




Den europaeiske Investeringsbank i 1982 og 1981 

Negletal i982 i98i 

I millioner ECU 

Ârets finansieringsbidrag i alt 4 695,7 3 848,1 
Heraf — Afegne midier 3 863.4 3 217,9 

— Af andre midi er (bogfores 1 Den saerlige Afdeling) 832,3 630,2 

Finansieringsbidrag i FseÜesskabet 
lait 4 244,2 3 361,3 
Herat — Làn af egne midier og garantier 3 453,2 2 821,5 

herunder 
Làn med rentegodtgorelser i Italien og Irland Inden for rammerne 
afEMS 941,1 911,4 
Làn med rentegodtgorelser til genopbygningen af de jordskaelvs-
ramte omrader i Italien og Graekenland 116,4 31,8 

— Làn af mid lerne fra det nye faellesskabsinstrument for optagelse 
og ydelse af làn (NIC) 791,0 539,8 
herunder 
Làn med rentegodtgorelser i Italien og Irland Inden for rammerne 
afEMS 230.4 113,7 
Làn med rentegodtgorelser til genopbygningen af de jordskaelvs-
ramte omrâder 1 Italien og Graekenland 158,4 296,4 

Finansieringsbidrag uden for Fœilesskabet 
I alt 451,5 486,8 
Heraf — Af egne midier 410,2 396,4 

— Af Faellesskabets budgetmidier 41,3 90,4 
Fordefing pà: 
Finansieringsbidrag i middelhavslandene 292,0 277,0 
Heraf — Spanien og Portugal 185,0 119,0 
Finansieringsbidrag i staterne i Afrika, Vestindien og Stiilehavet (AVS-sta-
terne) samt i de oversoiske lande og territorier (OLT) 159,5 209,8 

Udestâende, lân af egne midier og garantier den 31. december .... 20740,0 16949,3 

Udestâende, finansieringsbidrag, der bogfores i Den saerlige Afdel ing, den 
31. december 4124,1 2 850,5 

Tegnet kapital den 31. december 14 400,0 
Heraf indbetalt eller at indbetale 1 465,715 

Midler tiivejebragt il 982 3 205,2 2 309.7 
Heraf — I DM 630.7 395,5 

Ifl 412,9 319,1 
1£ 262,9 115,8 
Iffr 177,4 128,5 
lECU 112.0 85,0 
I bfr. og Ifr 116,4 66,2 

medfemsstaîernes valutaer i ait 7 667,6 1 063,9 
I US-$ 760,1 629,9 
I yen 387,1 269,7 
I sfr 345,7 300,0 

Udestâende, konsolideret gaeld den 31. december 16 570,2 13 481,8 

Statusopgereisen den 31. december balancerer med 23 702,5 19 571,0 





Lân i Fœllesskabet i 1982 
Fordeling pâ land e, okonomipolitiske iormàl og bra ncher 

Lén af egne midier 

I millioner ECU 

0konomipolilisk lormâl Branche 

Fsalles europœisk interesse samt  
modermsermg og omstilling 

Land 
Regional 
Interesse Energi 

Inlrastrukturer 
at interesse tor  

Fœiiesskabel 

Modernisenng 
og omstiiling af 

virksomheder lalt (1) 

industri, land-
brug og Ijene· 

steydelser Energi Infrastrukturer 

Belgien 5.5 55,0 — — 60,5 5.5 55,0 — 

Danmark 106,9 100.3 83,0 — 209,3 9.8 100,3 99,2 
Forbundsrepu-
bllkken Tyskland 20,8 20,8 20,8 

Graekenland 333,6 70,3 — — 333,6 138,7 50,8 144,1 
Frankrig 195,2 323,0 — 18,1 424,3 39,8 311,7 72,7 
Irland 325,4 66,6 — — 325,4 113,7 66,6 145,1 
Italien 1 239,4 (2) 404,1 79,4 45,7 1 588,7 (2) 652,6 249,6 686,5 
Det forenede 
Kongerige 414,4 170,4 3,5 — 490,6 79,9 188,3 222,3 

Total 2 620,4 1 210,5 {") 165.9 63,8 3 453,2 1 040,1 1 043,2 (̂ ) 1369,9 

Lân af NICs midier 

millioner ECU 

Land 

0konomipolitisk lormâl 

inlrastrukturer Infrastrukiurer 
al regional al interesse lor  

interesse Feellesskabet Energi 

Mindre og 
mellemstore 

vifksomheder 

Industri  
og tiene-

lalt (I) sieydelser Energi 

Branche 

Inlrastrukturer 

Denmark 

Graekenland 

Frankrig 

Irland 

italien 

48,6 

124,9 Π 

83,1 

210.7 Π 

48.6 47,4 

— —0) 
- -(') 

— 37,8 

56.7 46,2 

— 96.0 
— 124,9(3) 

37,6 37,6 

— 47.4 

37,6 

— 83,1 — 

192,6 449,5(3) 223,7 

37,8 
15,1 

48,6 
124,9 

45,3 
210,7 

Total 467,3 105,3 131,4 C) 230,2 791,0 261,3 100,3 C») 429,4 

(1) Nominelle bevillinger. Disse beleb svarer ikke lil de summer, der fremkommer ved sammeniœlling af de torskelllge spalter, Idet nogle fmansieringsbtdrag 
tjener Here formäl. 

(2) Heraf lân til genopbygningen af de jordskaeivsramte omràder i Italien: 116.4 mio. 
(3) Herat lân tii genopbygningen at de lordskeelvsramte omràder ι Grœkenland: 60 mio: Italien: 78.4 mio. 
(') Forskellen mellem lormâiet »energi« og branchen »energi· skyides. at visse industriprotekter ijener energilormâl. og at visse projekter ι energlbranchen 

kun tiener reglonudviklingslormàl. 
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Président-Directeur honoraire de la Caisse d'Épargne de l'État, Luxembourg 
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Ministerialdirigent, okonomiministeriet, Bonn 
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Direttore Generale, finansministeriet, Rom, fra aprii 1982 
Diikitis, Ethniki Ktimatiki Trapeza tis Ellados, Athen, indtii januar 1982 
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Director, Midland Bank p.I.e., London 
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Yves ROLAND-BILLECART 
Savino SPINOSI  
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finansministeriet, Paris, fra november 1982 
Oud-President-Directeur van de Nationale Investeringsbank N.V., Haag, indtiijuni 1982  
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Direktionen 
Yves LE PORTZ, formand 
Horst-Otto STEPPE, naestformand  
C. Richard ROSS, naestformand 
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Bankens 
regningsenhed 

I overensstemmelse med vedtaegternes artlkel 4, stk. 1. besluttede Styrelses-
râdet for Banken den 13. maj 1981 med virkning fra den 1. januar 1981 at  
anvende folgende nye definition af Bankens regningsenhed (jf. De Europaei-
ske Faellesskabers Tidende, nr. L 311 af 30. Oktober 1981): 

»Bankens regningsenhed er den ECU, der anvendes af De europaeiske 
Faellesskaber.« 

Vaerdlen af ECU fremgâr af bllag E. bem. A, til regnskabet (s. 89). 

Ved udarbejdelsen af sine statistikker over finansiehngsbidrag og tilveje-
bragte midier anvender Banken de omregningskurser i et kvartal, der konsta-
teredes den sidste arbejdsdag i foregâende kvartal. I 1982 anvendtes folgen
de omregningskurser: 

1 forste 1 andet 1 tredje 1 fjerde 
kvartal kvarlal kvartal kvartal 

1 ECU = 

DM 2,44436 2,40088 2,36212 2,35365 
£ 0,566523 0,558308 0,552098 0,549768 
Ffr. 6,20177 6,21543 6,55319 6,64257 
Lire 1 303,57 1 315,39 1 327,20 1 323,77 
Fl. 2,68309 2,66331 2,61168 2,57309 
Bfr. 41,7467 45,3008 45,0061 45,6409 
Lfr. 41,7467 45,3008 45,0061 45,6409 
Kr. 7,94077 8,19137 8,17529 8,23109 
I£ 0,686819 0,692302 0,685588 0,690606 
Dr. 62,2263 62,5573 66,5276 66,7793 
US-$ 1,08517 0.995185 0,959823 0,930592 
Sfr. 1,95169 1,92588 2,02062 2,01864 
Yen 238,304 245,860 245,139 249,585 
0sch. 17,1132 16,8709 16,6481 16,5459 
Lib. £ 5,01891 4,91621 4,91909 4,00620 

Bankens regnskab udarbejdes hvert regnskabsâr pâ grundlag af de omreg
ningskurser, der konstateredes den 31. december det pâgaeldende âr (jf. 
s. 89). 
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Finansieringsbidrag i 1982 

Den europaeiske Inv esteringsbank yder fortn'nsvis làn af egne midier, hvilket hovedsagelig vil sige provenuet af 
dens làntagning pâ kapitalmarkederne, og garantier. Pà Faellesskabets vegne og af dets midier yder den dog 
endvidere finansieringsbidrag i tredjelande med henblik pâ virkeliggorelse af Faellesskabets politik for okonomisk 
og finansielt samarbejde. ligesom den siden 1979 harydet làn med dette formât i mediemsstaterne af midierne fra  
det nye fasilesskabsinstrument for optagelse og ydelse afiân (NIC). De bogfores i Den saerlige Afdeling og indgàr  
kun i Bankens statistikker og aktivitetsbeskrivelser, nâr tildelingsbeslutningen er truffai af Bestyrelsen. 

