige 

lân 1 alt 
Bankens udIân  

(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(1) 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 59 983,2 (3) 1 453 ,4 2 436,6 44,6 2 481,2 
1980 73 874,5 1 509,0 2 383,5 83,3 2 466,8 

1961-1980 386 4 816,7 7 830,9 12 647,6 402,5 13 050,1 

C) Heraf interbankforreìninger pà mellemiang sigi for 87 mio. 
(2) Heraf interbankforretninger pà mellemiang sigi for 39,9 mio. 
(3) Heraf interbankforretninger pà mellemiang sigi for 1,5 mio. 
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Tabel 8: Lan emitteret i 1980 

Bel0b i 
Aftalen Emissions- Tegnings- national Belob i Nominai 

daterei den màned Emissionssted valuta valuta i mio mio RE L0 betid rente i % Placerlng 

4. 1.1980 Januar Luxembourg Lfr. 600 14,9 8 9% Offentlig (1) 
9. 1.1980 Januar De forenede Stater US-$ 150 104,3 7 11 Mg Offenflig (3) 
9. 1.1980 Januar De forenede Stater US-$ 100 69,5 20 11 V3 Offentlig (3) 

24. 1.1980 Januar Forbundsrep. Tyskland DM 50 20,1 10 8V4 Privat 
24. 1.1980 Januar Forbundsrep. Tyskland DM 50 20,1 10 8,30 Privat 
14. 2. 1980 Februar Forbundsrep. Tyskland DM 25 10,0 10 8V, Privat 
15. 2. 1980 Februar Forbundsrep. Tyskland DM 75 30,1 10 8V, Privat 
19. 2. 1980 Februar Forbundsrep. Tyskland DM 100 40,2 10 8V, Privat 
25. 2. 1980 Februar Nederlandene Fl. 25 9,1 20 11 V3 Privat 

3. 3. 1980 Marts Scfiweiz Sfr. 80 34,8 10 6 
rentejustering 

Offentlig (3) 

mulig 1985/90; 
minimumsrente 57, 

7. 3. 1980 Marts Forbundsrep. Tyskland DM 50 20,1 10 9 Privat 
11. 3.1980 Marts Forbundsrep. Tyskland DM 100 40,2 8 9 Privat 
24. 3.1980 Marts Forbundsrep. Tyskland DM 100 40,2 10 93/4 Privat 
1. 4.1980 April Nederlandene Fl. 75 27,1 15 11 V3 Privat 
1. 4.1980 April Nederlandene Fl. 70 25,3 20 11 V3 Privat 

15. 4. 1980 April Luxembourg US-$ 100 76,8 10 133/4 Offentlig (") 
15. 4. 1980 April Nederlandene Fl. 50 18,0 15 IOV3 Privat 
18. 4. 1980 April Forbundsrep. Tyskland DM 100 39,5 6 9V4 Offentlig (3) 
18. 4. 1980 April Forbundsrep. Tyskland DM 200 79,0 10 9V, Offentlig {ή 
21. 4. 1980 April Nederlandene Fl. 5 1,8 15 11 Vg Privat 
25. 4. 1980 April Nederlandene Fl. 150 54,1 15 10 V, Offentlig f®) 
28. 4. 1980 April Scfiweiz Sfr. 15 6,2 10 0 3/4 Privat 
29. 4. 1980 April Scfiweiz Sfr. 50 20,8 6 7 Privat 
30. 4. 1980 April Ifalien Lire 50 000 42,7 15 131/2 Privat 
1. 5.1980 Maj Nederlandene Fl. 10 3,6 15 11 1/3 Privat 
8. 5. 1980 Maj Nederlandene Fl. 10 3,6 15 11 Privat 

19. 5. 1980 Maj Scfiweiz Sfr. 50 20,8 5 6V4 Privat 
22. 5. 1980 Maj Forbundsrep. Tyskland DM 100 39,5 10 8 1/2 Privat 
29. 5.1980 Maj Luxembourg US-$ 10 7,7 19 103/4 Privat 
30. 5. 1980 Maj Nederlandene Fl. 20 7,2 15 11 1/3 Privat 
30. 5.1980 Maj Nederlandene Fl. 10 3,6 15 11 V3 Privat 
30. 5.1980 Maj Forbundsrep. Tyskland DM 100 39,5 10 8 1/4 Privat 
10. 6. 1980 Juni Luxembourg Lfr. 500 12,3 8 12 1/2 Privat 
10. 6.1980 Juni Luxembourg US-$ 100 76,8 8 11 Offentlig {η 
19. 6.1980 Juni Luxembourg US-$ 100 76,8 7 93/4 Offenflig f®) 
11. 7.1980 Juli Scfiweiz Sfr. 100 43,1 10 51/2 Offenflig {η 
14. 7.1980 Juli Def forenede Kongerige £ 7 11,5 7 131/4 Privat 
16. 7. 1980 Juli Luxembourg Lfr. 250 6,2 7 11 1/4 Privat 
18. 7. 1980 Juli Luxembourg Lfr. 240 6,0 7 11 1/2 Privat 
22. 7. 1980 Juli Forbundsrep. Tyskland DM 250 99,4 10 7^8 Offentlig (i») 
29. 8.1980 September Japan Yen 15 000 48,1 12 8,60 Offenflig (11) 
8. 9. 1980 September Luxembourg US-$ 100 69,9 7 123/3 Offenflig (12) 

15. 9.1980 September Forbundsrep. Tyskland DM 60 23,8 10 8 1/2 Privat 
15. 9. 1980 September Forbundsrep. Tyskland DM 30 11,9 10 8 1/2 Privat 
15. 9. 1980 September Forbundsrep. Tyskland DM 10 4,0 10 8 1/2 Privat 
23. 9. 1980 September Forbundsrep. Tyskland DM 50 19,9 10 8 1/2 Privat 
23. 9. 1980 September Forbundsrep. Tyskland DM 50 19,9 10 8 1/2 Privat 

3. 10. 1980 Oktober Nederlandene Fl. 150 54,5 13 103/4 Offentlig (i®) 
7. 10. 1980 Oktober Frankrig Ffr. 400 68,0 10 141/2 Offentlig (11) 
9. 10. 1980 Oktober De forenede Sfafer US-$ 100 71,4 8 123/4 Offentlig (i®) 
9. 10. 1980 Oktober De forenede Sfafer US-$ 100 71,4 20 131/2 Offentlig (i®) 

10. 10. 1980 Oktober Forbundsrep. Tyskland DM 200 78,9 10 8 1/2 Offentlig P®) 
13. 10. 1980 Oktober Luxembourg US-$ 10 7,1 5 13 Privat 
17. 10. 1980 Oktober Scfiweiz Sfr. 50 21,6 6 6 1/4 Privat 
23. 10. 1980 Oktober Luxembourg Ffr. 70 11,9 7 141/4 Privat 
30. 10. 1980 November Scfiweiz Sfr. 100 43,3 10 6 Offentlig η 
10. 11. 1980 November Det forenede Kongerige £ 20 34,1 10 1/4 13 Offentlig P®) 
13. 11. 1980 November Luxembourg Lfr. 250 6,2 7 113/4 Privat 
13. 11. 1980 November Forbundsrep. Tyskland DM 100 39,4 7 9 Privat 
18. 11. 1980 November Scfiweiz Sfr. 50 21,6 5 6V4 Privat 
20. 11. 1980 November Scfiweiz Sfr. 50 21,6 10 63/3 Privat 
25. 11. 1980 November Luxembourg Lfr. 250 6,2 7 123/4 Privat 
28. 11. 1980 November Forbundsrep. Tyskland DM 250 98,6 10 91/2 Offentlig (i®) 
28. 11. 1980 November Luxembourg US-$ 8 5,7 8 12 Privat 

4. 12. 1980 December Luxembourg Yen 15 000 50,8 10 83/4 Offentlig (3®) 
13. 12. 1980 December Luxembourg Ffr. 11,1 1,9 7 13,30 Privat 
13. 12. 1980 December Luxembourg Ffr. 22,2 3,8 7 13,30 Privat 
19. 12. 1980 December De forenede Stafer US-$ 15 10,7 15 133/4 Privat 
19. 12. 1980 December Luxembourg Ffr. 300 51,0 7 141/3 Offentlig (3i) 
29. 12. 1980 December Japan Yen 15 000 50,8 15 8,80 Privat 
29. 12. 1980 December Japan Yen 5 000 16,9 20 8,90 Privat 
31. 12. 1980 December Flong Kong US-$ 25 17,9 8 13,85 Privat 
31. 12. 1980 December Flong Kong Fl. 50 18,2 7 103/4 Privat 

2 383,5 
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(') Fast overtaget at et bankkonsortium bestäende at Kredietbank  
S.A. Luxembourgeoise, Banque Générale du Luxembourg S.A.,  
Banque inte rnationale à Luxembourg S.A., Caisse d'Épargne de 
l'État Luxembourg, Banque de Paris et des Pays-Bas pour le 
Grand-Ductié de Luxembourg S.A., Crédit Industriel d'Alsace et 
de Lorraine, Luxembourg, Société Générale Alsacienne de Ban
que, Luxembourg, Banque Commerciale S.A., Banque de Suez-
Luxembourg S.A. og Crédit Lyonnais, Luxembourg; udbudt til  
offentlig tegning til kurs pari. 

(2) Fast overtaget at et bankkonsortium bestâende af The First 
Boston Corporation, Merrill Lynch White Weld Capital Markets  
Group (Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated), Salo
mon Brothers, Lehman Brothers Kuhn Loeb Incorporated, Lazard 
Frères & Co.; udbudt til offentlig tegning til kurs 99,15 for de 
syvârs obligationer og 98,65 for de tyveârs. 

(3) Fast overtaget af et bankkons ortium bestâende af Soditic S.A.,  
Nordfinanz-Bank Zürich og Kredietbank (Suisse) S.A.; udbudt tii 
offentlig tegning til kurs 9872. 

(•·) Fast overtaget af et bankkonsortium bestâende af Flambros 
Bank Limited, Banque Bruxelles Lambert S.A., Banque Internatio
nale à Luxembourg S.A., Banque Nationale de Paris, Goldman 
Sachs International Corp., Lloyds Bank International Limited, 
Manufacturers Flanover Limited, Salomon Brothers International, 
Skandinaviska Enskilda Banken, Société Générale og S.G. 
Warburg & Co. Limited; udbudt til offentlig tegning til kurs 997?. 

(5) Fast overtaget af et bankkonsortium bestâende af Deutsche  
Bank AG, Dresdner Bank AG, Commerzbank AG og Westdeut
sche Landesbank Girozentrale; udbudt til offentlig tegning til kurs 
pari for de seksârs sâvel som de tiârs obligationer. 

(®) Fast overtaget af et bankkonsortium bestâende af Amsterdam- 
Rotterdam Bank N.V., Aigemene Bank Nederland N.V., Bank Mees  
& Flope NV, Pierson, Heldring & Pierson N.V., Coöperatieve Cen
trale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A., Nederlandsche Midden-
standsbank N.V. og Bank der Bondsspaarbanken N.V.; udbudt til  
offentlig tegning til kurs pari. 

C) Fast overtaget af et b ankkonsortium bestâende af Crédit Suis 
se First Boston Limited, Abu Dhabi Investment Company, Banque  
Bruxelles Lambert S.A., Banque de Paris et des Pays-Bas, Deut
sche Bank AG, Kuwait International In vestment Co. s.a.k., Morgan 
Guaranty Limited og Salomon Brothers International; udbudt tii of
fentlig tegning til kurs pari. 

(®) Fast overtaget af et bankon sorfium bestâende af Crédit Suisse  
First Bo ston Limited, Deutsche Bank AG, Amsterdam-Rotterdam 
Bank N.V., The Royal Bank of Canada (London) Limited, Salomon  
Brothers International og Société Générale de Banque S.A.; ud
budt til offentlig tegning til kurs pari. 

(5) Fast overtaget af et bankkonsortium bestâende af Société de  
Banque Suisse, Crédit Suisse og Union de Banques Suisses; ud
budt tii offentlig tegning tii kurs 99,75. 

('") Fast overtaget af et bankkonsortium bestâende at Deutsche  
Bank AG, Dresdner Bank AG, Commerzbank AG og Westdeut
sche Landesbank Girozentrale; udbudt til offentlig tegning tii kurs 
9972. 

(") Fast overtaget af et bankkonsortium bestâende af Yamaichi 
Securities Company Limited, The Nikko Securities Co. Limited, 
Daiwa Securities Co. Limited og The Nomura Securities Co. Lim
ited; udbudt til offentlig tegning tii kurs 99,40. 

('^) Fast overtaget af Union Bank of Switzerland (Securities) Lim
ited; udbudt til offentlig tegning tii kurs pari. 

(13) Fast overtaget af et bankkonsortium bestâende af Amster
dam-Rotterdam Bank N.V., Aigemene Bank Nederland N.V., Bank 
Mees & Hope NV, Pierson, Heldring & Pierson N.V., Coöperatieve 
Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A., Nederlandsche Mid-
denstandsbank N.V. og Bank der Bondsspaarbanken N.V.; ud
budt til offentlig tegning tii kurs pari. 

(ΐΊ) Fast overtaget af et bankkonso rtium bestâende af Société Gé 
nérale, Banque Nationale de Paris, Crédit Lyonnais, Banque de 
Paris et des Pays-Bas, Caisse des Dépôts et Consignations og 
Caisse Nationale de Crédit Agricole; udbudt til offentlig tegning tii 
kurs pari. 

(13) Fast overtaget at et bankkonsortium bestâende af Merrill 
Lynch White Wald Capital Markets Group (Merrill Lynch, Pierce,  
Penner & Smith Incorporated), Salomon Brothers, Lehman 
Brothers Kuhn Loeb Incorporated, The First Boston Corporation 
og Lazard Frères & Co.; udbudt til offentlig tegning til kurs pari for  
de otteârs obligationer og 99,50 for de tyveârs. 

(13) Fast overtaget af et bankkonsortium bestâende af Deutsc he 
Bank AG, Dresdner Bank AG, Commerzbank AG og Westdeut
sche Landesbank Girozentrale; udbudt til offentlig tegning tii kurs 
991/2. 

(") Fast overtaget af ef bankkonsorti um bestâende af Crédit Suis 
se, Union de Banques Suisses og Société de Banque Suisse; ud
budt til offentlig tegning til kurs pari. 

(13) Fast overtaget af et bankkonsortium bestâende af Kleinwort, 
Benson Limited, Amsterdam-Rotterdam Bank N.V., Barclays Bank 
International Limited, Chemical Bank international Limited, Kuwait 
International Investment Co. s.a.k., L.T.C.B. Internationa l Limited, 
The Nikko Securities Co. (Europe) Limited, Norddeutsche Lan
desbank Girozentrale og Svenska Handelsbanken; udbudt til of
fentlig tegning til kurs 9972. 

(13) Fast overtaget af et bankkonsortium bestâende af Deutsche 
Bank AG, Dresdner Bank AG, Commerzbank AG og Westdeut
sche Landesbank Girozentrale; udbudt tii offentlig tegning til kurs 
pari. 

(3°) Fast overtaget at et bankkonsortium bestâende af Yamaichi 
Securities Company Limited, Kleinwort, Benson Limited, Bank of  
Tokyo International Limited, Banque Nationale de Paris, Caisse  
des Dépôts et Consignations, Dai-Ichi Kangyo Bank Nederland 
N.V., Daiwa Europe N.V., DG BANK Deutsche Genossenschafts
bank, Fuji International Finance Limited, IBJ International Limited, 
Kredietbank S.A. Luxembourgeoise, Kuwait International Invest
ment Co. s.a.k., L.T.C.B. International Limited, Manufacturers Ha
nover Limited, Samuel Montagu & Co. Limited, The Nikko Securi 
ties Co. (Europe) Ltd., Nippon Credit International (HK) Ltd. og No 
mura Europe N.V.; udbudt til offentlig tegning tii kurs 99'/2. 