I 1982 bevilgede Banken nye finansieringsbidrag pâ 
4 695.7 mio ECU (') mod 3 848,1 mio i 1981 og 
3 498,5 mio i 1980. Dette udgor en stigning pâ 22 %,  
hvilket svarer til udvikiingen i de tre foregâende regn-
skabsâr. Herat afholdtes 3 863,4 mio, eller 20 % mere  
end i 1981 (3 217,9 mio), af egne midier, medens Den  
saerlige Afdeling (jf. s. 82) stillede 832,3 mio til râdig-
hed mod 630,2 mio i 1981 (fremgang pâ 32 %). 

midier og 791 mio af NICs midier, eller I alt 4 244,2  
mio, svarende til 90,4 % af de nye bevillinger. Lânene  
i mediemsstaterne af egne midier fremmer virkeliggo-
relsen af de mài, som indgàr i Romtraktatens artikel 
130 (jf. s. 25), medens lânene af NICs midier ydes 1  
overensstemmelse med Ràdei for De europaeiske 
Faallesskabers afgorelser af 16. Oktober 1978, 14. maj 
1979, 22. juli 1980, 25. november 1980, 15. marts  
1982, 26. apri! 1982 og 19. aprii 1983 (jf. s. 26). 

Som det fremgâr af tabel 1, belob finansieringsbidra-
gene 1 Faellesskabet sig i 1982 til 3 453,2 mio af egne 

(1) Medmindre andet er naevnî, er alle beleb udtrykt i ECU (jf. s. 10). Even
tuelle forskelle mellem de anferle totalbeleb og de summer, som tremkom- 
mer ved sammenlaegning af de enkelte belob, skyides afrunding. 

Uden for Faellesskabet bevilgedes 410,2 mio af egne  
midier og 41,3 mio af Faellesskabets budgetmidier, el
ler i alt 451,5 mio. De gik til projekter, der opfylder 
bestemmelserne i de forskellige aftaler og finanspro-
tokoller. 

Tabel 1: Finansieringsbidrag I 1982, 1981 og 1958-1982 
Summarlsk fordeiing pà finansieringskiider og omràder 

1982 1981 1958-1982(1) 

MIO ECU % Mio ECU % Mio ECU % 
Làn af egne midier og garantler 
1 Fœllesskabet 
Herat garantier  
Uden for Fasilesskabet 

3 453,2 

410,2 

73,6 

8,7 

2 821.5 
282,1 
396,4 

73,3 
7,3 

10,3 

20 682,4 
524,5 

2 343,8 

80,1 
2.0 
9.1 

lait 3 863,4 82,3 3 217,9 83,6 23 026,2 89,2 

Finansieringsbidrag (2) af andre midier 
(bogfores Ι Den saerlige Afdeling) 
1 Faellesskabet, af midierne fra det nye 
faellesskabsinstrument for optagelse og 
ydelse af làn (NIC) 
Uden for Faellesskabet. af medlemssta-
ternes eller Faellesskabets budgetmidier 

791,0 

41,3 

16,8 

0,9 

539,8 

90,4 

14,0 

2,4 

1 805,5 

975,4 

7,0 

3.8 

1 alt 832,3 17,7 630,2 16.4 2 780,9 10,8 

Total 
Heraf — l Faellesskabet 

— Uden for Faellesskabet 

4 695,7 
4 244,2 

451,5 

100,0 
90,4 
9,6 

3 848,1 
3 361,3 

486,8 

100,0 
87,3 
12,7 

25 807,1 
22 487,9 
3 319,2 

100,0 
87,1 
12,9 

(1) Belob i lobende priser omregnet til dagskurser. En oversigt over en sâ lang période mà fortolkes med forsigtighed, idet opiysningerne om de forskellige âr 
pàvirkes al prisudviklingen samt al de kursaendringer, der er sket i perioden 1958-1982. 

(2) Undiagen lânene Ira Euratom og lânene pâ sasriige viikàf ι henhoid Iii Lomèkonveniionerne, fivorom Kommissionen for De europasiske Faellesskaber 
traeffer tiideimgsbeslutnmgen. 

H 



Bankens ârlige aktivitet 

I millioner ECU  

5000 

4 500 

4 000 

3 500 

3000 

2500 

2000 

1 500 

1000 

500 

i' 

β-

1959-62 63-67 68-72 73-77 78 79 80 

Arsgennemsnit 

Lan af egne midier i Faellesskabet 

81 

piï. 
mM 

82 

Lân af midlerne fra det nye taellesskabsinstrument for  
optagelse og ydelse af lân (NIC) i Faellesskabet 

Fuldmagtstàn og garantier i Faellesskabet 

Lân af egne midier uden for Faellesskabet 

(Jf. label 14) 

Finansieringsbidrag af budgetmidier 
uden for Faellesskabet 
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Den europaeiske Investeringsbank 
Finansieringsvilkâr 

Banken kan yde lân og garantier tll privat- eiler offentligretlige virksomheder, uanset deres juridiske 
form, samt tll myndigheder med henblik pâ finansiering af p rojekter, der opfylder dens finansie-
ringskriterier, som er fastlagt 1 Romtraktatens artlkel 130, vedtaegterne, Râdet for De europasiske 
Faellesskabers afgorelser om lân af NICs midier eller bestemmelserne om det finanslelle sam-
arbejde mellem Faellesskabet og visse tredjelande. Finansieringsbidragene ydes uafhaengigt af lân- 
tagers natlonalitet. 
Banken kan kun finansiere en de! af projektudglfterne som et supplement til lântagers egne midier 
og bidrag fra andre kilder, I princippet begraenser den i ojeblikket sine lân af egne midier til 50 % af 
anlaegsudgifterne. 

Projekttyper 
Lânene skal indgâ i finansieringen af bestemte projekter. De kan ydes sâvel direkte som gennem et 
finansieringsinstitut. Ud over de »individuelle län« yder Banken ligeledes »globaliän« til finansie-
ringsinstitutter, der fordeler midlerne pâ mindre og mellemstore projekter i samarbejde med 
Banken (sublân). 

Lâneformer 
Der kan tilbydes folgende lâneformer; 

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

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

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

Endvidere kan Bankens lân udbetaies i ECU, det vaere sig alene eller sammen med andre valutaer. 

Rentesatser 

Rentefoden afhaenger af de rentesatser, som Bestyrelsen har fastlagt for hver valuta under hensyn-
tagen til deres forholdsmaessige repraesentation i udbetalingerne og deres lobetider. Da Banken  
ikke sigter pâ fortjeneste, folger dens rentesatser noje udsvingene pâ de kapitalmarkeder, hvor 
den tilvejebringer hovedparten af sine midier. Udlânsrenten for et besternt lân er genereit den, som  
gaelder p â tidspunktet for lâneaftalens undertegneise eller i visse tilfaelde pâ u dbetalingsdatoen. 
Den tages ikke senere op til revision. Lânene udbetaies til kurs pari, og ydelserne pâ lânene erlaeg-
ges i de udbetalte valutaer, almindellgvis som halvârlige annuitetsydelser. Lobetiden og den af-
dragsfri période fastlasgges i overensstemmelse med det pâgaeldende projekts karakter. Der ydes 
kun lân mod en mediemsstats garanti eller mod andre forstekiasses garantier. 

Rentefoden for lânene af NICs midier afhaenger ligeledes af udgifterne i forbindelse med tiivejebrin-
gelsen af midlerne. Udbetalingsvalutaerne, tilbagebetalingsviikârene og den kraevede sikkerhed 
svarer til, hvad der gaelder for Bankens lân af egne midier. 

Rentegodtgorelser 

Visse af lânene af egne og NICs midier, som ydes i de mindst velstillede mediemsstater, der fuldt 
ud og effektivt deltager i det europaeiske monetaere system (i ojeblikket Irland og Italien), eller som  
indgâr i den saerlige bis tand til de omrâder i Italien og Graekenland, der ramtes af jordskaelvene i 
1980 og 1981, kan forbindes med en rentegodtgorelse pâ 3 procentpoints inden for rammerne af 
de bevillinger, der er afsat hertil pâ Faellesskabets budget. 

Vilkârene for Bankens finansieringsvirksomhed uden for Faellesskabet er naermere fastlagt i de 
lobende aftaler, konventioner eller afgorelser herom. 

- ARSBERETNING 1982 -



Den europaeiske Investeringsbank 
Almindelige oplysninger 

Den europeelske Investeringsbank (EIB) er grundlagt i henhoid ti! Romtraktaten om oprettelse af 
Det europaeiske okonomiske Feeliesskab, som trädte I kraft den 1. januar 1958. Dens vedtsegter er 
en integrerende de! af traktaten, idet de udgcr en protokol hertll. 

Dens medlemmer er Faeliesskabets ti mediemsstater. De har I forening tegnet dens kapital, der 
den 31. december 1982 udgjorde 14 400 mio ECU, hvoraf 1 465,715 mio er indbetalt eller skal Indbe-
tales. 
Banken làner hovedparten af sine midier pâ kapitalmarkederne i Feellesskabet o g i tredjelande 
samt pâ de internationale kapitalmarkeder. 