(31) Fast overtaget af et bankkonsortium bestâende at Crédit  
Commerciai de France, Banque Bruxelles Lambert S.A., Banque  
de l'Indochine et de Suez, Banque Nationale de Paris, Banque de  
Paris et des Pays-Bas, Banque de l'Union Européenne, Berliner 
Handels- und Frankfurter Bank, Caisse des Dépôts et Consigna 
tions, Crédit Lyonnais, Hambros Bank Limited, Kredietbank Inter
national Group, Rabobank Nederland, Société Générale de Ban 
que S.A. og Westdeutsche Landesbank Girozentrale; udbudt til of
fentlig tegning til kurs 99'/2. 
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Midler 

Som i 1979 var den mast anvendte af disse valutaer  
DM (21 emissioner pâ 814,3 mio RE), efterfulgt af 
nederlandske gyiden (226,1 mio), franske frano 
(136,6 mio), luxembourgske frane, pund og lire. 

Dollarens andel reduceredes noget, nemlig til under  
30 % af den samlede lântagning (666 mio i 1980 mod 
1 006,7 mio i 1979), idei der pâ del internationale  
marked tilvejebragtes 338,7 mio (456,5 mio i 1979) i  
form af sâvel offentlige emissioner som private place-
ringer, medens der pâ det amerikanske marked for 
udenlandske emissioner rejstes 327,3 mio (550,2 mio  
i 1979) i form af to offentlige emissioner og et privat  
lân. 

Blandt tredjelandenes valutaer indtog schweizerfran-
cen andenpiadsen med tre offentlige emissioner og 
seks private placeringer pâ 233,8 mio mod 92,3 mio i 
1979. 

Pâ yenmarkedet lânte Banken 166,6 mio dels i form af 
offentlige emissioner pâ det japanske marked for 
udenlandske emissioner og pâ euroyenmarkedet, 
dels gennem private placeringer. 

Tabel 7, s. 65, indeholder en detaljeret oversigt over  
lântagningen i det forlobne regnskabsâr. Efter fra- 
drag af tilbagebetalinger og under indregning af kurs-
reguleringerne havde Banken den 31. december 1980  
en nettorestgaeld pâ 10 598,3 mio, hvoraf 188,4 mio  
endnu ikke var hjemtaget ('). 

Bankens rentesatser beregnes pâ grundlag af ud-
gifterne i forbindelse med tilvejebringelsen af de nod-
vendige midier med de onskede lobetider og afspej-
ler sâledes blot renteudvikiingen pâ de forskellige ka-
pitalmarkeder. Da denne udvikiing i 1980 var praeget 
af store og hyppige udsving, kom det til talrige juste-
ringer af rentesatserne for Bankens nye iân. 

(1) Jf. bilag G til regnskabat, s. 79. 

Bankens lântagning fordeit pâ valutaer 
Lén emltteret i 1980 
(2 383,4 mio RE) 
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I Nederlandske gyiden 

Tyske mark 

Restgaeld den 31. december 1980 
(10 598,3 mio RE) 

Eurco, ostrigskeschil., 
libanesiske pund 
Japanske yen 

Schweizerfranc 

Amerikanske dollar 

Italienske lire 
Luxembourgske franc 
Pund sterling 
Belgiske franc 
Franske franc 

Nederlandske gyiden 

Tyske mark 
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Driftsresultat 

Bankens indtaegter i form af renter og provisioner pâ  
udiân belob sig i 1980 til 943 mio mod 701,2 mio i  
1979. 

Vaeksten i Bankens likvide beholdninger og den ge
nerelle stigning i den körte rente ogede afkastet af 
Bankens investeringer til 148,5 mio mod 99,1 mio i  
1979. 

Hertil kommer, at posten andre indtaegter forhojedes 
med den regnskabsmœssige gevinst ved anvendel-
sen af tilbagekobte ElBobligationer, der indgik i 
posten investeringer i 1979, t il nedbringelse af den 
samlede restgaeld. 

Renter og omkostninger pâ optagne lân udgjorde 
859,1 mio mod 618,3 mio i 1979, medens administra-
tionsomkostningerne steg fra 27,5 til 29,7 mio. 

Efter fradrag af afskrivninger pâ emissionsomkost-
ninger og pâ overkurs ved tilbagebetaling pâ 21 mio  
mod 17,5 mio i 1979 og under hensyntagen til de ovri-

ge udgifter og afskrivninger, forvaltningsprovisioner 
og valutakursdifferencer fremkommer et driftsover-
skud pâ 205,9 mio mod 139,5 mio i 1979. 

Bestyrelsen har foresiâet Styrelsesrâdet at foroge 
henlaeggelserne til daekning af ud sving i kurserne for 
omregning af r egningsenheden med 0,7 mio, hvilket 
svarer til nettovaerdiforogelsen ifolge opgorelsen af 
de af Bankens aktiver, der ikke reguleres i henhold til 
vedtaegternes artikel 7, og at overfore driftsoverskud-
det for regnskabsâret 1980 samt den ophaevede hen-
laeggelse til andre omkostninger pâ 2,1 mio, nemlig 
tilsammen 208 mio, til reserverne og henlaeggelserne, 
sâledes at 5 mio gâr til henlaeggelserne til byggeri, 
der oges til 65 mio, 40 mio til den vedtaegtsmaessige 
reservefond og restbelobet til den supplerende 
reservefond. 

Den 31. december 1980 balancerede Bankens sta-
tusopgorelse med 15 121 mio mod 12 215 mio den  
31. december 1979, hvilket udgor en stigning pâ  
23,8 %. 
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Bankens statusopgerelse den 31. december 1958-1980 
I millioner regningsenheder 

15000 : 

I 
I 

500 

Aktiver 

Lobende udiân af egne midier 

Likvid beholdning 

Andre aktiver 

Passiver 

Lobende lân 

Kapital, reserver og tienlaeggelser 

Andre passiver 

Udviklingen i lobende udIân at 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 80 
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Bankens ledelse 

Bestyrelsen 

Der skete folgende aendringer I Bestyreisens sammensaetning 11980:1 august mâtte Bestyrelsen beklage tabet af 
dr. Alfred BECKER, der havde stillet sin betydelige viden og erfaring til râdighed for Banken siden 1973. Endvi-
dere trâdte suppleanten, hr. Edward A. J. GEORGE, tilbage. Bestyrelsen takker harn for bans vaerdifulde bidrag 
til Bankens virke. 

TU de ledige poster udnaevnte Styrelsesrâdet for den période, der resterer af deres forgaengeres mandater, 
dr. Ernst-Günther BRÖDER, medlem af direktionen for Kreditanstalt für Wiederaufbau, og hr. lan PLENDER-
LEITH, Senior Manager i Bank of England. 

Ifolge artikel 4 i protokol nr. 1 til akten om Den hellenske Republlks tiltraedelse af Faellesskabet, der trâdte i kraft 
den 1. januar 1981, skal Bestyrelsen bestâ af 19 medlemmer og 11 suppleanter. 

Styrelsesrâdet, der ved samme lejiighed var blevet udvidet til 10 medlemmer, udnaevnte derfor dels hr. loannis 
SPENTZAS, Ipodilkitis, Ethniki Ktimatiki Trapeza tis Ellados (viceguvernor for Den graeske Hypotekbank), tll 
bestyrelsesmedlem efter indstilling fra Den hellenske Republik, dels hr. Svend BOYER-S0GAARD, Prokurist i 
Danmarks Nationalbank, tll suppléant efter faelles indstilling fra kongeriget Danmark, Irland og Den hellenske Re
publik. 

Revlsionsudvalget 

Som saedvanlig foretog Styrelsesrâdet pâ ârsmpdet den 9. juni 1980 endvidere en delvis nyudnaevnelse af Revl
sionsudvalget. Den afgâende formend, hr. Corneille BRÜCKs mandat fornyedes, idet han udnaevntes tll medlem 
for regnskabsârene 1980,1981 og 1982. Formandskabet varetages nu af hr. Patrick L. McDONNELL, indtil status-
opgorelsen og driftsregnskabet for regnskabsâret 1980 er godkendt pâ ârsmodet i 1981. 

Personale 

Hr. Henri LENAERT, der havde vaerei direkter for Direktoratet for administration og generalsekretaer indtil den 
31. januar 1980 og derefter sœrlig râdgiver for Direktionen, gik af med pension i februar 1981, hvorefter han 
udnaevntes til aeresgeneralsekretaer. 

I Direktoratet for juridiske anliggender efterfulgtes hr. Douglas J. FONTEIN, der havde vaerei direkter siden 1979,  
og som havde ensket at traede tilbage, fra maj 1981 af hr. Herman J. PABBRUWE. 

Den 31. december 1980 havde Banken 500 ansatte mod 437 den 31. december 1979. 

Bestyrelsen takker Bankens personale for omfanget og kvaliteten af dets arbejde i 1980. 

Luxembourg, den 8. maj 1981 

Formand for Bestyrelsen 

Yves Le Portz 
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Statusopgorelse den 31. december 1980 
ι regningsenheder — se bemœrkningerne til regnskabet I bilag E 

Aktiver 

Kapitaltilgodehavende hos medlemsstaterne (bilag A) . . . . 

Kassebeholdning og tilgodehavender i banker 
Pâ anfordring eller hojsl et ârs opsigelse 737 412 918 
Pâ mere end et ârs opsigelse 236 058 

Investeringer (bem. B) 
Med tiojst et ârs lobetid 19 975155 
Med mere end et ârs lobetid 259 484 177 

Ikke hjemtaget lâneprovenu 

Tilgodehavende hos medlemsstaterne for regulering af kapi
talen (bilag D)  

Lebende udlàn (bilag Bj 
Udbetalt 11413 366 388 
Ikke udbetalt 1 312 772 693 

Garantier 
Tilgodetiavender pâ fuldmagtsiân  
Tilgodetiavender pâ lân ydet af tredje mand (148 944 266) 
Tilgodetiavender pâ tredjemands andele i finansieringen af Ban
kens udiân (226 222 909) 

Faste ejendomme (bem. C)  

Rente og provision  

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

Emlssionsomkostninger at afskrive 136 266 376 

Overkurs ved tllbagebetaling at afskrive 1 132 623 

Saerligt indestâende til ydelser pâ lân (bem. D)  

Andre aktiver (bem. G)  

31. 12. 1980 31. 12. 1979 

265 781 250 

737 648 976 

279 459 332 
188 394 611 

5 634 619 

12 726139 081 

72 079 780 

64 911 694 

250 608 827 

126 992 708 

137 398 999 

243 308 561 

22 336 507 

15 120 694 945 

792 372 263 
756 713 

108 946 028 
217497 719 

8 830 496 800 
1 058 352 852 

(138 532 369) 

(191 687 528) 

108 630 811 

1 610 207 

354 375 000 

793 128 976 

326 443 747 
166 921 779 

2 034 195 

9 888 849 652 

106 838 997 

38914810 

182 389 718 

63 873 731 

110 241 018 

132 434 793 

48 370 062 

12 214 816 478 
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Passiver 31. 12. 1980 31, 12. 1979 

Kapital (bilag A) 
Tegnel 7 087 500 000 
Ikke indkaldt 6176 250 000 

Vedt2egtsmaesslg reservefond (bem. N)  

Supplerende reservefond (bem. N)  
Henlseggelser (bem. N) 
Til dœkning al udsving Ι kurserne for omregning at regningsen-
heden 13 208 736 
Til byggeri 60 000 000 

Personalets pensionsfond (bem. E)  

Gaeld ti! medlemsstaterne for regulering af kapitalen (bilag D) 

Optagne län (bilag C) 
Obligationer og notes 8 494 855 696 
Andre mellem- og langfr istede län 2 103 404 346 

10 598 260 042 
Overkurs ved t ilbagebetaling af obligationer 5 901 296 

Diverse kreditorer (bem. F)  

Ikke udbetalte län -s. 

Garantler 
For fuldmagtsiân |||ν 
For làn ydet af fred jemand (148 944 266) 

For fredje mands andele i finan sieringen af Baakens udlân . . . (226 222 909) 

Forud modtagne rentegodtgorelser (bem. Fl) 442 305 969 

Forud modtagne rentegodtgorelser for tredjemands regnlng 
(bem. H) 51 299 775 

' · 

Skyldig rente og provision samt forud modtaget rente ... 

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

Andre passiver (bem. G) 

Saldo pâ driftsregnskab (bem. N) 

911 250 000 
270 000 000 i 

441 937 147 

10 604161 338! 
26 254 093« 

1 312 772 693 

72 079 780 

493 605 744 

397 201 925 

243 308 561 

31 728 257 

208 710 463 
15 120 694 945 

7 087 500 000 
6176 250 000 

12 666 836 
45 000 000 

73 208 736 
24 873 5671 

9 602 641 i 

6 957 589 205 
1 583 118 943 
8 540 708 148 

6 351 451 

(138 532 369) 

(191 687 528) 

255 567 836 

8 350 477 

911 250 000 
230 000 000 

355 486 789 

57 666 836 
21 569 935 

1 815 795 

8 547 059 599 
52 553 872 

1 058 352 852 

106 838 997 

263 918 313 

303 412 099 

132 434 793 

30 464 340 

141 992 258 
12 214 816478 

Konti pro memoriam 
Den sœrlige Afdeling 
Til forvallning 
— For medlemsslaternes regning 
— For Faellesskabernes regning 
Vaerdipapirer modfagel som garanti for fuldmagtsiân  
Deponerede vaerdipapirer 

329 782 315 
1 199 336 559 

29 886 263 
103 082 550 

335 593 228 
681 052 411 
31 454 647 
104 283 261 
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Statusopgorelse for Den saerlige Afdeling (') 
den 31. december 1980 
I regningsenheder — se bemœrkningerne til regnskabet i bilag E 

Aktiver 1980 1979 

Medlemsstaterne 
Det europseiske Atomenergifasllesskabs midier 
Udbetalte lân I alt (2) 
Det europaeiske pkonomiske Faettesskabs midter 
(det nye faettesskabsinstrument for aptagelse eg ydetse ai tàn) 
Lebende udiân 
— Ikke udbetalt  
— Udbetalt  

I ait (3) 
Tyrkiet 
fdedtemsstaternes midier  
Lobende udIân 
— Ikke udbetalt  
— Udbetalt  

I ait C) 
MIddelhavslandene 
Det europaeiske ekonomiske Fœllesskabs midier  
Lobende udlân 
— Ikke udbetalt  
— Udbetalt  

Risikovillig kapital 
— Ikke udbetalt  
— Udbetalt  

496 082 852 316 289 768 

484 012 392 

8 348 506 
329 782 315 

184 295 721 
44 504 279 

228 800 000 

3 560 000 
1 440 000 
5 000 000 

484 012 392 

338130 821^ 

99 736 378 
173 725 013 

16 568 185 
335 593 228 

46 834 098 
31 965 902 
78 800 000 

273 461 391 

352 161 413 

I ait (5) 233 800 000 78 800 000 
AVS-staterne og OLT 
Det europaeiske pkonomiske Fœllesskabs midier 

Forste og anden Yaoundékonventlon 
Lobende udlân 
— Ikke udbetalt  
— Udbetalt  

BIdrag til tllvejebringelse af risikovillig kapital  
Udbetalt  

I ait (δ) 
Den forste Lomékonvention 
Risikovillig kapital 
— Ikke udbetalt  
— Udbetalt  

12 966 323 
115 461 547 
128 427 870 

1 431 179 

38 875 534 
56 404 310 

I alt (')  
Total 

129 859 049 

95 279 844 
1 777 164 958 

20 956 788 
114 177 218 
135 134 006 

467 258 

31 927 585 
43 427 252 

136 601 264 

75 354 837 
1 232 668 673 

P.M.: 
Del samlede udestâende pâ de lân pà saerlige vilkâr, som Kommissionen har bevilget inden lor rammerne al den forste Lomékonvention, og som Banken pâ Fœllesskabets 
vegne inddriver ydelserne pâ, udgjorde den 31. december 1980 123 728 737 mod 74 718 493 den 31. december 1979. 

(1) Den sasriige Afdeling oprettedes af Styrelsesrâdet den 27, maj  
1963. Dens formal aendredes ved beslutning af 4, august 1977.  
I denne afdeling bogfores de finansieringsbidrag, som ydes i 
henhold til medlemsstalernes, Del europaeiske okonomiske Fael-
lesskabs og Det europœiske Alomenergifœllesskabs fuldmagt 
og for deres regning og risiko. 

(2) Oprindelig lânebevilling ifolge de affaler, der er undertegnet 
inden for rammerne af Rädel for De europaeiske Faellesskabers 
afgorelse (77/270/Euratom) af 29. marts 1977 med henblik pâ fi-
nansiering af kernekraffvaerker i medlemssfaterne i fienfiold til  
Det europaeiske Atomenergifaellesskabs fuldmagt og for defs 
regning og risiko: 502 894 842 
Ivlinus: Valutakursreguleringer — 6 811990 

496 082 852 
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Passiver 1980 1979 

Til forvaltning 
For de europasiske Fasllesskaber 
Det europaeiske Atomenergifaeiiesskab 496 082 852 
Det europaeiske okonomiske Fœllesskab: 
— Det nye faellesskabsinstrument 484 012 392 
— Finansprotokollerne med middelhavslandene 45 944 279 
— Forste og anden Yaoundékonvention 116 892 726 
— Den forste Lomékonvention 56 404 310 

For medlemsstaterne  
I alt 

Ikke udbetalt 
Lân fra det nye faellesskabsinstrument — 
Lân i tien tiold til den anden fin ansprotokol med T yrkiet .... 8 348 506 
Lân og rislkovillig kapital i mid delfiavslandene 187 855 721 
Lan i tien tiold til den torste og anden Yaoundekonvention ... 12 966 323  
Lân og risikovillig kapital i tienho ld til den forste Lomékonvention . 38 875 534 

I alt 
Total 

-SÄ 

1 199 336 559 
329 782 315 

1 529118 874 

248 046 084 
1 777 164 958 

316 289 768 

173 725 013 
31 965 902 

115 644 476 
43 427 252 

99 736 378 
16 568 185 
46 834 098 
20 956 788 
31 927 585 

681 052 411 
335 593 228 

1 016 645 639 

216 023 034 
1 232 668 673 

(3) Oprindelig lànebevilling Holge de affaler, der er undertegnet 
Inden for rammerne af Râdet lor De europaeiske Faellesskabers 
afgorelse (78/87O/E0F) af 16. Oktober 1978 (det nye faellesskabs
instrument) med henblik pä at fremme investeringerne i Faelles-
skabet i tientiold til Det europœiske okonomiske Faellesskabs 
tuldmagt og tor dets regning og risiko: 474 648 872 

Plus: Valutakursreguleringer 

Minus: Annulleringer 

-F 13 953 200 

— 4 589 680 
484 012 392 

C) Oprindelig lànebevilling ifolge de undertegnede affaler om fi-
nansiering at projekter i Tyrkiet i tientiold til medlemsstaternes 
tuldmagt og tor deres regning og risiko: 370 215 000 

Plus: Valutakursreguleringer 

Minus: Annulleringer 

Tilbagebetalinger 

+ 2 126 904 

215 000 

33 996 083 — 34 211 083 

338 130 821 

(5) Oprindelig lànebevilling ifolge de undertegnede affaler om fi-
nansiering af projekter i Magtireb- og Mactiraklandene samt i 
Malta, Cypern, Graekenland og Tyrkiet i tienhold til Det europœ- 
iske okonomiske Faellesskabs tuldmagt og for dets regning og 
risiko: 233 800 000 

(®) Oprindelig lànebevilling itolge de undertegnede attaler om fi-
nansiering af proiekter i AASMM og OLTD i he nhold til Det euro
paeiske okonomiske Faellesskabs tuldmagt og for dets regning 
og risiko: 

— Lan pâ sœrlige vilkàr 
— Bidrag til tilveiebringel-

se af risikovillig kapital 

Plus: 
— Kapitaliserede renter 
— Valutakursreguleringer 

Minus: 
— Annulleringer 
— Tilbagebetalinger 

139 483 056 

2 502 615 141 985 671 

1 178 272 
3 550 144 + 4 728 416 

1 466 279 
15 388 759 — 16 855 038 

129 859 049 

(') Oprindelig bevilling ifolge de undertegnede affaler om finan-
siering af projekter i AVS-staterne og OLT i henhold til Det euro-
pœiske okonomiske Faellesskabs tuldmagt og lor dets regning 
og risiko: 

— Betingede eller under-
ordnede lân 91 343 000 

— Kapitalandele 4 318 087 
— Tegning af konvertible 

obligationer 2 499 606 

Minus: 
— Annulleringer 2 581 869 
— Valutakursreguleringer 209 316 
— Tilbagebetalinger 89 664 

98 160 693 

— 2 880 849 

95 279 844 
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Driftsregnskab 
for regnskabsâret 1980 
ι regningsenheder — se bemœrkningerne til regnskabet Ι bilag E 

Indtœgter 1980 1979 

Rente og provision pâ udiân  

Rente og provision pâ investeringer .... 

Forvaltningsprovision (bem. I)  

Andre indtsegter (bem. M)  

Valutakursdifferencer (bem. J)  

942 992401 

148 508 544 

5 697 803 

35 208649 

1 373 585 

701 235 061 

99 082 358 

4 397 294 

8 762 088 

1 133 780 982 813 476 801 

Udgifter 

Administrationsomkostninger (bem. L) 29 727 435 

Rente og omkostninger pâ optagne iân 859 137 571 

Afskrivninger pâ emissionsomkostninger og pâ overkurs ved til-
bagebetaling 20 964 134 

Andre udgifter (bem. M) ; 16123620 

Afskrivninger pâ nettoudgifter fil inventar og materialer 1 950 744 

Valutakursdifferencer (bem. J) — 

27 543 719 

618 260 310 

17 523 479 

9 361 562 

300 022 

1 037 351 

927903 5041 674 026 443 

Driftsoverskud 

Nettovaerdiforogeise ifolge opgorelsen af de af Bankens akti 
ver, der ikke reguleres i fienhold til vedtaegternes artikel 7 
(bem. K)  

Opfiaevelse af en uudnyttet heniaeggelse fil administrationsom
kostninger  

Ophsevelse af en heniaeggelse fil andre omkostninger .... 

Saldo (bem. N)  

205 877 478 

+ 712 998 

139 450 358 

-k 541 900 

+ 2 000 000 

141 992 258 
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Udvikling i Bankens finansìeile stilling ί regnskabsâret 1980 
ι regningsenheder — se bemœrkningerne til regnskabet Ι bilag E 

1980 1979 

Midlemes oprindelse 
Nettodriftsoverskud 
Poster, der ikke medferer flytning at midier: 
Afskrivninger pa nettoudgifterne til inventar eg materialer .... 
Afskrivninger pà emissionsomkostninger og pâ overkurs ved til-
bagebetaling 
Forogelse at p osten skyldig rente og provision samt forud mod-
taget rente 
Forogelse at posten rente og provision 

Emissioner  
Formindskelse (torogelse) at posteme kassebeholdning og 111-
godehavender i banker samt investeringer 
Ydelser pà udiân  
Ivledlemsstaternes kapitalindbetalinger 
Ivledlemsstaternes nettoindbetaling til regulering at kapitalen . . 
Forogelse at posteme diverse kreditorer, andre passiver, per-
sonalets pensionsfond og nettorentegodtgorelser 
Formindskelse (forogelse) at posten andre aktiver  
Valutakursreguleringer i forbindelse med lân  

lait 

Midlernes anvendelse 
Nettoudbetalinger pâ udlàn  
Ydelser pâ làn   
Emissionsomkostninger 
Faste ejendomme og inventar  

Valutakursreguleringer i forbindelse med udIân  

208 710 463 

1 950 744 

20 964 134 

93 789 826 

68 219 109 

257 196 058 

2 362 015 049 

102 464 415 
553 946 144 

88 593 750 

4 186 422 

144 836 224 
26 033 555 
354 687 504 

141 992 258 

300 022 

17 523 479 

82 118 693 

42 331 489 

199 602 963 

2 482 703 572 

— 451 723 769 
512 116 985 

37 968 750 

11 821 151 

145 411 842 
— 33 934 578 

— 226 714 955 

3 893 959 121 2 677 251 961 

2 770 685 538 
681 073 646 

48 122 115 
27 947 628 

366 130 194 

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

— 208 978 436 

I alt 3 893 959 121 2 677 251 961 

Bilag A — Oversigt over Bankens kapital 
Den 31. december 1980 
I tusinde regningsentieder — se bemaerkningerne til regnskabet i bilag E 

Indkaldt kapital 
Ikke Indbetalt den 

Medlemsslat Tegnei kapital Ρ) indkaldl kapital (2) 31. december 1980 Al indbetale (i) 1^ 

Forbundsrepublikken Tyskland 1575 000 1 372 500 143 437,5 59 062,5 202 500 
Frankrig 1 575 000 1 372 500 143 437,5 59 062,5 202 500 
Del forenede Kongerige . . . 1 575 000 1 372 500 143 437,5 59 062,5 202 500 
Italien 1 260 000 1 098 000 114 750 47 250 162 000 

Belgien 414750 361 425 37771,875 15553,125 53 325 
Nederlandene 414 750 361 425 37 771,875 15 553,125 53 325 
Danmark 210 000 183 000 19 125 7 875 27 000 

Irland 52 500 45 750 4 781,25 1 968,75 6 750 

Luxembourg 10 500 9150 956,25 393,75 1 350 

Total 7 087 500 6176 250 645 468,75 265 781,25 911250 

(1) Bankens legnede kapital lorhpjedes ved Slyrelsesrädets beslulning al 19. juni 1978 Ira 3 543 750 000 til 7 087 600 000 RE. 
Medlemsslalerne skal i national valuta indbelale lOVo at fortiojelsen — eller modvaerdien at 354 375 000 RE — i olle rater pâ 44 296 875 RE den 30, aprii og den 
31. Oktober 1980 1983. De 265 781 250 RE al indbelale reprassenlerer de seks Iranclier 1981-1983. 

(2) Beslyrelsen kan kraeve denne kapital indbetall. i del omiang denne indbelalmg er nodvendig lor al oplyide Bankens lorpliglelser over for dens làngivere. 
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Bilag Β — Oversigt over lobende udiân 
Den 31. december 1980 
I regningsenheder — se bemaerkningerne til regnskabet 1 bilag E 

Land (i) (^) Anl9l Udbetall Ikke udbetall 1 all (3) 

1 Làn til projelcter 1 Faellessitabet og lignende iàn 
Forbundsrepublikken Tyskland 45 376 855 907 — 376 855 907 2,96 
Frankrig  122 1 735 005 611 83 656 611 1 818 662 222 14,29 
Del forenede Kongerige 180 2 854 625 231 125 657 883 2 980 283 114 23,42 
Italien  344 4 200 017 767 269 516 142 4 469 533 909 35,12 
Belgien  15 349 605 641 — 349 605 641 2,75 
Nederlandene  8 59 500 366 — 59 500 366 0,47 
Danmark  47 241 721 382 21 503 113 263 224 495 2,07 
Irland  67 801 872 154 44 634 410 846 506 564 6,65 
Luxembourg 2 3 010 700 — 3 010 700 0,02 
Lignende lân * 8 167 810 272 — 167 810 272 1,32 

1 alt 838 10 790 025 031 544 968 159 11 334 993 190 89,07 

2. Lân tii projekter uden for Fseilesskabet 
tyliddeltiavslandene (og Portugal) 

Algeriet  1 — 20 000 000 20 000 000 0,16 
Egypten  3 7 746 387 57 231 207 64 977 594 0,51 
Grsekenland  29 135 505 639 151 530 617 287 036 256 2,25 
Jordan  3 1 675 769 13 326 000 15 001 769 0,12 
Libanon  4 22 975 496 — 22 975 496 0,18 
Malta  1 2 963 577 — 2 963 577 0,02 
Marokko  1 2 471 589 23 759 100 26 230 689 0,21 
Portugal  19 154 856 370 134 906 751 289 763 121 2,28 
Syrien  1 — 15 700 000 15 700 000 0,12 
Tunesien  3 11 026 844 18 298 000 29 324 844 0,23 
Tyrkiet  8 39 929 799 61 545 177 101 474 976 0,80 
Jugoslavien  2 34 181 444 17 333 600 51 515 044 0,40 

AVS-staterne og OLT 
Barbados  2 379 220 7 126 313 7 505 533 0,06 
Botswana  2 — 6 500 000 6 500 000 0,05 
Cameroun  10 20 016 496 15 470 997 35 487 493 0,28 
Elfenbenskysten  17 58 951 169 22 376 920 81 328 089 0,64 
Fiji 2 5 730 013 18 297 527 24 027 540 0,19 
Gabon 2 2 360 340 — 2 360 340 0,02 
Ghana  2 3 450 212 12 613 879 16 064 091 0,13 
Guinea  1 — 4 400 000 4 400 000 0,03 
0vre Volta  2 124 971 8 000 000 8 124 971 0,06 
Kenya  8 31 042 544 20 786 211 51 828 755 0,41 
Liberia  2 6 083 872 1 502 294 7 586 166 0,06 
Malawi  3 9 466 975 5 170 000 14 636 975 0,11 
Mauritius  4 4 441 541 9 395 200 13 836 741 0,11 
Mauretanien  1 — 25 000 000 25 000 000 0,20 
Niger  2 2 364 892 3 641 346 6 006 238 0,05 
Nigeria  2 4 779 247 45 175 000 49 954 247 0,39 
Ny Calédonien  3 5 703 796 5 290 047 10 993 843 0,09 
Papua Ny Guinea  1 4 371 055 2 700 000 7 071 055 0,06 
Vestindien  1 — 3 000 000 3 000 000 0,02 
Senegal  3 943 404 12 000 000 12 943 404 0,10 
Swaziland  2 10 293 675 2 000 000 12 293 675 0,10 
Tanzania  1 — 5 000 000 5 000 000 0,04 
Togo  3 22 069 812 238 437 22 308 249 0,17 
Trinidad og Tobago .... 2 4 579 220 5 513 000 10 092 220 0,08 
Zaire  1 10 738 126 4 596 911 15 335 037 0,12 
Zambia  2 2 117 863 8 380 000 10 497 863 0,08 

1 alt 156 623 341 357 767 804 534 1 391 145 891 10,93 

Total 994 11 413 366 388 1 312 772 693 12 726 139 081 100,00 

Lân i tienhold til vedtaegternes artikel 18, stk. 1, andet alsnit , til projekter i den norske del at (astlandssoklen, i 0strig og i Tunesien. 

(1) Vafutaer, hvori de lebende udlàn skal tilbagebetales: 

Valuta: 

Medlemsstaternes valulaer ... 

En af de oprindelige medlemsslalers valutaer eher Bankens 
valg  

Andre valutaer  

Udbetalt pà labende lân  

Plus ikke udbetall pâ lobende lân  

Bel0b:  

5 914 123 658 

2 117 500 

5 497 125 230 

11 413366 388 

1 312 772 693 
12 726 139 081 

(^) Oversigt over lebende udIân fordelt pó de vigtigste garantier herfor 
den 31. december 1980 * 

A. Lân 1(1 proiekter i Fœllesskabel (og lignende làn) 

Lân til elier garanterei al med-
lemsstalerne 8 617 219 783 
Làn ti! eller garanteret a( olfent-
lige instilulioner i niedlemssta-
lerne 1 410 758693 
Lan III eller garanterei al linansie 
nngsinstilutioner (banker, instilu 
tioner lor langlristet finansiering 
og forsiknnqsselskaber) 469 961 365 
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Lan garanlerel al selskaher 
(linanstenngsinslilulioner undla 
gai), som for over halvdelens 
vedkonimende kontrolleres af 
niediemssialerne eller al olleni· 
lige inslitulioner ι Fœllesskabel 215297 809 
Lan mod pani I lasi ejendom . , 702Θ0014 
Lan garanlerel al privairellige 
sciskaber (banker undlaget) . . 292 308020 
Lan mod pant ι andre formuegen-
slande og mod anden sikkerhed 259 167 506 

Β Lan III projekler uden lor Feellesskabel 

1. Lan ι henhold Ml den forste  
Yaoundékonvenlion 

Làn III elter garanlerel ai signalar-
slalerne (AASM) 
Ian garanlerel al oflenllige insli· 
lulioner, selskaber eller banker i 
medlemsslalerne 

It 334 993 190 

8 160 070 

Nogte Ian er cisekket a! Here lormer for garanti eller sikkerhed. 

Bankens seks opnndehge medlemsslalers garanti, der daekker enhver 
risiko 1 torbindelse med disse finansielle lorpliglelser. udgor 24 430695 RE. 

Medleinsslalernes garanti, der dœkker enhver risiko i torbindelse med 
disse finansielle lorpliglelser. udgor 119 098 500 RE. 