Opgaver 
Banken er en autonom, offentligretllg Institution Inden for Feellesskabet, hvis opgave i henhoid til  
Romtraktatens artikel 130 er at bidrage til en afbalanceret udvikling af Faellesskabet uden s igte pâ  
fortjeneste. 

I Faellesskabet 
Banken yder langfristede lân af egne midier eller garantier til virksomheder, myndigheder eller 
finansieringsorganer. Dens finansieringsbidrag er forbeholdt projekter. som 
— fremmer den okonomiske udvikling af vanskeligt stillede regioner: 
— er af faelles interesse for fiere mediemsstater eller Faellesskabet som helhed; 
— sigter mod modernisering eller omstilling af virksomheder eller skabelse af nye aktiviteter. 
Siden 1979 har den endvidere pâ Faeliesskabets vegne. og efter at Kommissionen for De euro
paeiske Faellesskaber har ud valgt, hvilke projekter der kan komme pâ taie, ydet lân af midlerne fra  
det nye faellesskabsinstrument for optagelse og ydelse af lân (NIC) til projekter for rationalisering af 
energianvendelsen og erstatning af olle med andre energikilder, til Infrastrukturer af regional eller 
faelles interesse og — siden 1982 — til produktive investeringer foretaget af mindre og mellemsto-
re virksomheder. Disse lân bogfores i Den ssriige Afdeling (jf. s. 82) og flgurerer Ikke pâ statusop-
gorelsen. 
Banken er endvidere blevet bemyndiget til at varetage projektbedommelsen og lânadministratlonen  
i forbindelse med de lân fra Euratom, som Kommissionen bevilger. 

Uden for Faellesskabet 
Ifolge vedtaegternes artikel 18, stk. 1. andet afsnit, kan Banken efter saerlig bemyndigelse fra Styrel-
sesrâdet yde finansieringsbidrag uden for Faellesskabet. Denne bemyndigelse gives 
— individuelt med henblik pâ finansiering af visse projekter af saerlig interesse for Faellesskabet, 

f.eks. vedrorende dets energiforsyning; 
— globalt pâ indtil et vis t belob per land eller landegruppe Inden for rammerne af de a ftaler, kon

ventioner eller afgorelser, der ligger til grund for Faeliesskabets finansielle samarbejde med en  
raekke tredjelande eller ansogerlande. 

Bankens virkefelt omfatter I ojeblikket 63 stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet, Portugal, 
Spanien, Tyrkiet, Jugoslavien, Maghreblandene (Algeriet, f^arokko og Tunesien), Machraklandene 
(Egypten, Jordan, Libanon og Syrien), Israel, Cypern og Malta. I de fleste af disse lande yder Ban
ken ikke blot lân af egn e midier, men ogsä finansieringsbidrag pâ saerlige vilkâr af bu dgetmidier, 
som den administrerer pâ Faeliesskabets vegne. De bogfores i Den saerlige A fdeling og figurerer 
ikke pâ statusopgorelsen. 

Virksomheder, myndigheder elier finansieringsinstitutter, som onsker at kontakte Den europaeiske 
investeringsbank. kan henvende sig tii dens hovedsaede eller, for sà vidt angàr projekter i Italien og 
Det forenede Kongerige, til henholdsvis Hovedafdelingen for finansieringer i Italien, som er belig-
gende i Rom. og Forbindeiseskontoret for Det forenede Kongerige i London. Henvendelse kan lige-
ledes ske gennem en bank til 

DEN EUROP/EISKE INVESTERINGSBANK 
100, bd. Konrad Adenauer— L-2950 Luxembourg, 
Hovedafdelingen for finansieringer i Italien; Via Sardegna, 38 —1-00187 Rom. 
Forbindeiseskontoret for Det forenede Kongerige: 
23 Queen Anne's Gate. Westminster — London SW1H 9BU 
eller 
Repraesentationskontoret i Bruxelles: 
Rue de la Loi 227-8-1040 Bruxelles 

— ARSBERETNINQ 1962 -



Finansierìngsbidrag i 1982 

Udlânene af egne midier finansieredes gennem op-
tagelse af lân pâ i alt 3 205,2 mio ECU, hovedsagelig 1  
form af of fentlige emissioner eller private placeringer 
pâ de internationale kapitalmarkeder samt pâ marke-
derne I visse mediemsstater og tredjelande. Lântag- 
ningen bestod af 112 mio ECU, 630,7 mio DM, 412,9  
mio fi., 262,9 mio £, 177,4 mio ffr., 79,2 mio bfr. og 
37,2 mio Ifr., hvortil kommer 760,1 mio US-$, 387,1  
mio yen og 345,7 mio sfr. (jf. s. 71 ff.). 

Det samlede udestâende i form af lân af egne midier  
og garantier steg fra 16 949,3 mio den 31. december 
1981 til 20 740 mio den 31. december 1982, eller med  
22,4 %. De vigtigste garantier for de lobende udiân  
fremgâr af bilag Β (note 2) til regnskabet (s. 87). 

Af finansieringsbidragene af Faellesskabets midier  
udbetaltes 686,8 mio, heraf 631,1 mio pâ lân af NICs 
midier og 55,7 mio pâ finansleringsbidrag uden for 
Faellesskabet. 

Udbetalingerne pâ lân af egne midier udgjorde 
3 606,7 mio, heraf 3 232,7 mio i og 374 mio uden for 
Faellesskabet. 

Den saerlige Afdelings samlede udestâende (jf. s. 82)  
ogedes fra 2 850,5 mio den 31. december 1981 til  
4 124,1 mio den 31. december 1982, eller med 44,7 %. 

Den ekonomiske baggrund 

1982 var praeget af fortsat svag okonomisk aktivitet, 
forvaerring af beskaeftigelsessituationen samt ver-
densomspaendende monetaer og finansiel ustabilitet. 

import vigende, hvilket bidrog til en reduktion af ver- 
denshandelen. 

I indüstrilandene udeblev det okonomiske genop-
sving, som man havde ventet i to âr. Et generelt mere  
usikkert klima og et fortsat hojt renteniveau reduce-
rede pâ ny erhvervsinvesteringerne, ligesom den 
langsommere vaekst i indkomsterne bremsede det 
private forbrug. Dette resulterede i stagnation og 
ekspanderende ledighed. 

Prisstigningerne haemmedes af den fortsat restriktive 
penge- og kreditpolitik, af en vis afdaempning af lo n-
stigningerne og af de lave râvarepriser udtrykt i dol 
lar. Det faidende forbrug af râvarer og otieprodukter 
samt lagernedtrapningen forstaerkede nedgangen i 
udviklingslandenes og de olieeksporterende landes  
eksportprovenuer. Endelig var disse landes samlede 

Forbedringen af industrilandenes bytteforhold rette-
de noget op pâ deres samlede saldo pâ betalingsba-
lancernes lobende poster. 

I De forenede Stater traf man i juli foranstaltninger for  
reduktion af budgetunderskuddet for derefter at smi-
diggore den monetaere politik, da Inflationen aftog 
vaesentligt. Genopsvinget i det private forbrug og bo-
ligbyggeriet i ande t haivâr var dog ikke tilstraekkeligt 
til at opveje den fortsatte nedgang i erhvervsinveste
ringerne, og for âret som helhed kom det derfor til en  
betydelig tilbagegang i Produktionen. 

Det Store fald i eksporten i forbindelse med dollarens 
styrke pâ valutamarkederne ogede underskuddet pâ  
handelsbalancen, og skont saldoen pâ balancée for 
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Effektiv bruttorente af bersnoterede obligatloner 
pâ Faellesskabets forskellige kapitalmarkeder. For sammen-
ligningens skyld er der kun taget hensyn til obligatloner, 
hvis emlssionsvilkàr svarer til emissionsviikârene for Ban
kens lân. ligesom de i Det lorenede Kongerlge og Irland 
sasdvanlige halvàrlige renteberegninger er erstattet af be-
regninger pà àrsbasis. 
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Den okonomiske baggrund 

tjenesteydelser og overforsler forblev positiv, opstod 
der underskud pâ betalingsbalancens lobende po 
ster. 

I Japan konstateredes der nok en hurtig stigning i det 
private forbrug; vaeksten aftog dog pâ grund af de 
faidende investeringer og den markante afmatning i 
eksporten. Opbremsningen af Importen bidrog imld-
lertld til at bevare et betydeligt overskud pâ handels-
balancen og takket vaere en forbedring af balancen 
for tjenesteydelser og overforsler tillige til en forogel-
se af overskuddet pâ betalingsbalancens lobende 
poster. 

ling, bl.a. brug af te gningsretter, der gav obligations-
ihaendehaverne ret til at kobe nye papirer pâ tilsvaren-
de vilkâr Inden for en naermere fastlagt période, samt 
salg af papirer mod indbetaling af en del af emis-
sionskursen pâ kobstidspunktet og restbelobet fiere  
mâneder senere. 

Derimod aftog de internationale konsortialkreditter, 
hovedsagelig pâ grund af en voksende forsigtighed 
hos lângiverne i lyset af de vanskeligheder, der ken-
detegnede visse udviklingslande og osteuropaeiske 
lande. De vesteuropaeiske stater, myndigheder og 
statsforetagender benyttede sig dog fortsat af denne 
lànemulighed. 