Fcellesskatiels samledc garanti, der dfekker enhver risiko i torbindelse med 
disse finansielle lorpliglelser. udgjorde ved udgangen al 1980 i alt 527 025000 RE  
mod 341 775 000 ved udgangen at 1979. 
Sàfremt garanliforpliglelsen krœves optyldl. beregnes garanternes torpligtelser 
pa grundlag at de kurser tor omregning mellem regningsenheden og de Iii iän-
tager udbetalte valutaer. der var gee ldende pä udbelalingslidspunklel. 

(3) Oprindelig lânebevilling beregnet 
pä grundlag af de omregningskur-
ser, der anvendtes pä tidspunktet 
for léneaftalernes undertegnelse: 15808718064 

2. Làn ι henhold Ml den anden 
Yaoundekonvention 

I an MI eller garanlerel al signaler 
slalerne (AASMM)  
Lan mod anden sikkerhed . 

3. Län I henhold MI den lorsle 
Lomékonvenlion 

Lan III eller garanlerel al signalar-
slalerne (AVS)  
Lan mod anden sikkerhed . 

4 Lan i henhold Iii Faellesska-
bels linansieringsallaler med 
middelhavslandene (og Portugal) 

Lan garanlerel al Bankens seks 
oprindelige medlemsslaler . .  
l an garanlerel at Faellesskabel 
Lan MI. garanlerel eller konirakau· 
lionerel al de rniddolhavslande, 
fier har indgael disse allaler . . 

57 293 987 
3 836 821 

384 734 624 
9 989 018 

81 430 241 
138 778 743 

706 754 382 * 

8 328 075 

61 130 808* 

394 723 642 * 

Minus. 

Valulakursreguleringer 
Opsigelser og annullennger 
Afdrag Mi Ban ken .... 
Tredjemands andele i Bankens 
udtän  
Lobende län  

95 003 241 
107 440 933 

2 653 911 900 

226 222 909 3 062 578 983 

12 726 139 081 

12 726 139 081 

Summen al de MI enhv er lid lobende län og garantier, der er ydel al Banken, 
og som i h enhold MI ved laegternes arlikel 18. slk. 5. ikke mä overslige 250%  
al den legnede kapital, udgjorde den 31. december 1980: 

Làn 12 726 139 081 

Garantier: 
For luldmaglslân 72 079 780 
For làn ydel af Iredjemand . 148944 266 
For Iredjemands andele 1 Banken s udlàn ... 226 222 909 

Garanlier ι all 447 246 955 

Làn og garantier i all 13 173 386 036 

Bilag C — Oversigt over Bankens konsoliderede gaeld 
Den 31. december 1980 
I regningsenheder— se bemaerkningerne til regnskabet i bilag E 

1 regnskabsäret Resigœld den 31. december 1980 

Reslgaeld Valula Renlelod 
den kurs (veiede 

Belalbar i 31. december 1979 Oplagne län Aldrag reguleringer Belob (') gennemsnit) rorlaldslid 

Eurco {η . . . 89 705 945 — 391 294 - 89 314 651 8.13 1981/1989 
DM  1 997 098 817 814 057 724 224 510 582 70 143 597- 2 516 502 362 7,69 1981/1999 
Fir  470 222 816 136 588 933 31 647 444 12 546 830- 562 617 475 11,22 1981/1996 
£ 134 100 268 45 686 400 14 603 756 26 017 394 + 191 200 306 11,25 1981/1992 
Lire  127 272 790 42 711 314 14 035 774 7 569 212- 148 379 118 8,60 1981/1995 
Bir  384 415 436 — 21 835 652 9 066 668 - 353 513 116 8,27 1981/1993 
Fl  772 667 603 226 164 518 26 625 065 15 729 188- 956 477 868 8,86 1981/2004 
Lfr  167 621 986 51 680 006 29 347 441 4 562 475 - 185 392 076 8,81 1981/1991 
US-$ . . . . 3 522 196 345 665 954 997 254 342 200 364 577 425 + 4 298 386 567 9,62 1981/2000 
Str  565 751 165 234 013 773 47 555 662 2 674 765 - 749 534 511 5,85 1981/1994 
Lib.C . . . . 7 517 354 — 1 025 296 150 778- 6 341 280 7.13 1981/1985 
Yen  232 223 980 166 630 216 15 322 702 88 402 236 + 471 933 730 8,16 1981/2000 
Osch  69 913 643 — — 1 246 661 - 68 666 982 7,92 1981/1989 

lalt  8 540 708 148 2 383 487 881 680 851 574 354 915 587 + 10 598 260 042 
Overkurs ved 
tilbagebetaling 6 351 451 22? 072 228 083 -- 5 901 296 

Total 8 547 059 599 2 383 487 881 681 073 646 354 687 504 + 10 604161.338 

(1) Folgende label viser de samlede aldrag. der skal erlœggcs pâ länene de kommende fem ar: 
Ar 1981 1982 
Afdrag 530963 784 795 705 803 

1983 
719 203 118 

1984 
888 772 071 

1985 
776 639 173 

(2) En Eurco beslàr al summen al folgende laste belob i medlemsstalernes valulaer: 0,9 DM + 1.2 Hr. + 0,075 E + 80 lire + 0,35 fi. 4- 4,5 bfr. + 0.2 kr. + 0,005 IE 
+ 0,5 Hr. 

79 



Bilag D — Tilgodehavende hos 
og gaeld t il medlemsstaterne for 
regulering at kapitalen 
Den 31. december 1980 
I regningsenheder — se bemaerkningerne til regnskabet I bilag E 

Tilgodehavende hos: Forbundsrepublikken Tyskland 1 477 941 
Frankrig 1 748 165 
Italien 893 186 
Belgien 815 033 
Nederlandene 372 058 
Danmark 159 479 
Irland 147 807 
Luxembourg 20 950 

5 634 619 

Gaeid til: Del lorenede Kongerige 9 602 641 

I henhold til vedtaegternes arlikel 7 medforer anvendelsen at de  
omregningskurser, som er anfort i b em. A i b ilag E, en regulering 
at de belob, der er indbetalt al medlemsstaterne i deres natio 
nale valutaer som bidrag til Bankens kapital. 

Bankens tilgodehavende eller gaeld i forbindelse med denne 
regulering er: 

Udligning af Bankens tilgodehavende eller gaeld vil i overens-
stemmelse med Styrelsesrädets beslutning af 30. december 
1977 linde sted hver d en 31. Oktober fra 1980, i del omfang for-
skellen mellem den regnskabsmœssige omregningskurs og den 
omregningskurs, der anvendes ved beregningen af reguleringen, 
Overstiger 1,5%. Er forskellen under 1,5% op eller ned, genind-
saettes belobene pä uforrentede reguleringskonti. 

Biiag E — Bemaerkninger ti! ârsregnskabet 
Den 31. december 1980  
I regningsenheder 

A. Sammendrag af de vaesentllg ste regnskabsprincipper 

1. Definition af den ved udarbejdelsen af ârsregnskabet og om-
regningen af de national e valutaer anvendte regningsenhed 

Banken anvender regningsenheden som mäleenhed ved opgo-
relsen af medlemsstafernes kapitalkonti og som fœllesnasvner  
ved udarbejdelsen af sit àrsregnskab. 

Ifolge vedtaegternes artikel 4, stk. 
vaerdi til summen af folge nde belob 

1, svarer regningsenhedens 
medlemsstafernes valutaer: 

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

IE 0,00759 

Denne definition svarer til definitionen af den europaeiske r eg
ningsenhed og af ECUen. 

Kurserne for omregning mellem den europaeiske regningsenhed 
eller ECUen og medlemsstafernes valutaer fastsœttes pâ basis  
af markedskurserne og offentliggores dagligt i De Europaeiske 
Fœllesskabers Tidende. 

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

Ved udarbejdelsen af Bankens àrsregnskab den 31. december 
1980 og 1979 anvendtes folgende omregningskurser: 

1 regningsenhed = 1980 1979 

DM 2,56556 2,49057 
Ffr. 5,93916 5,79312 
£ 0,549110 0,646904 
Lire 1 217,30 1 157,19 
Bfr. 41,3351 40,3181 
Fl. 2,79081 2,74085 
Kr. 7,88723 7,71697 
Dr. 61,2587 55,0659 
I£ 0,690185 0,670579 
Lfr. 41,3351 40,3181 
US-$ 1,30963 1,43839 
Sfr. 2,31477 2,29783 
Lib.E 4,77033 4,68915 
Yen 265,461 344,495 
0sch. 18,2038 17,8792 
CFAfr. 296,958 289,656 

De differencer, der foiger af aktivernes og passivernes omreg
ning til regningsenheder, krediteres eller debileres driftsregnska-
bel. Undtagel herfra er medlemsstafernes gœld eller tilgodeha-
vender som folge af den regulering al den indbelalte kapital, der 
finder sted i overensstemmelse med vedtaegternes artikel 7. 

2. Investeringer 

Skatkammerbeviser, notes og obligationer er optaget til kobs-
vaerdien, dog hojst til den pâlydende vaerdi eller kursvaerdien. 

3. Faste ejendomme 

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

4. Emissionsomkostninger og overkurs ved tilbagebetaling 

Emissionsomkostninger og overkurs ved tilbagebetaling afskri
ves over hele lânets lobefid pä grundlag af de udestaende belob. 

5. Forud modtagne rentegodtgorelser 

Visse lân er forbundet med rentegodtgorelser, som Banken mod-
tager forud til deres aktualiserede vœrdi. Disse rentegodtgorelser 
optages pä driftsregnskabet pä forfaidsdatoerne for de rentebe
lob, hvortil de er knyttet. 

6. Personalets pensionsfond 

Banken har oprettet en pensionsfond Iii fordel for sit personale.  
Alle indbet alinger hertil fra sâvel Banken som dens personale 
investeres i Bankens aktiv er. De beregnes aktuarielt hv ert tred je 
âr. 

7. Beskatning 

Ifolge Protokollen vedrorende De europaeiske Faellesskabers pri
vilegier og immunileter, der er bilagt Traktaten om oprettelse af et 
faelles Päd og en faelles Kommission for De europaeiske Fael-
iesskaber af 8. aprii 1965 i henhold til dens artikel 28, er Bankens 
aktiver, indtœgter og ovrige ejendomme fritaget for alle direkte 
skatter. 
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Β. Investeringer 

Denne posi omfatter: 

Skatkammerbeviser, notes og 
cbilgationer optaget til kobs-
vœrdl, dog tiojst til pâlydende  
vaerdi eller kursvaerdi (kurs-
veerdl 
1980: 259 779 468 
1979:196 244 527) . . . . 

Egne obligationer optaget til 
tilbagekobsvaerdi* .... 

Bankveksler optaget til pâly 
dende vaerdi 

1980 1979 

Fordeling pa lobetid: 

Hojst 3 mâneder  

Mere end 3 mâneder og hojst 
6 mâneder  

iClere end 6 mâneder og hojst 
12 mâneder  

Mere end 12 mâneder . . . 

258 814 108 

20 263 437 

381 787 
279 459 332 

5 126 264 

5 246 427 

9 602 464 

259 484 177 
279 459 332 

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 

• Banken vil Ira 1980 amotlisere de lilbagekoble obligalioner omgâende. sâlreml 
làneaftalerne âbner mulighed herfor. Obligalioner med e1 samlet pâlydende 
pa 97 764 890 RE. der indgik i poslen inveslermger ved udgangen al regnskabs-
àrel 1979. er sàledes blevel anvendi 111 nedbringelse ai den samiede gœld. 
Den regnskabsmœssige gevinst herved indgàr i posten andre indtaegter (jl. 
bem. M). 

G. Andre aktiver og passiver 
Disse poster omfatter: 1980 
Pè aktivsiden: 
Valuiaiiigodehavende (swapfor-
retninger) — 
Diverse debitorer 22 336 507 

22 336 507 

Pà passivsiden: 
Diverse udgifter 31 728 257 

31 728 257 

1979 

31 318 132 
17 051 930 
48 370 062 

30 464 340 
30 464 340 

H. Forud modtagne rentegodtgeretser 
a) Denne post omfatter rentegodtgorelserne i forbindelse med  
lân til projekter uden for Faellesskabet og de rentegodtgorelser, 
som stilles til râdighed for Banken inden for rammerne af det 
europasiske monetaere system i henhold til Râdet for De europae-
iske Faellesskabers forordning (E0F) nr. 1736/79 af 3. august 
1979. 
En del af udb etalingerne til Banken inden for rammerne af EMS 
har form af et langfristet forskud. Denne post bar sin modpost i 
aktivsidens »tilgodehavende pâ rentegodtgorelser inden for ram
merne af EMS«. 
b) Posten »forud modtagne rentegodtgorelser for tredjemands  
regning« omfatter de rentegodtgorelser, som Banken har modta 
get i forbindelse med lân af Faelleskabets midier inden for ram
merne af Râdet for De europaeiske Faellesskabers afgorelse 
(78/87O/E0F) af 16. Oktober 1978 (det nye faellesskabsinstrument, 
NIC). 

C. Faste ejendomme 

Denne post omfatter kobsvaerdien af Bankens grund samt de si-
den 1976 afholdfe udgifte r i forbindelse med opforelsen af dens 
nye bygning i Luxembourg, i ait 64 911 694 RE. De samiede ud
gifter kan endnu ikke beregnes, da den endefige afregning ikke 
foreligger. 

D. Saerligt Indestâende tll ydels er pâ lân 

Denne post, der har sin modposf ι passivsidens »forfaldne, uind-
losfe kuponer og obligationer«, omfatter de kuponer og obliga
tioner, som er forfaldne til betaling, men som ikke er blevet prae-
senteret fil betaling. 

E. Personalets penslonsfond 
Bankens udgifter i forbindelse med personalets pensionsord-
ning, herunder dens renteudgiffer, belob sig for regnskabsâret  
1980 til 3 562 597 RE mod 3 281 467 i 1979. 

I. Forvaltningsprovlslon 
Denne post omfatter Bankens vederlag for forvaltning af lân i 
henhold fil mediemsstaternes og De europaeiske Fœllesskabers 
fuldmagt og for deres regning og risiko. 

J. Vaiutakursdlfferencer 
Denne post pâ 1 373 585 RE i 1980 (mod et tab pâ 1 037 351  
i 1979) omfatter nettovalutakursgevinsten ved de finansielle dis 
positioner i regnskabsâret, beregnet pâ grundlag af de om-
regningskurser, der var gœldende pâ tidspunktet for disposi-
tionernes gennemforelse. 

K. Nettovserdiforagelse ifalge opgereisen af de af Bankens ak 
tiver, der ikke reguieres i henhoid tli vedtsegternes artikel 7 
Opgorelsen af Bankens aktiver pâ grundlag af de omregnings-
kurser, der anvendtes ved udarbejdelsen af Bankens statusop-
gorelse (jf. bem. A) den 31. december 1980, resulterer i en netto-
vaerdiforogelse pâ 712 998 RE (mod 541 900 i 1979). Denne op-
gorelse omfatter ikke de af Ban kens aktiver, der svarer til med
iemsstaternes respektive bidrag til Bankens indbetalte kapital i  
nationale valutaer, idet disse bidrag i henhold til vedtaegternes  
artikel 7 skal reguieres periodisk (jf. bilag D). 

F. Diverse kredltorer 

Denne post omfatter: 

Valulagaeld (swapforretninger) . 

Meget kortfristede bankiân . . 

Det europeeiske okonomiske 
Faellesskabs saerlige konto for 
lân pâ sœrlige vilkâr og belob  
at erlaegge i forbindelse her- 
med  

Andre kreditorer  

1980 

6 642 004 

17 512 382 

2 099 707 
26 254 093 

1979 
31 420 845 

7 462 530 

12 185 409 

1 485 088 
52 553 872 

L. Administrationsomkostninger 
Personaleudgifter 1980 
Vederlag og tillaeg 19818 748 
Sociale ydelser 3 863 137 
Andre personaleudgifter . . . 1 026 048 

24 707 933 
Andre administrationsomkost
ninger 5 019 502 
Total 29 727 435 

1979 
18 902 557 
3 971 586 
1 040 656 

23 914 799 

3 628 920 
27 543 719 

Den 31. december 1980 havde Banken 500 ansatte mod 437 den 
31. december 1979. 
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M. Andre indtaegter og udgifter 
Posten »andre indtaegter« om-
fatter: 
Regnsl<absmaessig ge vlnst i for-
bindelse med investeringerne 

Redul<tion af den urealiserede 
vaerdiforringelse af investerin
gerne  

Andre indtaegter  

Posten »andre udgifter« om fatter: 

Regnshrabsmaessigt tab i (orbin-
delse med investeringerne . . 

Forogelse af den urealiserede 
vaerdiforringelse af investerin
gerne  

Andre udgifter  

1980 1979 

24 491 543 

10 694 705 

22 401 
35 208 649 

6 399 369 

9 602 138 

122 113 
16 123 620 

6 277 474 

2 448 344 

36 270 
8 762 088 

1 481 545 

7 787 069 

92 948 
9 361 562 

N. Reserver og henlseggelser samt fordeling af drlftsover-
slruddet 
Styrelsesrâdet besluttede den 9. juni 1980 at oge tienlasggelser-
ne til dael<ning af uds ving i kurserne for omregning af regnin gs-
entieden med 541 900, hvilket svarede til nettovaerdiforogelsen 
Holge opgorelsen af d e af Bankens aktiver, der ikke reguleres i 
hienftold til vedtaegternes artikel 7, og at fordete driftsoverskuddet 
for regnskabsàret 1979 som folger: 

40 000 000 fil den vedtaegtsmaessige reservefond 
86 450 358 III den supplerende reservefond 
15 000 000 til fienlœggelsen til byggeri. 

Oversigt over bevaegelserne pà reservefonds- og tienlaeggel-
seskontiene 1 regnskabsàret 1980 

Stilling den Fordeling af Stilling den 
31.december saldoen pâ 31.december 

1979 driftsregnska- 1980 
bet for 1979 

Vedtœgtsmaessig 
reservefond . , 

Supplerende 
reservefond . . 

230 000 000 40 000 000 270 000 000 

355 486 789 86 450 358 441 937 147 

Flenlasggelse til 
daekning af ud
sving i kurserne 
for omregning af 
regningsenfieden 12 666 836 541 900 13 208 736 

Flenlaeggelse til 
byggeri . . . 45 000 000 15 000 000 60 000 000 

643 153 625 141 992 258 785 145 883 

Direktionen fiar besluttet at foreslâ Bestyrelsen at f ienstille til Sty 
relsesrâdet at og e fienlaeggelserne til daekning af ud sving i kur
serne for omregning af regningsenfieden med 712 998, fivilket 
svarer til nettovaerdiforogelsen ifolge opgorelsen den 31, decem-
ber 1980 af de af Bankens aktiver, der ikke reguleres i fienfiold til 
vedtaegternes artikel 7, samt at overfore driftsoverskuddet for 
regnskabsàret 1980 og den ophasvede henlaeggelse til andre  
omkostninger, nemlig i alt 207 997 465, til reserverne og fienlœg- 
gelserne. 

Revisionspategning fra Price Waterhouse & Co. 

Formanden for 
Den europaeiske Investeringsbank, 
Luxembourg 

Vi tiar revideret ârsregnskaberne for Den europasiske Investe
ringsbank for 1980 og 1979. Vor revision er udfort i overensstem-
melse med god revisionsskik og fiar folgelig omfattet en sâdan  
gennemgang af regnskabsmaterialet og sadanne andre revisions-
arbejder, som vi har anset for nodvendige. Efter vor vurdering gi
ver ârsregnskaberne for 1980 og 1979 el sandfaerdigf udtryk for 
Den europasiske Investeringsbanks finansielle stilling pr. 31. de-
cember 1980 og 1979 samt for resultatet af Bankens virksomtied 
og aendringerne i den finansielle stilling i 1980 og 1979 i overens-
stemmelse med almindeligt anerkendte regnskabsprincipper, der  
er anvendt pâ et i forfiold til det foregâende regnskabsâr uaendret  
grundlag. 

Denne revisionspategning omfatter: 
Statusopgorelse 
Driftsregnskab 
Statusopgorelse for Den saerlige Afdeling 
Finansieringsanalyse 
Oversigt over Bankens kapital Bilag A 
Oversigt over lobende udiân Bilag 8 
Oversigt over Bankens konsoliderede gaeld Bilag C 
Tilgodefiavende fios og gaeld til mediemsstaterne 
for regulering af kapitalen Bilag D 
Bemœrkninger til ârsregnskabet Bilag E 

Luxembourg, den 27. februar 1981 PRICE WATERHOUSE & Go. 
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Erklaering fra Revisionsudvalget 

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

— som har haft adgang til de boger, regnskabsbilag og dokumenter, som det bar fundet nodvendigt at un der-
soge ved udforelsen at sit bverv, og 

— som er blevet gjort bekendt med Price Waterbouse & Co.s revisionspâtegning af 27. februar 1981, 

bekraefter berved 

under benvisning til ârsberetningen for 1980, Bankens og Den saerlige Afdelings statusopgorelse den 31. decem-
ber 1980 samt driftsregnskabet for det da afsluttede regnskabsâr, sâledes som de vedtoges af Bestyrelsen pâ  
dens mode den 8. maj 1981, og 

under benvisning til forretningsordenens artikel 22, 23 og 24, 

at Bankens forretninger i regnskabsâret 1980 er udfort under overboldelse af de formaliteter og regier, der er  
fastlagt i vedtaegterne og forretningsordenen, og 

at statusopgorelsen, driftsregnskabet og statusopgorelsen for Den saerlige Afdeling er i overensstemmelse med 
bogforingen og nojagtigt viser Bankens stilling sâvel pâ aktiv- som pâ passivsiden. 

Luxembourg, den 12. maj 1981 

Revisionsudvalget P. MCDONNELL J. BREDSDORFF C. BRÜCK 
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Balance den 1. januar 1981 (') 
I ECU(i·) 

Aktiver 
Kapitaltilgodehavende hos medlemsstaterne  

Tilgodehavender pâ reserver eg henlaeggelser  

Kassebeholdning og tilgodehavender 1 banker 
Pà anfordring elle r hojs t et ârs opsigelse 737 412 918 
Pä mere end et ârs opsigelse 236 058 

Investeringer 
Med h0jst et ârs lobetid 19 975155 
Med mere end et ârs lobetid 259 484 177 

Ikke hjemtaget lâneprovenu   

Tilgodehavende hos medlemsstaterne for regulering af kapi
talen  

Lebende udiân 
Udbetalt 11 413 366 388 
Ikke udbetalt 1 312 772 693 

Garantler 
Tilgodehavender pâ fuldmagtslân ' j 
Tilgodehavender pâ lân ydet af tredjemand (148 944 266) 
Tilgodehavender pâ tredjemands andele I finansieringen af Ban
kens udIân (226 222 909) 

Faste ejendomme  

Rente og provision  

Tilgodehavende pâ rentegodtgerelser Inden for rammerne af 
EMS  n-· • 

Emlsslonsomkostninger at afskrive 136 266 376 

Overkurs ved tllbagebetaling at afskrive 1 132 623 

Sserllgt Indestàende til ydelser pâ län  

Andre aktiver  

1.1.1981 31. 12. 1980 

Konti pro memoriann 
Den saerlige Aldeling 
TU forvaltning 
— For medlemsstaternes regning  
— For Faellesskabernes regning  
Vaerdipapirer modtaget som garanti for fuldmagtslân 
Deponerede vœrdipapirer  

280 246 250 

15 504159 

265 781 250 

737 648 976 

279 459 332 
188 394 611 

5 634 619 

12 726 139 081 

72 079 780 

64 911 694 

250 608 827 

126 992 708 

137 398 999 

243 308 561 

22 336 507 

15150 664 104 

329 782 315 
1 199 336 559 

29 886 263 
103 082 550 

737 412 918 
236 058 

19 975 155 
259 484 177 

737 648 976 

279 459 332 
188 394 611 

5 634 619 

11 413 366 388 
1 312 772 693 

(148 944 266) 

(226 222 909) 

136 266 376 

1 132 623 

12 726 139 081 

72 079 780 

64 911 694 

250 608 827 

126 992 708 

137 398 999 

243 308 561 

22 336 507 

15 120 694 945 

329 782 315 
1 199 336 559 

29 886 263 
103 082 550 

(1) SofO folge af Den hellenske Republiks tiltrœdeise af Faellesskabet den 1. januar 1981 forhojedes den tegnede kapital fra 7087 500 000 ECU til 7 200 000 000 ECU og den  
indbetalte kapital Ira 911 250 000 ECU til 925 715000 ECU. Den nye mediemssial bidrager ligeledes til den vedtaegtsmcessige reservefond, den supplerende reservefond. 
tienlœggeiserne med karakier al reserver og saldoen pâ drifisregnskabel, der ska! overfores til reserverne og henlœggelserne. nemlig med 1.56"/u al de belob, som  
dfsse poster udviser pà statusopgorelsen den 31. december 1980. Bankens balance den 1. lanuar 1981 (lorelobig opgorelse, idei Grœkenlands bidrag til Bankens  
reserver og henleeggelser ikke er endeligt fasllagt) og oversigten over Bankens kapital làr derlor folgende udseende. 

(2) I henhold III Styrelsesrédets beslulning al 13. maj 1981. Jf. s, 8. 
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Passiver 1. 1. 1981 31. 12. 1980 

Kapital 
Tegnet -7 200 000 000 
Ikke indkaldt 6 274 285 000 

Vedtaegtsmaessig reservefond  

Supplerende reservefond  
Henlaeggelser 
Til daekning af udsving i kurserne for omregning af regnings-
enheden 13 414 792 
Til byggeri _ 60 936 000 

'il'ïîï. Personalets penslonsfond  

Gaeld til medlemsstaterne for regulering af kapitalen 
Optagne lân 
Obligationer og notes  
Andre mellem- og langtristede lân  

Overkurs ved tilbagebetaling at obligationer . . . . 

Diverse kreditorer 

Ikke udbetalte lân 

Garantler 

For tuldmagtsiân . 

For tredjemands andele i tinansieringen at Bankens lân . . 

Forud modtagne rentegodtgorelser 

Forud modtagne rentegodtgorelser for tredjemands regning 

Skyldig rente og provision samt forud modtaget rente 

Forfaldne, ulndloste kuponer og obllgatloner 

Andre passiver 

BIdrag til saldoen pâ driftsregnskabet, til disposition 

Saldo pâ driftsregnskab 

925 715 000 
274 212 000 
448 831367 

74 350 792 
24 873 567 
9 602 641 

I 8 494 855 696 
2103 404 346 
10 598 260 042 

5 901 296 
10 604161 338 

26 254 093 

1312 772 693 

72 079 780 

For lân ydet af tredjemand (148 944 266) 

(226 222 909) 

442 305 969 

51 299 775 

493 605 744 

397 201 925 

243 308 561 

31 728 257 

3 255 883 

208 710 463 
15 150 664 104 

7 087 500 000 
6 176 250 000 

911 250 000 
270 000 000 

441 937 147 

13 208 736 
60 000 000 

73 208 736 
24 873 567 

9 602 641 

8 494 855 696 
2 103 404 346 
10 598 260 042 

5 901 296 
10 604 161 338 

26 254 093 

1 312 772 693 

72 079 780 

(148 944 266) 

(226 222 909) 

442 305 969 

51 299 775 

493 605 744 

397 201 925 

243 308 561 

31 728 257 

208 710 463 
15 120 694 945 

Oversigt over Bankens kapital den 1. januar 1981 
I tusinde ECU (') 

Tegnet Ikke indkaldt Indbetalt den At indbelale 
Mediemsstat kapital kapital (^) 31. december 1980 I 1981 I 1982 I 1983 

Forbundsrepublikken 19 687,5 19687,5 19687,5 
Tyskland 1 575 000 1 372 500 143 437,5 19 687,5 19 687,5 19 687,5 
Frankrig 1 575 000 1 372 500 143 437,5 19 687,5 19 687,5 19 687,5 
Det torenede Kongerige . 1 575 000 1 372 500 143 437,5 15 750 15 750 15 750 
Italien . . 1 260 000 1098 000 114 750 5 184,375 5 184,375 5 184,375 
Belgien 414 750 361 425 37 771,875 5 184,375 5 184,375 5 184,375 
Nederlandene .... 414750 361 425 37771,875 2625 2625 2625 
Danmark 210 000 183 000 19 125 5 504,75 5 504,75 3 455,5 
Grœkenland 112 500 98 035 — 656,25 656,25 656,25 
Irland 52 500 45 750 4 781,25 131,25 131,25 131,25 
Luxembourg 10 500 9 150 956,25 

Total 7 200 OOP 6 274 285 645 468,75 94 098,5 94 098,5 92 049,25~ 
(') ι tienhold til Styrelsesrâdets beslutning af 13. maj 1981. 
(2) Bestyrelsen kan kraeve danne kapital Indbetalt, I det omfang denne Indbetaling et nadvendig for at cpfyide Bankens forpligteiser over for dans lângivere. 

indkaldt kapital 

I alt 

202 500 
202 500 
202 500 
162 000 
53 325 
53 325 
27 000 
14 465 
6 750 
1 350 

925 715 
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Finansieringsbidrag 1958-1980 

Sideri sin oprettelse i 1958 har Den europœiske Investeringsbank ydet finansieringsbidrag pâ i ait 17 263,6  
mio i iobende priser eller ca. 27 mia ί 1980-priser. Herat udgor dens lân af egne midier eg garantier 15 944,9  
mio i lobende priser eiler 92,4 %, medens de forskellige finansieringsbidrag af mediemsstaternes elier Faei-
iesskabets midier reprœsenterer 1 318,7 mio. De samiede aniaegsinvesteringer Inden for rammerne af disse  
projekter beiober sig tii 69,3 mia i lobende priser eiier 113 mia i 1980-priser, hvoraf Bankens iangfristede 
finansieringsbidrag sâledes har daekket gennemsnitlig 24 %. 

TU projekt er 1 Faellesskabet bevllg edes 14 882,3 mio  
(ca. 23 mia i 1980-priser), svarende tii 86,2 %. De ind-
gâr i samiede investeringer (') pâ ca. 56,3 mia i 
lobende priser (93 mia i 1980-priser) ('), som direkte 
ventes at ville skabe over 237 000 permanente 
arbejdspladser og sikre ca. 102 000 andre. De finan-
sierede projekter, isaer pâ energi- og infrastrukturom-
râdet, har dog skabt et langt hojere antal arbejds
pladser, som ikke er opgjort, nemlig dels derved at  
de indirekte fremmer den produktive sektors udvik-
iing, dels derved at selve deres gennemforelse direk
te og indirekte oger beskaeftigeisesudbuddet. 

Fordelingen af de t ii og med 1980 bevilgede belob pâ  
okonomipolitiske formâl, lande og brancher fremgâr  
af tabellerne s. 28, 42 og 96. 

Bankens aktivitet siden dens oprettelse er naermere 
beskrevet i en brochure, der offentliggjordes i 1978 i 
anledning af Bankens tyveârsdag. Den folgende re-
degorelse er derfor begrœnset til udviklingen i med-
lemsstaterne siden Fœllesskabets udvidelse i 1973  
og Bankens virke inden for rammerne af Faellesska-
bets affaler om finansielt samarbejde med tredjelan-
de. 

Uden for Faellesskabet har B anken siden 1963 stillet 
2 381,3 mio til râdighed, heraf knap to tredjedele af  
egne midier. 

Udviklingen i Bankens âriige finansieringsbidrag 
fremgâr af figuren s. 20 og tabellen nedenfor. 

C) De samiede aniaegsinvesteringer inden for rammerne af aiie da projek 
ter, tii hvis finansiering Banken har bidraget. Denne sum er beregnet ud  
fra de opiysninger, der iâ tii grand for de forskeliige lântageres finansie-
ringsptaner pâ deî tidspunkt, hvor Bestyreisen for Banken godkendte 
projekterne. 