Den faidende inflation i 1982 muliggjorde en saenk-
ning af renteniveauet pâ kapitalmarkederne i Europa. 
Imidlertid bremsede den fortsat hoje rente i De fore- 
nede Stater i de forste syv mâneder gentagne gange 
denne tendens, isaer i lande med betalingsbalance-
vanskeligheder. 

Sâvel den körte som den lange rente, der midt pâ  
âret allerede var betydelig lavere end sidst I 1981,  
faldt yderligere i andet haivâr sidelobende med en  
smidiggorelse af de n amerikanske monetaere politik. 
Ogsâ forvaerringen af de lobende poster pâ den ame
rikanske betalingsbalance daempede lysten til at fore-
tage investeringer i dollar, og derfor aftog presset pâ  
de ovrige valutaer. 

Pâ det amerikanske marked ogede de meget hoje lâ-
neomkostninger i forste haivâr lântagernes risici pâ 
lang sigt. Det gjaldt selv forsynings- og industrivirk-
somheder med forsteklasses kreditvaerdighed. I juli 
indtrâdte der dog et begyndende fald i obligations-
renten, som forstaerkedes i efterâret, Inden det brem-
sedes af frygten for en ny stigning i renteniveauet, da  
den okonomiske aktivitet igen viste tegn pâ bedring.  
Pâ grund af det amerikanske finansministeriums 
massive iântagning i andet haivâr faldt afkastene af 
statspapirerne mindre end tilfaeldet var fo r andre pa
pirer. Dette mindskede omkostningerne ved sidst-
nsevnte og tilskyndede bl.a. de udenlandske lântage-
re til at udbyde nye emissioner pâ forholdsvis gunsti 
ge vilkâr. 

Det genereit faldende renteniveau begunstigede lâ- 
neaktiviteten pâ det internationale kapitalmarked og i  
form af udenlandske emissioner pâ de nationale mar- 
keder. En raekke andre faktorer bidrog i ovrigt til en  
betydelig nominel stigning i aktiviteten pâ disse mar- 
keder I forhold til 1981.1 de to forste mâneder udbod  
lântagerne et stort antal nuikuponemissioner, der ho 
vedsagelig tiltrak japanske investorer, som ikke be
talte kapitalvindingsskat. De ophorte dog ved udgan-
gen af februar, da de japanske myndigheder forbod 
salg til valutaindtaendinge. I forste og isaer andet kvar-
tal tiltog emissionerne af körte dollarobligationer med 
variabel rente betydeligt pâ grund af forventningerne 
om en rentestigning. Det accelererende fald I renteni
veauet i andet haivâr resulterede derefter I en brat til-
bagegang i denne art emissioner, som aflostes af en  
stigning i de fast forrentede emissioner, der var gun
stigere for lântagerne og samtidig sikrede inve-
storerne endnu forholdsvis hoje afkast. En raekke 
saerlige omstaendigheder stimulerede denne udvik-

I Faellesskabet var rentefaldet pâ det tyske og neder-
landske kapitalmarked banebrydende. Skont midlerti-
digt pâvirket af den vaiutakursjustering, der gennem-
fortes i juni, steg de nominelle nyemissioner pâ disse  
markeder betydeligt i ârets lob. 

Lântagningen pâ det franske og belgiske kapitalmar
ked tiltog ligeledes, samtidig med at der konstatere
des et langsomt rentefald âret igennem, bortset fra  
de pehoder med spaending pâ valutamarkederne, der 
gik forud for devalueringerne af de to valutaer. 

Pâ kapitalmarkederne i Det forenede Kongerige, Ir 
land og Graekenland bedredes lânevilkârene mere  
end i de andre mediemsstater. I Det forenede Konge
rige ogede de nationale koncerner og udenlandske 
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lântagere emisslonsaktiviteten betydeligt, skont mar-
kedet sidst pâ âret midlertidigt pâvirkedes af pundets 
svaghed. 

I Italien og Danmark bidrog de omfattende underskud 
pâ betalingsbalancernes tobende poster og den galo-
perende inflation til bevarelsen af et hojt renteniveau 
for langfristet kapital. 

Pâ det internationale kapitalmarked blev der udbudt  
sâvel fiere som storre emissioner i ECU. Til gengaeld 
fandt der ingen offentlige emissioner sted i saerlige 
traekningsrettigheder (SDR). 

Bruttonationalproduktet i Faeilesskabet steg ca. 
0,2% efter et fald pâ 0,4% i 1981 (^). Erhvervsin-
vesteringerne reduceredes i de fleste lande, fordi 
Produktionen pressedes af to ârs stagnerende efter-
sporgsel. Faldet i ordrene fra OPECIandene og de  
ovrige udvikiingslande bidrog isaer i andet halvâr tilli 
ge i hoj grad til at bremse aktiviteten. 

Det meget hoje renteniveau i hovedparten af âret  
forstaerkede denne udvikling og resulterede i en ny 
markant tilbagegang i boligbyggeriet og det private 
forbrug af varige forbrugsgoder. Ogsâ infrastrukturin-
vesteringerne var for nedadgâende med undtagelse 
af infrastrukturerne for energlproduktion, der nod 
stor fremgang i Frankrig, Forbundsrepublikken Tysk-
land og Belgien. 

De seneste ârs bestraebelser for rationalisering af 
energianvendelsen har gjort det muligt at reducere  
energiforbruget per produktionsenhed. Efter afmat-
ningen i 1975 genfandt energiforbruget hurtigt sit 
hoje leje i de fleste lande, hvorimod det efter det an
det oliechok indledte en yderst markant tilbagegang. 
Trods en stigning i Faellesskabets bruttonationalpro-
dukt pâ 2,5% fra 1979 til 1982 faldt bruttoenergifor-
bruget med over 8 % og forbruget af olie alene med  
over 18%. Gliens andel — som Faellesskabet strae-
ber efter at begraense til 40 % i 1990 — trykkedes sâ- 
ledes fra 54,5 % i 1979 til 48,6 % i 1982. Sidelobende 
hermed stagnerede anvendelsen af fast braendsel, 
medens gassens andel gik noget tilbage, hvorimod 

(1) Me dmindre ander er anfert, angiver alle procentsatser ι dette kapital en  
udvikling i faste priser. 

forbruget af elektricitet ogedes med 50 % fra 1979 til  
1982. Faellesskabets Produktion af primaerenergi eks-
panderede i ovrigt kraftigt i denne période, hoved-
sagelig takket vaere udvidelsen af olieproduktionen 
fra Nordsoen samt Produktionen af kernekraft, me
dens naturgasforbruget fortsat var vigende. Denne 
udvikling reducerede nettoimporten af energi med  
over en femtedel mellem 1979 og 1982. Tilbagegan-
gen var störst hvad olie angâr, og selv under indreg-
ning af den stigende nettoimport af natu rgas og fast  
braendsel faldt Faellesskabets afhaengighed af impor -
teret energi fra 64,2 % i 1973 fil 55.2 % i 1979 og 47 %  
i 1982. De tilsvarende ta! for olie er 61,8% i 1973,  
48,1 % i 1979 og 37,6% i 1982. I betragtning af den  
veritable priseksplosion var denne udvikling imidiertid 
ikke tilstraekkelig til at hindre en stigning i Faellesska
bets energiudgifter, idet olieprisen, der fastsaettes i 
dollar, alene seksdobtedes fra 1973 til 1980, inden 
den faldt med ca. 13 % de sidste to âr. 

Trods de ogede investehnger i energisektoren har 
den almindelige udvikling i investeringerne og pro-
duktiviteten i Faellesskabet vaerei afbrudt siden 1973.  
Bruttoanlaegsinvesteringerne faldt med gennemsnit-
lig 0,5 % ârligt I perioden 1973-1982, medens de i 
tiâret forud var steget med over 5 % ârligt. 

Dette har i hoj grad beskâret bruttoanlaegsinvesterin-
gernes andel af bruttonationalproduktet, nemllg fra  
22,5 % i 1973 til kun ca. 19 % i 1982. Denne generelle  
udvikling, som har vaeret saeriig udtalt i Belgien, Dan-
mark og Det forenede Kongerige, har dog fundet 
sted med to vigtige undtagelser, nemlig Irland, hvor 
investeringerne i 1978 og 1979 steg med 33%, og 
Forbundsrepublikken Tyskiand, der var k endetegnet 
af jaevn fremgang fra 1976 til 1980. Segge lande har 
dog mâttet melde om tilbagegang de sidste to âr. Pâ 
baggrund af den almindelige afmatning er vaeksten I 
Faellesskabets produktivitet aftaget kraftigt, nemlig 
fra ca. 4,5% ârligt i perioden 1961-1973 til lidt under  
2,5 % fra 1974 til 1978 og kun 1,5 % fra 1979 til 1982. 

Efter et hop i 1981 stabiliseredes budgetunderskud-
dene i forhold til bruttonationalproduktet generelt i 
1982 takket vaere de intensiverede bestraebelser for  
at taemme udviklingen i overforslerne og det offentli-
ges forbrug samt pâ grund af forhojelsen af de direk
te skatter og de sociale bidrag. Denne udvikling op-
vejede 1 almindelighed den spontane tendens i un-
derskuddene, der skyldtes den svage aktivitet. Det 
offentliges stigende gaeldsbyrde, sâvel pâ nationalt 
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som internationalt plan, forstorredes dog yderiigere i 
Visse medlemsstater. 

En ny reduktion i antallet af beskaeftigede og en fort- 
sat hurtig vaekst i den erhvervsaktive befolkning oge-
de antallet af ledige fra lidt under 9 mio I ârsgen-

nemsnit for 1981 til 12 mio ved udgangen af 1982. 
Dermed nâede det foruroligende hojder i visse oko-
nomisk svage omrâder, nemlig ca. 20 % af den er
hvervsaktive befolkning I Limburg, Nordirland, Basili 
cata, Sardinien, Sicilien og Campanien. Den mere  
strukturelle karakter af ledigheden i de ugunstigt stil- 
lede omrâder, som afspejies i det forholdsvis storre 

Frankrig 

Bruttonationalprodukt i Faetlesakabet 
Procentvis aendnng i forhold til toregâende âr (i) 

Forbunds-
republlkken 
Tyskiand 

24 
22 
20 
18 
16 
14 
12 
10 

Det forenede 
Kongerige 

-2 
-4 

% 
26 
24 
22 
20 
18 
16 

-2 
-4 

81111  • Italien Nedertandene Belgien 

η ι ι 
ι ι I 

till.. iLll.l 
1111 1 I I I • 

1977 78 79 80 81 82 1977 78 79 80 81 82 1977 78 79 80 81 82 1977 78 79 80 81 82 1977 78 79 80 81 82 1977 78 79 80 81 82 

Danmaik Graakenland Irland Luxembourg Feellesskabet ii· 
I Ί I I 1 ^lim hUl\l i Lobende priser 

I Faste priser 

1977 78 79 80 81 82 1977 78 79 80 81 82 1977 78 79 80 81 82 1977 78 79 80 81 82 1977 78 79 80 81 82 

e ) Attedi af totaibetob ι nationale valutaer og ECU for henhoktevts mediemsstaieme og Faeiiesskabet 
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anta! kvinder og unge blandt de arbejdssogende, og 
omrâdernes demografiske karakteristik, der mâ fryg-
tes at kunne tilspidse Situationen, understreger be-
skseftigelsesproblemets pâtraengende karakter. 

skaeftigelsen i Industrien og byggesektoren. Mâlet  
cm reduktlon af den offentlige sektors underskud 
forfejiedes isasr pâ grund af de suppierende udglfter 
til fremme af beskaeftigelsen. 

Den fortsatte tiistedevaerelse af m indre udviklede re
gioner i medlemsstaterne er et af Faellesskabets 
storste problemer. Efter en période med betydelig til-
naarmelse i tresserne har forskellene mellem Faelles
skabets regioner naesten ikke aendret si g siden be-
gyndelsen af haivfjerdserne. Udtrykt i kobekraft er 
forholdet mellem det gennemsnitlige BNP per capita i 
de ti mest tilbagestàende og de ti mest velstàende  
regioner forblevet praktisk taget uaendret fra 1970 til  
1979. 

For forste gang i fire âr bidrog en beskeden forbed-
ring af bytteforholdet pâ grund af de lave priser pâ 
importerede râvarer til en generel fremgang for sâ 
vidt angâr betalingsbalancernes lobende poster i 
1982. De divergerende mâl for den okonomiske Poli 
tik og de forskellige resultater af bestraebelserne for 
at taemme prisstigningerne og sanere betalingsbalan-
cerne medforte dog konstante spaendinger mellem 
de valutaer, der deltager i EMS, sâledes at valuta-
myndighederne to gange mâtte justere visse central-
kurser. I forhold til ECU kom det den 22. februar til en 
nedjustering af centralkurserne for belgiske og lux-
embourgske franc pâ 8,8 % og for danske kroner pâ 
3,3 %, medens der den 14. juni gennemfortes dels en 
revaluering af DM og den nederlandske gyiden pâ 
3,6 %, dels en devaluering af den franske franc og 
den italienske lire med henholdsvis 6,3 og 3,3 %. 

I Forbundsrepublikken Tyskiand var 1982 fortsat 
praeget af stagnation. Forst pâ âret viste der sig tegn 
pâ et genopsving, idet underskuddet pâ betalingsba-
lancen var svindende, renteniveauet var pâ vej nedad 
takket vaere peng epoiitikken, og der udfoldedes be-
straebelser for at konsolidere budgettet. Forventnin-
gerne skuffedes imidiertid, da udiandseftersporgslen 
svigtede midt pâ âret. Hertil kommer den yderligere 
tilbagegang i erhvervsinvestehngerne, som til dels  
var en folge af de staerkt faldend e overskud i Perio 
den forud. 

Ledigheden steg betydeligt hele âret, hvilket hoved-
sagellg kan tilskrives en kraftig beskaering af be-

Stigningen i forbrugerpriserne udgjorde kun halvde-
len af gennemsnittet i Faellesskabet, bytteforholdet 
forbedredes maerkbart, og lonudvikiingen stod tilba-
ge for prisudvikiingen. Endelig stagnerede ekspor-
ten pâ et hojt niveau, og den oversteg pâ ny impor-
ten i et sâdant omfang, at der for forste gang i fire âr 
opstod overskud pâ betalingsbalancen. 

I Frankrlg fortsatte den moderate okonomiske vaekst. 
Den kan hovedsagelig tilskrives det private forbrug, 
der stimuleredes af den forbedring af de sociale  
ydelser, som gennemfortes forst pâ âret. En ny lager-
opbygning pâ grund af importorernes forventninger 
om valutakursjusteringer ogede i forste haivâr efter-
sporgslen pâ hjemmemarkedet. 

Erhvervsinvesteringerne, der i to âr havde vœret for 
nedadgàende, viste pâ ny en beskeden tilbagegang, 
idet faldet i industrisektoren kun detvis opvejedes af 
en nettoudvidelse i handelserhvervet. Boligbyggeriet 
fortsatte sin negative tendens, isaer pâ grund af de t 
afskraekkende renteniveau. 

Den arbejdstidsforkortelse, der besluttedes forst pâ  
âret, bevirkede blot en stabilisering af anfallet af be -
skaeftigede, idet dens virkninger delvis ophaevedes af 
en forbedring af Produktivitäten. Virkningerne af den 
fortsat betydelige vaekst i antallet af arbe jdssogende 
pâ ledigheden afdaempedes takket vaere solida ritets-
aftalerne og foranstaltningerne til forde! for unge ar-
bejdstagere. De offentlige udgifter, som isaer var for-
beholdt investeringer og skabelse af arbejdspladser i 
den offentlige sektor, tiltog pâ ny, hvilket bidrog til en 
stigning i det offentliges underskud i forhold til brut-
tonationalproduktet, som dog holdt sig inden for de  
forud fastlagte rammer. Prisstigningerne, der naere-
des af tiltagende produktionsomkostninger, intensi-
veredes ogsâ forst pâ âret, hvilket kontrasterede 
med den opbremsning. der fandt sted hos flertallet af 
de vigtigste handelspartnere. Denne udvikling bidrog 
til en afsvaekkelse af konkurrencedygtigheden sâvel  
pâ hjemmemarkedet som pâ eksportmarkederne.  
Den nominelt faidende eksport og den stigende im-
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port medforte tab af markedsandele isaer for bller, 
forbrugsgoder og investeringsgoder. De voksende 
underskud pâ handelsbalancen og betalingsbalan-
cens lobende poster ogede spaendingerne pà valuta-
markedet, hvilket nodvendiggjorde en nedjustering af 
centralkursen for franske franc i juni. I forbindelse 
hermed traf regeringen en raekke ledsage foranstalt-
ninger, bl.a. et firemâneders pris- og lonstop. Lântag- 
ningen pâ de udenlandske kapitalmarkeder optrap-
pedes. 

gangen i erhvervsinvesteringerne, isaer pâ grund af 
det hoje renteniveau, der ligeledes bidrog til en bety-
delig indskraenkning I boligbyggeriet. En svag ten-
dens til lagergenopbygning og udvidelsen af det of-
fentliges forbrug tog kun brodden af denne udvikling. 
Den fortsatte fremgang i beskaeftigelsen i den tertiae-
re Sektor og den svindende vaekst 1 den erhvervsakti-
ve befolkning gjorde det muligt at begraense virknin-
gerne af den faidende beskaeftigelse I Industrien pâ  
stigningen 1 ledigheden. 

I Det forenede Kongerlge forbedredes den okonomi 
ske aktivitet gradvis. Det private forbrug ogedes  
maerkbart trods nedgangen i de disponible realind- 
komster, hvilket kan tllskrives sâvel lempelsen af af- 
betalingsrestrlktionerne som en aftagende sparelyst,  
hvoraf sidstnaevnte for en del var en reaktion pâ en 
lavere in flation og et faldende renteniveau. Skont in-
vesteringerne i fremstillingsindustrien forblev util-
fredsstillende, styrkedes de i andre brancher i takt 
med eftersporgslen pâ hjemmemarkedet, og udslg-
terne til yderligere fremgang forbedredes, isaer 
sidst pà âret. Fremstillingsindustriens eksport viste  
beskeden stigning trods indskraenkningen i verdens-
handelen. Dette repraesenterede en vaesentllg for-
bedring i f orhold til perioden 1977-1981, hvor Det for
enede Kongeriges andel af v erdenshandelen var f or 
nedadgâende. Importen stabiliseredes i ârets lob, 
idet det udvidede privatforbrug indiedningsvis daek-
kedes gennem lagernedtrapning og gennem en vis 
stigning i Produktionen af forbrugsgoder. Det kom 
igen til et betydeligt overskud pâ betalingsbalancens 
lobende poster, hvilket afspejlede sâvel det usaedvan-
lig store olieoverskud i andet haivâr som en vis for-
bedring af den ovrige eksport. 