(') Skonnene i 1980-priser hviler pâ nationale prisindekser, der er afiedt af 
bruttoaniaegsinvesteringerne, korrigeret med indekset for udsving i kur-
serne for omregning af nat ionale valutaer tii regningsenheder og vejet i 
overensstemmeise med fordelingen af Bankens iângivning pâ medlems-
staterne. 

label 9: Finansieringsbidrag 1959-1980 (^) 
Fordeling pà âr og finansieringskilder (jf. figuren s. 20) 

I miiiioner regningsenheder 

i Fsei iesskabet Uden for Fœiiesst<abeî 

Finansieringsbidrag Lân af Bankens Fuidmagtsiân Lân af Bankens Finansieringsbidrag fra 
Ar i ait egne midier og garantier Lân af NlCs midier egne midier Den sœriige Afdeiing 

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 
1980 3 498,5 2 739,0 14,2 197,6 371,4 176,3 

Totai (1) 17 263,6 14 165,3 242,4 474,6 1 537,2 844,1 

(1) Jf, label 2, note 1, s. 28, 
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Finansieringsbidrag ί Faellesskabet 1973-1980 

Fra 1973 til udgangen af 1980 ydede Banken lân af  
egne midier og garantier i Faeliesskabet pâ 11 952,2  
mio i lobende priser, hvilket repraesenterer over fire  
femtedele af finansieringsbidragene i mediemsstater-
ne siden 1958. Hertil kommer 474,6 mio af NICs mid

ier (jf. s. 24), der i lobet af de to seneste regnskabsâr  
er bievet stillet til râdighed for projekter i Italien, Ir
land, Det forenede Kongerige og Danmark med hen-
blik pâ udjaevning af de regionale forskelie og virke-
liggorelse af Faellesskabets mài pâ energiomrâdet. I 

Fordeling pâ okonomipolltiske formal 1973-1980 
% 

100-1 

90-

80-

70-

60-

50-

40-

30-

20-

10-

0-

Regional  
interesse 

Andre  
Irland 

Frankrig 

Det 
forenede 

Kongerige 

Italien 

Fœlles europœisk 
nteresse 

Andre 
Kommunikation 

Energi 

Regional interesse  

Faelles europseisk interesse  

Herat energi 

Mio RE  
2000 

1500 

— 1000 

500 

1973 
Den fede linle viser finansieringsbidragene af B ankens egne midier, medens den tynde viser summen af fin ansieringsbidragene af dels Bankens egne midier, 
dels midlerne fra NIC. 

label 10: Finansieringsbidrag I Faellesskabet 1973-1980 
Summarisk fordeling pâ lande, okonomipolitiske formàl, brancher og finansierlngskilder 

Af Ban kens 
egne Af NICs 

midier midier 
(mio RE) (mio RE) 

Total 11 952,2 474,6  

Fordeling pà lande 
Belgien 318,5 — 
Danmark 288,9 18,2 
Forbundsrepublikken Tyskiand 547,4 — 
Frankrig 1 739 ,7 — 
Irland 948,5 128,4 
Italien 4 530,0 222,7 
Luxembourg — — 
Nederlandene 62,3 — 
Det forenede Kongerige 3 316,1 105,3 
Uden for Fœllesskabet 0) 200,8 — 

Summarisk fordeling pà ekonomipolitiske formàl 

Regionudvikling 8 264,4 297,9 
Modernisering og omstilling af virksomheder 182,8 — 
Fœlles europœisk interesse 4 884,4 232,8 
Herat: Energi formât 4 056,9 232,8 
— At fratrœkke for finansieringsbidrag med fiere formal .... — 1 379,4 — 56,1 

Summarisk fordeling pâ brancher 
Energi, kommunikatlon og andre Infrastrukturer 9 282,6 474,6 
Energi 4 514,7 257,5 
Kommunikation 2 858,0 114,4 
Infrastrukturer for vand 1 759,5 90,2 
Andet 150,4 12,5 
Industri, landbrug og tjenesteydelser 2 669,6 — 

(1) Finansieringsbidrag til projekter af direkte interesse for Faellesskabet ydet i henhold til artikel 18, stk, 1, andet afsnit, 
Styrelsesradet kan bemyndige Banken til at finansiere projekter uden for Faellesskabet. 

Mio RE 

12 426,8 100,0 

318,5 2,6 
307,1 2,5 
547,4 4,4 

1 739,7 14,0 
1 076,9 8,7 
4 752,7 38,2 

62,3 0,5 
3 421,4 27,5 

200,8 1,6 

8 562,3 
182,8 

5 117,2 
4289,7 

- 1 435 ,5 

68,9 
1,5 

41,2 
34,5 

-11,6 

9 757,2 
4 772,2 
2 972,4 
1 849,7 

162,9 
2 669,6 

78,5 
38.4 
23,9 
14,9 
1.3 

21.5 

Bankens vedtœgter, hvorefter 
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1979 og 1980 var 1 681,2 mio af iânene af Bankens  
egne midier og 252,1 mio af NICs midier forbundet 
med rentegodtgoreiser Inden for rammerne af EMS 
(jf. s. 25). Den folgende redegorelse for Bankens ak-
tivitet siden 1973 omfat ter tiilige de iân af NiC s mid 
ier, der bogfores i Den saeriige Afde iing (jf. label 10, 
s. 88). 

Faeiiesskabet. Af beviiiingerne til projekter af faeiies 
interesse gik 83,7 % til projekter, der bidrager til at 
forbedre Faeiiesskabets energiforsyning, hovedsage-
iig gennem udnyttelse af dets egne energikiider. Pro 
jekter for forbedring af k ommunikationsforbindelser-
ne i Faeiiesskabet tegnede sig iigeledes for en bety-
deiig andei. 

Fordeling pa okonomipolitiske formal 

i de sidste otte âr er iânene til projekter af r egional 
Interesse bievet femdobiet, idet de i 1980-priser er 
steget med gennemsnitiig 12 % om âret og nu udgor 
ca. 70 % af Bankens samlede finansieringsbidrag i 

Fordeling pâ brancher 

Den hurtige stigning i udlânsbeiobet siden 1973 skyi-
des hovedsagelig de individuell meget bekostelige 
energi-, transport-, teiekommunikations- og vandbyg-
ningsprojekter. Finansieringsbidragene tii projekter 

Fordeling pâ brancher 1973-1980 Fordeling pâ lande 1973-1980 
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dels midlerne fra NIC. 
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indem for Industri, iandbrug og tjenesteydeiser, der er 
mere konjunkturfoisomme, har vist en mere uregei-
mœssig fremgang. De belob sig dog til 2 669,6 mio ei
ler 21,5 % at bevillingerne i Faellesskabet. Disse mid
ier var fordelt pâ 210 enkeltposter, hvoraf storstede-
len glk III projekter i basisindustrier, medens en stot 
voksende andel stiiiedes tli râdighed i bilindustrien, 
den mekanlske industri og naeringsmiddelindustrien. 
Hertil kommer 74 gioballân pâ i alt 907,8 mio, som har  
gjort det muiigt at yde 1 639 subiân (592,4 mio) til  
mindre og meliemstore projekter, der gennemfores i  
mange forskeilige brancher med en betydeilg storre  
arbejdskraftkoncentration end for de storre projek
ters vedkommende (30 500 regningsenheder pr. 
skabt arbejdspiads mod 74 400). 

Fordeling pâ lande 

Knap tre fjerdedeie af de finansierede projekter i Fael
lesskabet gennemfores i de lande, der kendetegnes 
af de storste regionproblemer, nemlig Italien, Det for-
enede Kongerige og Irland (jf. tabel 4, s. 42). Alene  
Mezzogiorno tegner sIg for ca. 28 % af finansierlngs-
bldragene i medlemsstaterne. Det store udlânsbelob  
i Det forenede Kongerige og Irland glk isaer til energl-
projekter, otte med henbllk pâ udnytteise af iandenes 
egne ressourcer, samt omfattende vandbygningsar-
bejder. I Frankrig glk betydelige midier tli energlpro-
jekter og infrastrukturer for kommunikation. 

Finansieringsbidrag uden for Faellesskabet 1963-1980 

Siden 1963 har Banken fremmet gennemforelsen af 
Faeilesskabets politik for okonomisk og finansielt 
samarbejde med et stigende antai lande I henhoid tli 
de forskelllge konventioner, finansprotokoller og af-
gorelser vedrorende dels middeihavslandene, Grae-
keniand, Portugal, Tyrklet, Jugoslavian, Maghreblan-
dene (Algeriet, Marokko og Tunesien), Machraklan-
dene (Egypten, Jordan, Libanon og Syrien), Cypern, 
Malta og Israel, dels statarne I Afrika, Vestindien og 
Stillehavet (AVS-staterne), de oversoiske lande og 
territorier (OLI) og (indtil 1980) de franske oversoi
ske departementer (OD). 

i Perioden 1963-1980 tegnede disse lande sig sâle- 
des for i alt 2 381,3 mio, heraf 1 537,2 mio af Bankens 
egne midier (') og 844,1 mio af medlemsstaternes al
ler Faeilesskabets budgetmaessige midier, hvoraf en  
del bevilgedes gennem Den europaeiske Ud vlkilngs-
fond (EUF) (') (jf. tabeilerne s. 54 og 95). 

(') Delvis forbundet med renlegodtgdrelser. 
{') Làn pâ sœrlige vilkér og risikovillig kapital pâ medlemsstaternes elier 

•et europœiske dkonomiske Faellesskabs vegne (Den europœiske Ud-
viklingsfond) og for deres regning. Bogfares i Den sœrlige Afdeling 
(if, s. 74). 

Finansieringsbidrag i middeihavsiandene 1963-1980 

Fordeling pâ lande Fordeling pâ brancher 

Grœkenland 
Portugal 
Jugoslavien 
Tyrkiet 
Malta 
Maghreb/Machrak 

1 Energi 
2 Kunstvanding 
3 Infrastrukturer 
4 Industri 

^^Fra Den sœrlige Afdeling 
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Middelhavslandene Afrika, Vestindien og Stillehavet 

Finansieringsbidragene i middelhavslandene, herun-
der Portugal, belob sig i perioden 1963-1980 til i alt 
1 597,9 mio eller 67 % at Bankens samlede bevillinger 
uden for Faellesskabet, heraf 994,1 mio at egne mid 
ier (jf. label 5, s. 54). 

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 dels de over-
soiske lande og territorier, dels de oversoiske depar 
tementer. 

I dette tidsrum gik 85 % til projekter I de nordlige mid-
delhavslande, isaer i de to lande, hvor Banken indled-
te sin aktivitet allerede i 1963, nemlig Graekenland 
(351,4 mio, heraf 341,4 mio af egne midier) og Tyrkiet 
(656 mio, heraf 105 mio af egne midier). Hertil kom 
mer lân af egne midier pâ 301 mio i Portugal og 50 
mio i Jugoslavien. Finansieringsbidragene i de ovrige  
middelhavslande belob sIg til 196,7 mio af egne mid 
ier og 42,8 mio af budgetmaessige midier. 

Denne aktivitet repraesenterer i ait 783,4 mio eller  
33 % af Bankens finansieringsbidrag uden for Fael
lesskabet. Heraf udgor lânene af egne midier 543,1  
mio, medens der i henhold fil de to Yaoundékonven
tioner bevilgedes lân pâ saerlige vilkâr af EUFs midier  
pâ 142 mio. Endvidere stillede Banken risikovillig ka 
pital pâ i ait 98,3 mio til râdighed i henhold til den for 
ste Lomékonvention, ligeledes af EUFs midier. Forde-
lingen af disse belob pâ lande og konventioner frem-
gâr af tabel 6, s. 58. 

Bankens midier stilledes fil râdighed for energiprojek- 
ter, isaer med henblik pâ udnyttelse af interne res 
sourcer (530,9 mio, hovedsagelig til vandkraftvaerker  
og brunkulsfyrede vaerker), infrastrukturer for trans 
port (319,7 mio) og landbrugsforbedringer (191,8  
mio). Projekterne Inden for industri og tjenesteydel- 
ser tegnede sig for i ait 550 mio eller knap 35 %. I alt  
200 mio heraf gik til store projekter Inden for bran-
cherne kemi, papirmasse og byggematerialer. Hertil 
kommer 284,9 mio i form af globallân til en raekke fi-
nansieringsorganer i Graekenland, Portugal, Tyrkiet, 
Tunesien, Egypten, Jordan og Marokko. Herunder 
bevilgedes 276 sublân pâ i alt 193,1 mio til mindre og  
mellemstore projekter Inden for industri, tjeneste- 
ydelser og turisme. 

Som et led i det finansielle samarbejde med staterne 
i Afrika, Vestindien og Stiliehavet (AVS-staterne), 
der i de forlobne fem âr er blevet udfoldet Inden for  
rammerne af den forste Lomékonvention, har Banken  
siden konventionens ikrafttraedelse den 1. aprii 1976  
stillet alle de 390 mio til râdighed, der kunne anven-
des til ydelse af lân af de ns egne midier. De 99 mio, 
der var afsat til finansieringsbidrag fra Banken i form  
af risikovillig kapital, er ligeledes blevet opbrugt, idet 
97,4 mio allerede er tildelt, og restbelobet indgâr i en  
rammebevilling til finansiering af forundersogelser. 

Knap 60 % af den risikovillige kapital var koncentreret 
i 20 af de mindst udvikiede AVS-stater, der er naevnt I 
Lomékonventionens Artikel 48, og for hvem denne fi-
nansieringsform er saerlig tiltraekkende. Til gengaeld 
gik 75 % af lânene af Bankens egne midier til projek 
ter i de ovrige AVS-stater. 

Indtil Grœkenland blev Faellesskabets tiende med- 
lemsstat, udfoldedes Bankens finansieringsvirksom- 
hed i landet Inden for rammerne af de to finansproto- 
koller, der er tilknyttet associeringsaftalen med Fœl- 
lesskabet af 1962. Formâlet med denne aktivitet var  
at tilpasse Graekenlands okonomiske struktur til det  
faelles marked for at lette landete senere integration.  
De finansierede projekter sigtede isaer mod at forbed-
re infrastrukturerne og fremme industrialiseringen. 
Hvad angâr infrastrukturerne, tegnede projekterne 
for forbedring af landbrugets produktivitet (isasr om-
fattende kunstvandingsarbejder) og skovbrugspro-
jekterne sig for de storste belob (144,3 mio), efter-
fulgt af Produktion og transmission af e lektricitet (41 
mio) samt udbygninger af vej - og jernbanenettet (38 
mio). I industrisektoren (138,1 mio) stilledes Bankens 
finansieringsbidrag isaer til râdighed for basisindu-
strier (cementproduktion samt fremstilling og forste  
forarbejdning af aluminium). Endvidere fremmede 
Banken en lang raekke mindre og mellemstore pro 
jekter Inden for industri og turisme i hele landet gen-
nem bevilling af se ks globallân til tre Institutioner for 
langfristet finansiering. Der er herunder blevet stillet  
82 sublân pâ 64,2 mio til râdighed, hvilket har gjort 
det muligt at skabe 2 700 arbejdspladser. 

Disse finansieringsbidrag var fordelt som folger:  
Energiprojekter 131,9 mio, landbrugsindustriprojek- 
ter 95,4 mio, byggematerialer 35,5 mio, den kemiske  
industri 32 mio, fremstilling og forste forarbejdning af  
metaller 31,5 mio, bjergvaerksdrift 29,2 mio, diverse  
industrier 23,5 mio og projekter pâ omrâderne turis
me og tjenesteydelser 19,3 mio. Finansieringen af 
mindre og mellemstore projekter lettedes gennem 
bevilling af 20 globallân pâ i ait 86,5 mio (82,5 mio af 
Bankens egne midier og 4 mio af den risikovillige ka 
pital). Der er herunder blevet ydet i ait 94 sublân pâ 
39,6 mio, heraf en fjerdedel i naeringsmiddelindu-
strien og en tilsvarende del i tekstil-, laeder- og papir-
industrien samt den mekaniske industri. Hertil kom 
mer fem finansieringsbidrag i form af risikovillig kapi 
tal pâ i alt 1,6 mio til udviklingsbanker med henblik pâ 
erhvervelse af kapitalandele. 

I de overselske lande og territorier (OLT) ydede 
Banken to finansieringsbidrag pâ tilsammen 7,9 mio i 
henhold til Râdet for De europaeiske Faellesskaber s 
afgorelse af 29. juni 1976, nemlig et lân pâ 7 mio af 
egne midier til et vandkraftvaerk og et globallân af ri-
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Finansierìngsbidrag i henhold til den ferste  
Lomékonventlon 
Fordeling efter AVS-staternes BNP per capita (') 

Finansierìngsbidrag i AVS-staterne, 
OLTog OD 1964-1980 
Fordeling pâ branctier 

Af egne midier RIsIkovillig kapital 

390 mio RE 97,4 mio RE 

BNP per capita over 700 tJS-$ 

BNP per capita mellem 250 og 700 US-$ 

BNP per capita under 250 US-$ 

EnergI 

Infrastruklurer 

Industri 

Fra Den sœrlige Afdeling 

(') Pà grundlag af dan af OE CDs Komilé tor Udviklingsbistand udarbeide-
de inddeling af 1979: BNP for 1978 er omregnet til US-$ I ârets priser  
efter Verdensbankens atlas. 

sikovililg kapital til et udviklingsorgan, der har formld-
let tre sublân til projekter Inden for industri og turis-
me. Den samlede finansieringsvirksomhed i ÖLT be
lober sig nu til 70 % af de 10 mio, der er forbeholdt 
lân af Bankens egne midier, og 95 % af de 2 mio, der 
er afsat III bidrag I form af rislkovillig kapital. 