I juli vedtog regeringen en raekke foranstaltninger, 
bl.a. en fremskyndelse af be talingen af visse direkte  
skatter samt en forhojelse af de offentlige tariffer og 
mervaerdiafgiften med henblik pâ standsning af vœk-
sten i det offentiiges og statsforetagendernes finan-
sleringsbehov, der i f orhold til BNP var meg et hojt i 
lighed med âret for. Den forbedrede konkurrence-
dygtighed, der skyidtes nedjusteringen af lireku rsen, 
muliggjorde en livligere udvikling i eksporten end i 
Importen. Det resulterede i en mindskelse af und er-
skuddet pâ handelsbalancen sâvel som pâ betalings
balancens lobende poster trods de tungere byrder i 
forbindelse med udiandsgaelden. 

I 1982 Steg finansministeriets lânebehov til ca. 70 000  
mia lire fra ca. 51 000 mia i 1981. Det kan dog fuldt ud 
tilskrives en forogelse af gaeldsbyrden. I realiteten re-
duceredes den offentlige sektors udgifter i 1982. nâr 
der ses bort fra renteudgifterne. Selv om det faktiske 
underskud var stigende, var der sâledes taie om en 
maerkbar forbedring af det sâkaldte strukturelle un
derskud, dvs. budgetsaldoen renset for periodiske 
poster. 

En uaendret restriktiv penge- og skattepolitik, nye 
fremskridt i retning af reduktion af overenskomster-
ne, markante produktivitetsforbedringer, hovedsage-
lig i fremstillingsindustrien, og lave forbrugerpriser bi
drog til en yderligere afdaempning af Inflationen, som  
det lykkedes at holde under gennemsnittet i Faelles-  
skabet. Ledigheden forvaerredes yderligere, skont  
stigningstakten dog synes at have vaeret langsomme- 
re end gennemsnittet for Faellesskabet i 1982. 

I Italien aftog Produktionen noget. Det private for
brug stagnerede, idet virkningerne af den faldende 
sparelyst opvejedes af en langsommere stigning i 
realindkomsterne. Til gengseld acce lererede tilbage-

I Denmark kom det til en gradvis afsvsekkelse af det  
genopsving i den okonomiske aktivitet, der slog igen- 
nem forst pâ âret. Efter en maerkbar udvidelse i for 
ste haivâr aftog det private forbrug pâ grund af den  
langsommere stigning i realindkomsterne og en bety-
delig forogelse af opsparingen. 

Tilbagegangen i boligbyggeriet forstaerkedes trods 
de trufne foranstaltninger for lettelse af de finansielle 
byrder og trods gennemforelsen af programmer for 
opforelse af so cialt byggeri. Investeringerne i forbin
delse med udnyttelse og distribution af olle og natur-
gas fra Nordsoen forblev til gengaeld omfattende. Det 
offentiiges forbrug, der nâede nye hojder, stimulere-
de tilllge fremgangen i eftersporgslen pâ hjemme
markedet. 
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Forbrugerprisstigningerne var s tadig betydelige. Det 
offentliges finansieringsbehov tiltog pâ grund af be-
straebelserne for at begraense det bratte opsving i le-
digheden. En mere beskeden udvikling i eksporten 
end i Importen og den ogede rentebyrde i forbindelse 
med udlandsgaelden resulterede i en forstorrelse af 
underskuddet pâ betalingsbalancens lobende poster. 

Den nye regering, der tiltrâdte 1 September, foretog 
en raekke indkomstpolitiske indgreb, herunder en op-
haevelse af den automatiske dyrtidsregulering. og be
tydelige beskaeringer af statsbudgettet. I november 
saenkede Danmarks Nationalbank endvidere diskon-
toen med 1 % til 10, pâ baggrund af at obligationsren-
ten faldt med ca. 2 % fra midten af Oktober til ârets  
udgang. 

I Belgien aftog afmatningen i den okonomiske aktlvl-
tet. De foranstaltninger i retning af Ion- og priskon-
trol, der gennemfortes i forbindelse med devaluerin-
gen af den belglske franc i februar, gjorde det muligt 
at undgâ prisstigninger. Resultatet var en mindre for-
bedrlng af virksomhedernes rentabilitet og konkur-
rencedygtlghed. Erhvervsinvesteringerne Steg grad-
vis, medens det private forbrug pâ grund af faidende 
realindkomster var vigende, hvilket i endnu hojere 
grad gjaldt boligbyggeriet. De gennemforte foran
staltninger for begraensning af statens udgifter, her
under til den sociale sikring, stabiliserede til en vis 
grad det offentliges finansieringsbehov i forhold til  
BNP. Stigningen i ledigheden, som er den hojeste i 
Faellesskabet, kunne ikke bremses. Den positive ud
vikling i eksporten, som begunstigedes af devaluerin-
gen af francen, og Stagnationen i Importen, der skyld-
tes den svage eftersporgsel pâ hjemmemarkedet, re
sulterede I en reduktion af underskuddet pâ handels-
balancen og pâ betalingsbalancens lobende poster. 

I Irland aftog den okonomiske vaekst pâ trods af en  
klar fremgang i eksporten. Boligbyggeriet var vig en
de, Idet de betydelige prisstigninger bremsede udvlk-
lingen i de disponible Indkomster, medens det hoje 
renteniveau ogede ydelserne pâ lânene. Erhvervsin
vesteringerne og det offentliges investeringer forblev 
dog omfattende pâ grund af de tidligere ârs afgorel-
ser. Den offentüge sektors finansieringsbehov, som  
er blandt de hojeste i Faellesskabet i forhold til BNP,  
stabiliseredes pâ niveauet for 1981. Underskuddet pâ  
betalingsbalancens lobende poster faldt, idet en  
kraftig bremsning af Importen I andet haivâr opvejede 
den forvaerring af saldoen pâ balancen for tjeneste-
ydelser og overforsler, der skyldtes de ogede byrder 
i forbindelse med udlandsgaelden. 

I Nederlander^e fortsatte den afmatning, der slog  
igennem i 1981. Erhvervsinvesteringerne og det of
fentliges investeringer viste pâ ny tilbagegang, lige-
som boligbyggeriet og det private forbrug var faiden
de pâ grund af en markant udvidelse af opsparingen, 
en eksploderende ledighed og et fortsat hojt renteni
veau. Det stagnerende skatteprovenu, de faidende 
indtaegter i forbindelse med udnyttelsen af gasfore-
komster og de voksende udgifter for staten, isasr til  
beskaeftigelsesfremmende foranstaltninger, forstor-
rede den offentlige sektors finansieringsbehov vae-
sentligt. En vis lontilbageholdenhed bidrog dog til en  
opbremsning af stigningen i forbrugerpriserne. For- 
bedringen af bytteforholdet og en gunstig udvikling i  
eksporten over for en beskeden import fremkaldte  
endnu storre overskud pâ handelsbalancen og beta 
lingsbalancens lobende poster. 

I Luxembourg skyldtes det utilfredsstillende aktivl- 
tetsniveau tilbagegangen i stâlindustriens eksport og  
investeringer sâvel som et svigtende privat forbrug 
og boligbyggerl pâ grund af faldende realindkomster. 
Trods de stabiliserende foranstaltninger, der ledsa-
gede devalueringen af fran cen i februar. forblev pris-
stigningerne omfattenoe. 

I Graekenland var den okonomiske aktivitet fortsat  
beskeden. Det private forbrug viste kun ringe frem 
gang, idet virkningerne af de hurtigere lonstigninger  
forst pà âret opsugedes af et storre skattetryk. In- 
vesteringerne var for nedadgâende for tredje âr Ι  
traek, isaer pâ grund af de pessimlstiske udsigter for  
udviklingen i eftersporgslen pâ hjemmemarkedet. 
Den stigning i statens udgifter, der fandt sted i 1981,  
aflostes af en mere moderat udvikling, som sammen 
med en betydelig forhojelse af de direkte og indirekte 
skatter sâvel som overforsterne fra Den europasiske 
Udviklings- og Garantifond for Landbruget forte til en  
beskeden reduktion af den offentlige sektors betyde
lige underskud i forhold til BNP. Stigningen i forbru
gerpriserne forblev vaesentlige t rods de indgreb, der 
gennemfortes forst pâ âret. Reduktionen af under
skuddet pâ handelsbalancen ophaevedes delvis af en  
forvaerring af saldoen pâ balancen for tjenesteydelser 
og overforsler, sâledes at underskuddet pâ beta
lingsbalancens lobende poster kun mindskedes ube-
tydeligt. 
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I flertallet af de lande, som Fsellesskabet har indgâet  
aftaier om finansielt samarbejde med, forvaerredes 
den okonomiske situation yderligere. hovedsagelig 
for sâ vidi angâr finansleringen af underskuddene pâ  
betalingsbalancerne. Generelt begraensede stabil ise-
ringsprogrammer for bremsning af Inflationen og 
vaeksten 1 udlandsgaelden eftersporgsien pâ hjemme-
markedet, hvilket sammen med den svaga efter-
sporgsel fra industrilandene resulterede 1 en klar op-
bremsning af de n okonomiske vaekst. Pâ grund af de 
senere ârs omfattende lântagning og vilkârene herfor 
ogedes byrderne 1 forblndelse med disse landes ud-
landsgaeld generelt, hvilket mserkedes sâvel pâ stats-
finanserne som pâ betalingsbalancerne. 

I Spanien var de t markante genopsving i aktiviteten, 
som udlostes af en ret ekspansionistlsk budgetpoli-
tik, utilstraekkeligt til at undgâ en forvaerring af ledig- 
heden. Stigningen I overforsierne til de offentlige virk- 
somheder bidrog tll en ny forstorrelse af budgetun- 
derskuddet og ogede inflatlonspresset. Den ret gun
stige udvikling Ι eksporten og den moderate vaekst i 
Importen samtidig med en forbedring af turlstindtaeg-
terne muliggjorde dog en beskeden reduktion af un-
derskuddet pâ betalingsbalancens lobende poster. 

udsigter. TU gengaeld var det offentliges Investeringer 
betydelige. Antallet af beskaeftigede Steg beskedent. 
Takket vaere bevarelsen af en tilfredsstillende konkur-
rencedygtighed pâ grund af en periodisk nedjuste-
ring af Valutakursen var eksporten pâ ny praeget af liv-
lig fremgang. Den moderate stigning i Importen be-
gunstigede llgeledes en meget klar reduktion af un -
derskuddet pâ betalingsbalancens lobende poster.  
En r igellg kapitaltilstromning slkrede Ikke blot finan
sleringen heraf, men bidrog ogsâ tll styrkelse af 
valutareserverne. 

I Jugoslavien blev det i 1980 vedtagne kriseprogram 
udbygget med en raekke foranstaltninger, bl.a. en ny 
devaluering af dinaren, importkontrol og rationering 
af energianv endelsen. Dette udloste et fald i prlsstig-
ningerne, en meget moderat okonomisk vaekst og en  
uaendret betydelig ledighed. Den dynamiske eksport, 
der skyldtes devalueringen, og den faidende Import 
muliggjorde en reduktion af underskuddet pâ han-
delsbalancen og — tll trods for en tilbagegang i turist-
Indtaegterne — tillige pâ betalingsbalancens lobende 
poster. Da en betydelig del af udlandsgaelden forfaldt 
i ârets lob, var der fortsat behov for massiv lântag 
ning i udenlandsk valuta, sâledes at gaeldsbyrden pâ  
ny forogedes. 

I Portugal forblev den okonomiske vaekst svag. Udvi-
delsen af det private forbrug aftog pâ grund af den 
kraftige inflations indflydelse pâ reallndkomsterne. 
Erhvervsinvesteringerne var llge ledes faidende. Eks
porten viste kun beskeden fremgang i faste priser pâ  
grund af den svigtende eftersporgsel fra Faellesska-
bet, som er Portugals storste marked. En bedre host 
end i 1981, der nodvendiggjorde massive kob af nae -
ringsmidler i udlandet, bidrog til en vis afsvaekkelse af 
vaeksten i Importen, som dog fortsat var omfattende. 
Underskuddet pâ handelsbalancen forblev betydeligt. 
I betragtning af den stigende gaeldsbyrde og Stagna
tionen i sâvel turistindtaegterne som overforsierne fra  
emigrerede arbejdstagere kom det pâ ny til en for
vaerring af underskuddet pâ betalingsbalancens lo
bende poster. 

I Tyrklet fortsatte det okonomiske genopsving. Fast
holdelsen af den restriktive budget-, penge- og kre-
ditpolitik samt kontrollen med lonudviklingen daem-
pede vaeksten i eftersporgslen pâ hjemmemarkedet 
og bidrog til at bremse prisstigningerne. Det private 
forbrug viste kun beskeden fremgang, og erhvervsin
vesteringerne forblev utilfredsstillende pâ grund af de 
hoje lâneomkostninger og de dystre eftersporgsels-

Maghreb- og Machraklandene var ogsâ i 1982 ken-
detegnet af en generelt ret llvlig vaekst. undtagen Tu
nesien, hvor aktiviteten aftog betydeligt. Den svigten
de eftersporgsel og de faidende priser pâ olieproduk-
ter og fosfater reducerede de fleste landes indtaeg-
ter. De uaendret hoje mllitaerudgifter, tilskud og over-
forsler tll offentlige virksomheder forte almindeligvis 
til en stigning i budgetunderskuddene, som accele-
rerede de allerede hurtige prisstigninger. Ledigheden 
tiltog yderligere. Saldoen pâ betalingsbalancens lo
bende poster forvaerredes pâ grund af den faidende 
eksport og Stagnationen eller tilbagegangen i turist
indtaegterne og overforsierne fra de emigrerede 
arbejdstagere. Disse underskud blev generelt daek-
ket af biStand eller offentlige sâvel som private 
udiandsiân. Stigningen heh bidrog dog i flertallet af 
landene, isaer Marokko og Algeriet, til en meget bety
delig forogelse af gaeldsbyrden. I Libanon bevaredes 
en vis okonomisk aktivitet trods fjendtlighederne og 
den heraf folgende desorganisation. 

I Malta haemmede den middelmâdige udvikling i turis-
men og eksporten den okonomiske vaekst, lige som 
den ogede ledigheden og underskuddet pâ beta-
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lingsbalancens lobende poster. I Cypern syntes den 
okonomiske vaekst uaendret I den sydiige del, hvori-
mod aktiviteten i den nordlige de! pâ ny var stagne-
rende. I Israel ledsagedes stigningen i det private 
forbrug og investeringerne af en importfremgang, 
som pâ grund af det drastiske fald i eksporten resul-
terede i en forogelse af underskuddet pâ handelsba-
lancen. 

arbejdskraftens endnu utilstraekkelige uddannelses-
niveau, Isaer for sà vidt angâr visse ledelsesfunktlo-
ner, og de ret hoje lonudgifter vanskeliggor viderefo-
reisen af industrialiseringsprocessen. Den verdens-
omspaendende afmatning, de reducerede afsaet-
ningsmuligheder og den skaerpede ko nkurrence har 
oget disse vanskeligheder, hindret udarbejdelsen af 
nye industriprojekter samt pâvirket driftsvilkârene og 
rentabiliteten af de tidligere gennemforte projekter. 

Den okonomiske og finansielle situation 1 de stater i 
Afrika, Vestlndlen og Stillehavet, der har underteg-
net den anden Lomékonventlon, forvaerredes gene-
relt yderligere. Aktivitetsafmatningen 1 industrilande-
ne og tilbagegangen i verdenshandelen resulterede i 
endnu et âr med vigende eftersporgsel og faidende 
priser pâ hovedparten af râvarerne. Langt flertallet af 
AVS-staterne pâvirkedes i forskelligt omfang af den 
fortsatte okonomiske krise, idet de fattigste var de 
hârdest ramte, det gaelder isaer visse Sahellande, 
som pâ ny hjemsogtes af torke. Kun enkelte olie-
eksporterende stater var endnu i en forholdsvis tll-
fredsstillende Situation. 

Dette klima var ikke saerlig investeringsfremmende. 
Efter en begyndende industrialisering hvilende pâ  
gennemforelsen af p rojekter for erstatning af impor
terede forbrugsgoder og mellemprodukter med na
tionale produkter har flertallet af AVS-staterne nu 
voksende vanskeligheder med at udvide deres indu
strielle grundlag. De begraensede hje mmemarkeder, 

Stigningen i udlandsgaeiden skyldes isaer lântagnin- 
gen pâ det internationale kapitaimarked med henblik 
pâ finansiering af driftsudgifter eller tilbagebetaling af 
tidligere iân til projekter, hvis rentabilitet har vist sig 
skuffende. Styrkelsen af dollaren ogede endvidere 
byrderne i forbindeise med talrige AVS-staters ud-
landsgaeld. 

Underskuddet pâ statsfinanserne og betalingsbalan-
cernes lobende poster, der stiger stot, vanskeliggjor-
de gennemforelsen af de okonomiske saneringspro-
grammer, som hovedparten af disse lande har vedta-
get de senere âr, isaer med bistand fra Den interna
tionale Vaiutafond og Verdensbanken. Disse vanske
ligheder fik de ansvarlige tii at overveje en omlaeg-
ning af den hidtidige okonomiske poiitik, sandsynlig-
vis i retning af en udvikling, som er mindre afhaengig 
af det internationale miljo, isaer takket vaere en oget 
vaekst i landbrugsproduktionen, som ligeledes ville  
bidrage til at forbedre betalingsbalancen. 

Okonomiske og finansielle retningslinier 

I 1982 beskaeftigede Det europaeiske Râd sig gentag-
ne gange med den dybtgâende Strukturkrise, som  
har ramt Faeliesskabets medlemsstater, idet disse  
har en faelles interesse i at bekaempe ledigheden og 
genskabe okonomisk vaekst under stabile valutafor-
hold og bevarelse af konkurrenceevnen. 