Figuren nedenfor viser finansieringsbidragene Inden 
for rammerne af Lomékonventionen og deres forde

ling efter modtageriandenes udvikiingstrin. Over ni  
tiendedeie af iânene af Bankens egne midier var kon-
centreret 1 18 AVS-stater, hvoraf 5 kendetegnes af en  
forhoidsvis ho] indkomst pr. indbygger, medens de 
13 ovrige har en gennemsnitiig indkomst. Derimod 
gik ni tiendedeie af den rislkoviiiige kapital Iii projek
ter i de 14 faltigste AVS-stater og 16 andre, hvis ind-
taegtsniveau pr. Indbygger mâ betegnes som gen-
nemsnitiigt. 
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label 11 : Finansi eringsbidrag i m iddelhavslandene (^) 1963-1980 {^) 

Fordeling pa brancher 

Anta! Mio RE 

Branche 1 ait Herat sublân 1 all Herat sublân % 
EnergI, kommunikation og andre infra
strukturer  63 1 047,9 65,6 

Energi  25 530,9 33,2 
Produktion  19 458,3 28,7 
Termiske kraftvœrker  10 255,0 16,0 
Vandkraftvœrker  9 203,3 12,7 
Transport  6 12,& 4,5 
EUedninger  6 72,6 4,5 

Kommunikation  25 319,7 20,0 
Transport  25 319,7 20,0 
Jernbaner  7 91,9 5,8 
Veje og ingeniorarbejder  8 81,2 5,1 
So- og flodtransport  8 127,0 7.9 
Lufttransport  2 19,6 1,2 

infrastrukturer for vand  13 197,3 12,4 
Landbrugsforbedring  12 191,8 12,0 
Vand (tapning, distribution, rensning) . 1 5,5 0,4 

industri, iandbrug og tjenesteydeiser 362 276 550,0 193,1 34,4 

Industri  309 252 423,7 177,3 26,5 
Bjergvaerksdrift  6 6 4,0 4,0 0,2 
Fremstilling og forste forarbejdning af 
metaller  16 8 41,0 6,6 2,6 
Byggematerialer  27 17 59,4 15,9 3,7 
Traeindustri  20 18 15,6 13,8 1,0 
Glas og keramik  17 15 22,4 19,1 1,4 
Kemisk industri  41 28 76,7 12,8 4,8 
Metalforarbejdning og mekanik . . . 50 50 31,4 31,4 2,0 
Biler og transportmateriel  6 6 4,7 4,7 0,3 
Elektroteknisk og elektronisk industri . 18 16 15,6 10,4 1,0 
Nœringsmiddelindustri  49 49 31,4 31,4 2,0 
Tekstiler og laeder  22 15 16,9 11,8 1,0 
Papirmasse og papir  16 6 83,5 5,8 5,2 
Forarbejdning af gummi og plastmate-
rialer  14 13 7,5 7,0 0,5 
Anden industri  2 2 0,7 0,7 
Bygningsindustri og ingeniorarbejder . 3 3 1,9 1,9 0,1 
Industriomrâder og -huse  2 — 11,0 — 0,7 

Land- og skovbrug  9 7 23,9 4,0 1,5 
Tjenesteydeiser  17 17 11,8 11,8 0,7 

Turisme  4 4 7,5 7,5 0,5 
Andre  13 13 4,3 4,3 0.2 

Globallân (resterende de!) (^)  27 90,6 5,7 

Totai  425 276 1 597,9 193,1 100,0 

(1) Lân pâ almindelige vilkâr al Bankens egne midier (994,1 mio) og finansieringsbidrag pè saerlige vilkàr af mediemssìaternes og Faellesskabets budgetmsessige midier  
(603.8 mio). Sidstnsevnîe bogfores i Den sœrlige Afdeiing og figurerer ikke pà Bankens staîusopgorelse. 

(2) Jf. tabe! 2, note 1, s. 28. 
(3) Den resterende de! udgor 91,8 mio, nàr forskellen mellem def oprindeligt bevilgede globallén til Den grasske investeringsbank for industriel Udvikiing (10 mio US-$ eller 

7,7 mio) og de 18 sublàn herunder (8,9 mio) medregnes. Denne forskei skyldes cendringer i kursen for omregning af US-$ til regningsenheder mellem datoen for 
undertegnelsen ai aftalerne om henholdsvis globallânet og sublânene herunder. 
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label 12: FInanslerlngs bidrag i statarne i Afrika, Vestindlen og Stillehavet (AVS-staterne), de overseiske lande og 
territorier (OLT) og de oversoiske departementer (OD) (') 1964-1980 (^) 
Fordeling pa brancher 

MIO RE 
Branche 1 all Herat subiàn 1 alt Herat subiàn % 
EnergI, kommunlkation og andre infra
strukturer 51 1 272,7 0,2 34,8 

Energi  21 1 157,4 0,2 20,1 
Produktion  15 1 95,4 0,2 12,2 
Termiske kraftvœrker  5 13,7 1,8 
Vandkraftvœrker  10 1 81,7 0,2 10,4 
Transport  6 62,0 7,9 
EHedninger  6 62,0 7,9 

Kommunikation  26 103,2 13,2 
Transport  25 102,4 13,1 
Jernbaner  7 43,7 5,6 
Veje og ingenierarbejder  8 38,7 4,9 
Sotransport  9 15,6 2,0 
Lufttransport  1 4,4 0,6 
Telekommunikation  1 0,8 0,1 

Infrastrukturer for vand 4 12,1 1,5 
Landbrugsforbedring 2 5,3 0,7 
Vand (tapning, distribution, rensning) 2 6,8 0,8 

Industri, landbrug og tjenesteydelser 251 98 510,7 39,9 65,2 

Industri  184 89 426,5 37,8 54,4 
Bjergvaerksdrift 15 6 95,8 2,5 12,3 
Fremstilling og forste forarbejdning af 
metaller 12 5 30,8 2,6 3,9 
Byggematerialer 17 5 46,3 2,6 5,9 
Trœindustri  8 7 5,1 1,9 0,7 
Glas og keramik 2 2 1,0 1,0 0,1 
Kemisk industri  13 3 36,9 1,9 4,7 
Metalforarbejdning og mekanik . . . 8 7 4,1 3,6 0,5 
Biler og transportmateriel 5 3 6,2 1,3 0,8 
Elektroteknisk og elektronisk industri 1 1 0,4 0,4 0,1 
Nœringsmiddelindustri  53 17 147,6 9,5 18,8 
Tekstiler og laeder 31 15 41,7 4,5 5,3 
Papirmasse og papir 10 10 4,1 4,1 0,5 
Forarbejdning af gummi og plastmate-
rialer 9 8 6,5 1,9 0,8 

Landbrug 2 — 9,3 — 1,2 
Tjenesteydelser 38 9 25,1 2,1 3,2 

Turismo  15 8 19,2 2,1 
Undersogelser og teknisk bistand . . 23 1 5,9 0,1 

Globallân (resterende del) (^j 22 48,2 — 6,2 
Udvlklingsbanker 5 1,6 — 0,2 

(h Lân pé almindelige viikâr af Ba nkens egne midier (543,1 mio) og finansieringsbidrag pâ saerlige vilkâr af mediemsstaternes midier gennem Den europseiske Udviklings-
fond (240,3 mio). Sidstnaevnte bogfores i Den saarlige Afdeling og figurerer ikke pâ Bankens statusopgorelse. 

(2) Jf. tabe! 2, noie 1. s. 28. 
(3) Forskel meilem de ydede 22 globallân (88,3 mio) og de bevilgede subiàn herunder (40,1 mio). 
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label 13: Finansleringsbidrag I statarne I Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS-staterne), de overselske lande og 
terrltorler (OLT) og de overseiske departementer (OD) 1964-1980 ( ) 
Fordeling pà lande og finansieringskilder 

Af Ban kens egne midier Af midier tra Den sasrlige Atdeling (2) 

Yaoundé- 
konventionerne 

Lomè- 
konventionen 

Yaoundé- 
konventionerne (3) 

Lomé- 
konventionen (4) 

I alt I alt 
Herat  

Yaoundé 
Herat 
Lomé 

Antal Mio RE Anta! Mio RE (mio RE) Anta! Mio RE Amai MIO RE (mio RE) Anta! MIO RE (mio RE) (mio RE) 

AVS-staterne 33 139,1 60 390,0 529,1 35 129,7 63 97,4 227,1 191 756,2 268,8 487,4 
AFRIKA . . , 33 139,1 52 338,5 477,6 34 127,8 59 91,2 219,0 178 696,6 266,9 429,7 
Vestafr/ka . . 15 72,5 25 192,5 265,0 16 53,2 26 40,1 93,3 82 358,3 125,7 232,6 
Benin . . . — — — — — 1 3,3 — — 3,3 1 3,3 3,3 — 
Kap Verde . . 2 3,6 3,6 2 3,6 — 3,6 
Elfenbens-
kysten . . , 10 51,2 10 47,4 98,6 10 35,6 4 3,0 38,6 34 137,2 86,8 50,4 
Gambia . . , 2 2,4 2,4 2 2,4 — 2,4 
Ghana . . . — — 2 16,0 16,0 — — 2 2,25 2,25 4 18,25 — 18,25 
Guinea . . . — — 1 4,4 4,4 — — 1 0,15 0,15 2 4,55 — 4,55 
0vre Volta . . 1 0,5 1 8,0 8,5 1 5,0 3 8,0 13,0 6 21,5 5,5 16,0 
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 . . . — — 2 50,0 50,0 2 50,0 — 50,0 
Senegal . . . 2 3,9 2 12,0 15,9 3 6,5 4 8,1 14,6 11 30,5 10,4 20,1 
Togo . . . . 1 5,9 2 16,3 22,2 — — 3 5,2 5,2 6 27,4 5,9 21,5 
Fiere stater . . — — — — — — — 1 0,1 0,1 1 0,1 — 0,1 
Central- og 
/Ekvatorialafrika 
Burundi . 
Cameroun  
Congo 
Gabon 
Rwanda 
Tchad 
Zaire . . 
0st- og Syd 
afrika . . 
Botswana 
Comorerne 
Djibouti . 
Kenya 
Madagaskar  
Malawi 
Mauritius 
Seychellerne 
Somalia . 
Sudan 
Swaziland 
Tanzania 
Zambia 

VESTINDIEN 
Vestindien 
(multiregionale  
län) . . . 
Barbados 
Guyana . . 
Jamaica . . 
Surinam . . 
Trinidad og 

17 64,9 6 32,6 97,5 17 72,7 11 
1 
2 
1 

1 
1 
5 

9 
1 
4 

17,3 
9,0 
4,4 

6 32,6 49,9 
9,0 
4,4 

6 
3 
3 

23,9 
6,7 

10,3 

11 
1 
2 
1 

1 
1 
5 3 34,2 — — 34,2 

1 
4 

1,2 
30,6 

11 
1 
2 
1 

1 
1 
5 

1 1,7 21 
2 

113,4 
6,5 

115,1 
6,5 

1 1,9 22 
2 

8 52,4 52,4 _ _ 
1 1.9 

— 3 14,5 14,5 — — 
1 1,7 3 12,5 14,2 

— — 
2 12,0 12,0 

— — 

— — 1 5,0 5,0 — — 
— — 2 10,5 10,5 — — 
— — 5 20,5 20,5 1 1,9 

_ 1 3,0 3,0 
— — 2 7,5 7,5 

— 1 1,9 

24,0 
0,5 
4,6 
3.1 

3,0 
7,5 
5,3 

27,2 
1,75 
0,02 
1.0 
1.2 
2.3 
1.2 
0,07 
0,6 
0,25 
6,5 
1.1 
7,75 
3.4 

4.3 

1,0 

3,2 
0,1 

96,7 
0,5 

28,5 
9,8 

10,3 
3,0 
8,7 

35,9 

29,1 
1,75 
0,02 
1.0 
1,2 
4,2 
1,2 
0,07 
0,6 
0,25 
6,5 
1.1 
7,75 
3,4 

6.2 

1,0 

3,2 
0,1 
1,9 

51 194,2 
1 

23 
5 
7 
1 
2 

12 

0,5 
78,4 
18,8 
14,7 
3,0 
8,7 

70,1 

45 144,2 
4 8,25 
1 
1 

10 
3 
5 
5 
1 
1 
1 
4 
4 
5 

0,02 
1,0 

53.6 
4,2 

15.7 
14,27 
0,6 
0,25 
6,5 

13,1 
12,75 
13,9 

26,7 

4,0 
7,5 
3,2 
0,1 
1,9 

1376 

41,2 
15,7 
14.7 

1,2 
64.8 

3,6 

1,9 

1,7 

56,6 
0,5 

37,2 
3,1 

3,0 
7,5 
5,3 

140,6 
8,25 
0,02 
1,0 

53.6 
2,3 

15.7 
12,57 

— 0,6 
— 0,25 
— 6,5 
— 13,1 
— 12,75 
— 13,9 

1,9 24,8 

— 4,0 
— 7,5 
— 3,2 
— 0,1 
1,9 — 

Tobago . . , — — 2 10,0 10,0 2 10,0 — 10,0 
STILLEHAVET , — — 3 31,0 31,0 — — 1 1,9 1,9 4 32,9 — 32,9 
Fiji — — 2 24,0 24,0 2 24,0 — 24,0 
Papua Ny 
Guinea . . . — — 1 7,0 7,0 — — 1 1,9 1,9 2 8,9 — 8,9 
OLT 2 7,0 1 7,0 14,0 3 7,8 1 0,9 8,7 7 22,7 14,8 7,9 
CD — — — — — 5 4,5 — — 4,5 5 4,5 4,5 — 
Total 35 146,1 61 397,0 543,1 43 142,0 64 98,3 240,3 203 783,4 288,1 495,3 

(') Jf, label 2, noie 1, s. 28, 
(2) Finansieringsbldrag pâ saerlige vilkâr af medlemsslalernes midier gennem Den europeeiske Udviklingstond, Bogtores i Den sserlige Afdeling og figurerer ikke pâ  

Bankens statusopgorelse. 
(3) Làn pâ saerlige vilkâr og bidrag til tilvejebringelse af ris ikovillig kapital. 
(4) Finansieringsbidrag i form af rislkovitlig kapital. 
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label 14: Finansieringsbldrag I Faellesskabet 1958-19801 
Fordeling pa brancher 

14.1. Af Bankens egne midier 
Amai MIO RE 

Branche 1 alt Heraf sublân ι alt Herat sublân % 
Energi, Kommunikation og andre infra
strukturer  574 50 10 730,6 42,7 74.5 

Energi  241 16 4 939,8 20,8 34,3 
Produktion  166 3 679,6 25,5 
Kerneenergi  56 1 861,3 12,9 
Termiske kraftvasrker  32 512,6 3,5 
Vandkraftvaerker  27 716,6 5,0 
Geotermiske kraftvasrker og varmevœr-
ker  6 69,9 0,5 
Kulbrinter  39 478,6 3,3 
Brydning af fast brœndset .... 6 40,6 0,3 
Transport  75 16 1 260,2 20,8 8,8 
Elledninger  35 16 417,4 20,8 2,9 
Gas- og olierorledninger  40 842,8 5,9 

Kommunikation  209 34 3 742,7 21,9 26,0 
Transport  142 1 778,3 21,9 12,3 
Jernbaner  18 335,3 2,3 
Veje og ingeniorarbejder  79 21 999,9 4.8 6,9 
So- og ftodtransport  36 13 294,0 17,1 2.1 
Lufttransport  8 144,2 1.0 
Andet  1 4,9 • 
Telekommunikation  67 1 964,4 13,7 

Infrastrukturer for vand  106 1 881,4 13,0 
Landbrugsforbedring  25 615,1 4,3 
Vand (tapning, distribution, rensning) 81 1 266,3 8,7 

Diverse infrastrukturer  13 137,6 1,0 
Globallân (resterende del) (^) .... 5 29,1 0,2 

Industri, iandbrug og tjenesteydelser . 2 254 1 755 3 677,1 644,3 25,5 

Industri  2 038 1 632 3 243,0 617,2 22,5 
Bjergvaerksdrift  33 30 21,3 14,9 0,1 
Fremstilling og forste forarbejdning af 
metaller  114 55 801,3 35,2 5,6 
Byggematerialer  149 117 155,0 51,0 1,1 
Traeindustri  152 148 56,4 37,3 0,4 
Glas og keramik  49 32 90,9 13,6 0,6 
Kemisk industri  171 90 530,4 41,2 3,7 
Metalforarbejdning og mekanik . . 443 389 352,9 123,1 2,4 
Biler og transportmateriel .... 76 50 395,6 20,1 2,7 
Elektroteknisk og elektronisk 
industri  113 89 138,5 34,0 1.0 
Nceringsmiddelindustri  315 263 295,8 106,2 2,0 
Tekstiler og laeder  122 109 65,1 44,5 0,5 
Papirmasse og papir  114 104 82,3 43,3 0,6 
Forarbejdning af gummi og plastmafe-
rialer  124 104 125,5 37,1 0,9 
Anden industri  45 41 18,4 12,3 0,1 
Bygningsindustri og 
ingeniorarbejder  11 11 3,4 3,4 
Industriomràder og -buse .... 7 — 110,2 — 0,8 

Landbrug, skovbrug og fiskeri .... 108 105 58,9 20,2 0,4 
Tjenesteydelser  23 18 21,7 6,9 0,1 

Turisme  11 9 12,2 4,2 0,1 
Forskning og udvikling  2 — 4,4 — • 
Andre  10 9 5,1 2,7 

Globallân (resterende del) (3) .... 85 — 353,5 2,5 
Total 2 828 1 805 14 407,7 687,0 100,0 
(') Jf. label 2. note 1. s. 28. 
(2) Heraf valutakursreguleringer 0.1 mio og resterende del af globallân 29 mio. 
(3) Heraf annuilennger 95,8 mio, vaiutakursreguleringer 16,7 mio og resterende del af globallân 241 mio. 
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14.2. Af NICs midier 

Branche 1 alt Herat sublân 1 all Herat sublàn % 
Energl, kommunikation og andre infra
strukturer  20 474,6 100,0 
Energi 11 257,5 54,3 

Produktion  9 198,7 41,9 
Termiske kraftvasrker 2 33,6 7,1 
Vandkraftvagrker 2 114,3 24,1 
Geotermiske kraftvaerker og varmevaer-
ker 2 19,7 4,2 
Ku/brinter 1 16,7 3.5 
Brydning af fast braandsef .... 2 14,4 3,0 
Transport 2 58,8 12,4 
El/edninger 1 17,1 3,6 
Gasrodedninger 1 41.7 8,8 

Kommunikation  5 114,4 24,1 
Transport 2 56,7 11,9 
Veje og ingeniorarbe/der 2 56,7 11,9 
Telekommunikation  3 67,7 12,2 

Infrastrukturer for vand 3 90,2 19,0 
Vand (tapning, distribution, rensning) 3 90,2 19,0 

Diverse infrastrukturer  1 12,5 2,6 

Total 20 474,6 100,0 

14.3. Af Bankens og NICs midier 

Energl, kommunikation og andre Infra
strukturer 594 50 11 205,2 42,7 75,3 
Energl 252 16 5 197,3 20,8 34,9 

Produktion  175 3 878,3 26,0 
Kerneenergi 56 1 861,3 Ì2,5 
Termiske kraftvaerker 34 546,2 3,6 
Vandkraftvaerker 29 830,9 5,6 
Geotermiske kraftvaerker og varmevœr-
ker 8 89,6 0,6 
Kufbrinter 40 495,3 3,3 
Brydning af fast braendsei .... 8 55,0 0,4 
Transport TT 16 1 319,0 20,8 8,9 
Eltedninger 36 16 434,5 20,8 2,9 
Gas- og oliererledninger 41 884,5 6,0 

Kommunikation  214 34 3 857,1 21,9 25,9 
Transport 144 34 1 835,0 21,9 12,3 
Jernbaner 18 335,3 2,2 
Veje og ingenierarbejder 81 21 1 056,6 4,8 7,1 
So- og ffodtransport 36 13 294,0 17,1 2.0 
Lutttransport  8 144,2 1.0 
Andet 1 4,9 
Telekommunikation  TO 2 022,1 13,6 

Infrastrukturer for vand 109 1 971,6 13,3 
Landbrugsforbedring 25 615,1 4,2 
Vand (ta pning, distribution, rensning) 84 1 356,5 9,1 

Diverse Infrastrukturer  14 150,1 1,0 
Gioballân (resterende del) 5 29,1 0,2 

Industri, landbrug og tjenesteydelser . 2 254 1 755 3 677,1 644,3 24,7 
(Jf. 14.1. ovenfor) 

TOTAL 2 848 1 805 14 882,3 687,0 100,0 
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Tabel 15: Globallàn i Fœllesskabet 1968-19801 
Fordeling pä finansieringsorganer (2) 

Globàllan 

Finansieringsorgan Anlal 

Italien 
L0bende globallàn i 1980 15 
Istituto per lo Sviluppo Economico dell'Italia Meridionale (ISVEIMER) 3 
Mediocredito Centrale 3 
Istituto Mobiliare Italiano (IMI) 1 
Istituto Regionale per il Finanziamento alle Industrie in Sicilia 
(IRFIS) 2 
Banca Centrale di Credito Popolare 3 
Banca Nazionale del Lavoro »Sezione Speciale« per il Credito 
Industriale (BNL) 1 
Cassa per il Mezzogiorno 1 
Banco di Napoli 1 
Den 31. 12. 1979 lukkede globailàn 20 

I alt italien 35 

Frankrig 
Lobende globallàn i 1980 4 
Caisse d'Aide à l'Équipement des Collectivités Locales (CAECL) . 4 
•en 31. 12. 1979 lukkede globallàn 10 

I ait Frankrig 14 

Det forenede Kongerige 
Lobende globallàn i 1980 3 
Staten (fuldmagtsaftale) 2 
Industrial and Commercial Finance Corporation Ltd 1 
Den 31. 12. 1979 lukkede globallàn 3 

I ait Det forenede Kongerige 6 

Irland 
Lobende globallàn i 1980 9 
Industrial Credit Company (ICC) 6 
Agricultural Credit Corporation (ACC) 2 
Industrial Development Auttiority (IDA) (fuldmagtsaftale) .... 1 
Den 31. 12. 1979 lukkede globallàn 5 

I ait Irland 14 

Danmark 
Lobende globallàn i 1980 4 
Staten 3 
Kongeriget Danmarks Flypotekbank og Finansforvaltning .... 1 
Den 31. 12. 1979 lukkede globallàn 10 

I ait Danmark 14 

Belgien 
Lobende globallàn i 1980 1 
Société Nationale de Crédit à l'Industrie (SNCI) 1 
Den 31. 12. 1979 lukkede globallàn 2 

I ait Belgien 3 

Forbundsrepubllkken Tyskiand 
Den 31. 12. 1979 lukkede globallàn 4 

Lobende globallàn i 1980 i ait 36 
Heraf energibespare/ser 4 
Den 31. 12. 1979 lukkede globallàn i ait 54 

Total 90 

(1) Jf, label 2, note 1, s. 28. 
(2) Ârsberetningen for 1979 indehoider naermere opiysninger cm de den 31. 12. 1979 lukkede globallàn. 
(3) Herat annuileringer 95.8 mio, valutakursregulehnger 16,8 mio og resterende dei af globallàn 270 mio. 

MIO RE 
Sublän 

Mio RE 

272,0 
133.4 
42.6 
17,5 

25,4 
17.7 

13.0 
14.1 
8,3 

244.5 

315 
126 

58 
34 

16 
9 

72 

392 

114,6 
54,2 
17,4 
16,6 

8.5 
6.6 

11.3 

214,4 

516,5 707 329,0 

51,4 
51,4 

100,0 

50 
50 

170 

42,7 
42,7 
70,4 

151,4 220 113,1 

84.4 
75,9 
8,5 

56.5 

85 
85 

57 

44,5 
44,5 

37,2 

81,7 140,9 142 

101,3 
79.1 

7,4 
14,8 
24.2 

372 
351 

21 

143 

46,4 
41.6 

4,8 

16.7 

125,5 515 63,1 

30,5 
10,0 
20,5 
28,2 

18 
18 

74 

5,3 
5,3 

28,2 

58,7 92 33,5 

6,2 
6.2 

24.1 

6 
6 

35 

6,2 
6,2 

24,4 

30,3 41 30,6 

46,3 36,0 

545,8 
41,6 

523,8 

846 
1 

959 

259,7 
1,2 

427,3 

1 069,6 (3) 1 805 687,0 
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Tabe! 16: Sublân ί Fœllesskabet i 1980 og 1969-1980 i 

Fordeling pâ regioner og okonomipolitiske formai f^) 

Region/Formâl 
1980 1969-1980 

Region/Formâl Amai MIO RE % Anta! MIO RE % 
REGIONAL Belgien  6 6,2 3,6 41 30,6 4,4 
INTERESSE (2) Antwerpen  2 2,8 1,6 6 5,6 0,8 

Hainaut  1 0,3 0,2 7 3,7 0,5 
Liège  1 0,4 0,2 10 7,1 1,0 
Limburg  — — — 3 1,1 0,2 
Luxembourg  1 0,8 0,5 1 0,8 0,1 
Namur  — — — 1 0,8 0,1 
0stflandern  — — — 5 5,6 0,8 
Vestfiandern  1 1,9 1,1 8 5,9 0,9 
Danmark  10 3,4 2,0 92 33,5 4,9 
0st for Store Baeit (uden Kobenhavn) — — — 9 5,4 0,8 
Vest for Sfore BaeIt  10 3,4 2,0 83 28,1 4,1 
Forbundsrepubllkken Tyskland . . . — — — 88 36,0 5,2 
Baden-Württemberg  — — — 2 0,5 0,1 
Bayern  — — — 16 4,3 0,6 
Hessen  — — — 15 6,0 0,9 
Niedersacfisen  — — — 19 6,8 1,0 
Nordrhein-Westfalen  — — — 18 8,7 1,2 
Rheinland-Pfalz  — — — 8 2,9 0,4 
SIesvig-Holsten  — — — 10 6,8 1,0 
Frankrig  47 38,3 22,5 220 113,1 16,5 
Alsace  — — — 27 8,3 1,2 
Aquitanien  1 1,2 0,7 11 6,7 1,0 
Auvergne  5 3,2 1,8 9 6,4 0,9 
Nedre Normandie!  2 5,1 3,0 5 7,9 1,1 
Bourgogne  — — — 3 2,3 0,3 
Bretagne  6 16,6 9,7 34 28,2 4,1 
Midtfrankrig  1 0,5 0,3 3 1,2 0,2 
Champagne-Ardennerne  — — — 2 0,5 0,1 
Korsika  1 0,3 0,2 1 0,3 0,1 
Franche-Comté  — — — 2 0,4 0,1 
Languedoc-Roussillon  21 4,9 2,9 23 5,4 0,8 
Limousin  4 0,5 0,3 11 2,7 0,4 
Lorraine  — — — 24 13,3 1,9 
Sydfrankrig-Pyrenaeerne  — — — 18 7,9 1,1 
Nordfrankrig-Pas-de-Galais  3 2,5 1,5 10 5,5 0,8 
Pays de la Loire  2 2,5 1,5 22 9,9 1,4 
Picardie!  — — — 2 1,1 0,2 
Poitou-Charentes  1 1,0 0,6 6 2,6 0,4 
Rhône-Alperne  — — — 7 2,5 0,4 
Irland  307 38,3 22,5 515 63,1 9,2 
Italien  161 66,9 39,4 706 327,8 47,7 
Abruzzerne  18 8,1 4,8 85 37,5 5,5 
Basilicata  6 1,6 1,0 18 7,2 1,1 
Calabrien  6 2,8 1,6 33 10,6 1,5 
Gampanien  31 15,7 9,2 127 66,0 9,6 
Friuli-Venezia Giulia  8 1,9 1,1 26 7,9 1,1 
Latium  14 10,7 6,3 110 64,9 9,4 
fvtarche  7 2,5 1,5 23 13,0 1,9 
lyiolise  4 0,3 0,2 15 6,9 1,0 
Puglien  22 6,1 3,6 91 33,5 4,9 
Sardinien  7 1,2 0,7 65 28,3 4,1 
Sicilien  16 8,5 5,0 67 33,8 4,9 
Toscana  10 1,6 0,9 19 3,8 0,6 
Trentino-Alto Adige  11 5,4 3,2 23 10,7 1,6 
Umbrien  1 0,5 0.3 4 3,7 0,5 
Det forenede Kongerige  33 15,6 9,2 142 81,7 11,9 
Skotland  3 2,9 1,7 32 16,0 2,3 
Nordengiand  9 4,2 2,5 47 30,0 4,4 
Nordvestengland  1 0,3 0,2 4 2,2 0,3 
Sydvestengland  3 0,7 0,4 12 9,0 1,3 
Yorkshire and Humberside  6 4,1 2,4 10 8,8 1,3 
Wales  10 3,0 1,8 35 15,0 2,2 
Nordirland  1 0,4 0,2 2 0,7 0,1 

1 alt  564 168,7 99,3 1 804 685,8 99,8 
ENERGi- Irland   — — — — — — 
BESPARELSER (2) Italien 1,2 0,7 1,2 0,2 

i ait 1,2 0,7 1,2 0,2 
Total 565 169,9 100,0 1 805 687,0 100,0 

(') Jl. label 2. note 1, s, 28, 
(2) De okonomipolitiske formai er defineref s. 23. 
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Yderligere opiysninger kan fâs hos; 

DEN EUROP/EISKE INVESTERINGSBANK 
100, bd. Konrad Adenauer— L-2950 Luxembourg 
TIf. 43 79-1 — Telex 3530 bnkeu lu  
Telefax 43 77 04 

Eller ved henvendelse til: 
Hovedafdelingen for finansleringer i Italien  
Via Sardegna 38 — 1-00187 Rom 
TIf. 48 36 51 — Telex 811130 bankeu i 
Telefax 474 58 77, 

Repraesentationskontoret 1 Bruxelles  
Rue de la Loi 227 — B-1040 Bruxelles  
TIf. 735 21 38 — Telex 21721 bankeu b 

eller 
Forbindelseskonforet for Del forenede Kongerige 
23, Queen Anne's Gate, Westminster — GB-London SW1H 9BU 
TIf. 222 29 33 — Telex 919159 bankeu g, 

der llgeledes kan udlevere folgende publikationer: 

Vedtaegter og andre bestemmelser vedrorende EIB 
1981 ; 36 sider; (DA, DE, EN, FR, GR, IT, NL) 

Ârsberetninger 
fra 1958 
(dansk fra 1972, DE, EN, FR, grœsk fra 1980, IT, NL) 

EIB-Informatlon 
Tidsskrlft (fire gange ârligt) 
(DA, DE, EN, FR, GR, IT, NL) 

Lân og garantler I Det europaelske okonomiske Faellesskabs 
medlemsstater 
1981 ; 24 sider; (DA, DE, EN, FR, GR, IT, NL) 

Flnanslerlngsvllkär Inden for rammerne af den anden Lomékonventlon 
1980; 24 sider; (DA, DE, EN, FR, IT, NL) 

FInanslerIngsbIdrag uden for Faellesskabet, middelhavslandene 
1978; 12 sider; (DA, DE, EN, FR, IT, NL) 

Den europaelske Investeringsbank, nogledata 
Folder 
1981 ; (DA, DE, EN, FR, GR, IT, NL) 

Den europaelske Inves teringsbank takker de lântagere, der venligst har 
tilladt optagelsen af de fotografier, som illustrerer denne beretning. Et 
fotografi er stillet tll râdighed af aaa photo, Paris. 

Tryk; Saarbrücker Zeitung Verlag und Druckerei GmbH, Saarbrücken 
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