Det understregede nodvendigheden af en samordnet 
Politik for fremme af investeringerne og bekaempelse 
af led igheden, der iaegger storre vasgt pâ produktive 
private og offentlige investeringer. Det udtrykte be-
kymring over, at de produktive investeringer i Europa, 
isaer i de fremtidsorienterede brancher. fortsat er for 
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beskedne i forhold til BNP, og ansâ det for nodven-
digt for Faellesskabet og hver enkelt medlemsstat al-
lerede 1 1982 at traeffe fora nstaltnlnger for at vende  
denne tendens. I denne sammenhaeng bekraeftede 
det endvldere den betydning, som det tillaegger en 
udvldelse af Faellesskabets làngivning til investerings-
forehavender, isaer pâ energiomrâdet samt med hen- 
blik pà udbygning af Industrien og landbrugsindustrl- 
en. Ved brev af 8. juni 1982 meddelte formanden for 
Râdet for De europasiske Faellesskaber Banken disse  
mài og understregede, at Banken ville kunne yde et  
betydeligt bidrag til virkeliggorelsen heraf, fordi den  
er ansvarlig for en vaesentlig de! af Fasllesskabets  
làngivning. 

Endvidere pâlagde Det europaeiske Râd pâ modet 
den 6. og 7. decomber i Kobenhavn Râdet for De eu-
ropaeiske Faellesskaber 

— "inden udgangen af marts 1983 at traeffe afgore l· 
se om de foranstaltninger, Kommissionen forst 
og fremmest foreslâr for at styrke det interne  
marked: 

— at fremskynde vedtagelsen af de forslag, som  
Kommissionen allerede har forelagt eller vi! fore-
laegge med hensyn til forskning, innovation og 
energi; 

— hurtigt og Inden naeste mode i Det europaeiske 
Râd at nâ til enighed om Kommissionens forslag 
om at udvide det nye faellesskabslnstrument med  
yderligere 3 mia ECU; 

— snarest at behandle Kommissionens forslag ved-
rorende veje og midier til at sikre de unge er-
hvervsuddannelse eller mulighed for at gore de-
res forste erfaringer pâ arbejdsmarkedet samt  
vedrorende omlaegning af arbejdstiden«. 

truffet afgorelse om, hvorvidt projekterne kan komme  
pâ tale. Râdet for De europaeiske Faellesskaber traf i 
ovrigt principafgorelse om en ny bemyndigelse af 
Kommissionen til at optage lân pâ indtil 3 mia ECU 
(NIC III) i fiere trancher med henblik pâ finansiering af 
projekter »Inden for energi- og infrastrukturomrâdet 
samt investeringer, hovedsagelig foretaget af mindre 
og mellemstore virksomheder, Inden for Industrien  
og de ovrige produktive sektorer, ìdet der bl a. laeg-  
ges vaegt pà projekternes regionale betydning og pâ 
nodvendigheden af at bekaempe arbejdslosheden«. 

Ved henstilling af 28. juli 1982 understregede Râdet  
for De europaeiske Faellesskaber tillige pâ ny nodven
digheden af at styrke bestraebelserne for en ratlonel 
energianvendelse, isaer gennem en pris- og tarifpoli-
tik i overensstemmelse med de energipolitiske mil  
og gennem en mere udbredt oplysningsvirksomhed 
med henblik pâ i hojere grad at interessere lokale 
myndigheder samt mlndre og mellemstore virksom
heder for lân fra Faellesskabet. 

Den 15. marts 1982 besluttede det endvidere at oge 
loftet over de Euratomiân, som Faellesskabet kan op
tage med henblik pâ at bidrage til flnansieringen af 
kernekraftvaerker, nemllg fra 1 til 2 mia ECU. Râdet  
fortsatte endvidere droftelserne af Kommissionens 
forslag om aendring af forordningen om Den europae
iske Fond for Regionaludvikling. 

Som en konsekvens af folkeafstemningen om Grön
lands udtraedelse af Det europaeiske Faellesskab den 
1. januar 1984 har den danske regering anmodet Fael
lesskabet om en assocleringsordning for Grönland i 
henhold til Romtraktatens artikel 131. Kommissionen 
har afgivet en positiv udtalelse herom. 

I trâd hermed gjorde Râdet for De europaeiske Fael
lesskaber sig til talsmand for en udbygning af sâvel  
de bestâende finansieringsinstitutioners og -orga
ners som NICs aktiviteter. Derfor bemyndigede det 
ved afgorelser af 15. marts og 26. aprii 1982 Kommis
sionen til at optage lân pâ yderligere 1 mia ECU med 
henblik pâ ydelse af lân til projekter, der fremmer vir
keliggorelsen af Faellesskabets hojt prioriterede mài i 
forblndelse med energlsektoren, infrastrukturer af In 
teresse for en region eller for hele Faellesskabet og 
produktive investeringer foretaget af m indre og mel
lemstore virksomheder (NIC II). Banken bemyndige-
des pâ ny til at yde lânene, efter at Kommissionen har 

Udviklingssamarbejde 

Tre nye stater, nemlig Zimbabwe, Belize samt Anti
gua og Barbuda tlltrâdte i 1982 den anden Lomékon- 
ventlon, der undertegnedes den 31. Oktober 1979  
mellem Faellesskabet og 58 stater i Afrika, Vestindien 
og Stillehavet, sâledes at anfallet af signatarstater nu 
udgor 63. Endvidere har Angola og Mozambique be-
sluttet at deltage i forhandlingerne om fornyelse af 
denne konventlon, der udlober i 1985. Faellesskabet 
indledte i 1982 forberedelserne til âbningen af disse  
forhandlinger. 
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Droftelserne med Maghreb- og Machraklandene forte  
i 1982 til undertegnelse at nye finansprotokoller til af- 
losning at dem, der udlob i 1981. De sikrer Bankens  
fortsatte aktivitet 1 disse lande Indtll 1986 (jf. s. 58).  
Efter at have opfordret Banken til at undersoge, hvil-
ke finansielle mullgheder den havde for at bidrage til  
genopbygningen af Libanon, godkendte Râdet for De 
europaeiske Faellesskaber en sserlig bistand til landet 
ud over den anden finansprotokol. Den omfatter dels  
gaveydelser af budgetmidier, dels finansiehngsbidrag 
fra Banken af egne midier pâ indtll 50 mio ECU ifolge 
Styrelsesrâdets bemyndigelse. 

Den 26. aprii 1983 tiltrâdte Banken den erklaering om 
miljo og okonomisk udvikling, som ti internationale 
institutioner undertegnede den 10. juni 1981. Ifolge 
denne erklaering, som bekraefter deltagernes sfotte  
til de principper, der fastlagdes pâ De forenede Na

tioners miljokonference i Stockholm i 1972, og som  
siden er blevet vedtaget af samtlige Faellesskabets 
medlemsstater, forpligter deltagerne sig til efter bed-
ste evne at fremme aktiviteter, der opfylder de ti lsig-
tede mài, i udviklingslandene. 

Udvidelse af Faellesskabet 

De forhandllnger om tiltraedelse, der indledtes med 
Portugal og Spanien i 1978 og 1979, fortsaetter. I be-
tragtning af de forventede tidsfrister herfor og Ban
kens snarlige udtomning af de belob, som var afsat 
Inden for rammerne af det finansielle samarbejde for-
ud for tiltraedelsen, har disse lande anmodet om be-
villing af nye rammebelob, 
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Mal og midier 

Lan af egne midier og garantier 

De 0konomipolitiske formâl, som Bankens finansie-
ringsbìdrag af egne midier i Faellesskabet skai tjene, 
er fastlagt i Romtraktatens artikel 130, i vedtaegterne 
og i de generelle retningslinier for kreditpolltikken, 
som Styrelsesrâdet har vedtaget. I praksis stilles mid-
lerne tll râdighed for 

— forst og fremmesî Investeringer i forbindelse med  
Produktion, infrastrukturer og energi, der fremmer 
den okonomiske udvikiing af vanskeligt stillede regio 
ner — herefter kaldet projekter af regional Interesse 
(artikel 130, a) og b)); 

— forehavender af faelles interesse for fiere med-
iemsstater aller for Faellesskabet som helhed samt  
projekter for moderniserìng og omstiiiing af virk- 
somheder aller skabelse af nye aktiviteter, der er 
nodvendiggjort af den gradvise etablering af det fael-
les marked. 

Neri indgàr 

— energiprojekter, som bidrager til virkeliggorelsen 
af Faellesskabets mài om reduktion af afhaengigheden 

af ol le, f.eks. udnyttelse af eg ne ressourcer, rationel 
energianvendelse og importspredning (artikel 130,  
c)): 

— Infrastrukturer af interesse for Faellesskabet, 
som fremmer Europas okonomiske integration (mo-
torveje, jernbaner, sejlbare vandveje og telekommu-
nikation, der forbedrer forbindelserne mellem med-
lemsstaterne) og projekter, som bidrager til virkelig-
gorelsen af Faellesskabets mài med hensyn til f.eks. 
miljobeskyttelse (artikel 130, e)); 

— projekter for moderniserìng eller omstiiiing af 
virksomheder, dvs. for det forste visse projekter,  
som nodvendiggores af strukturelle vanskellgheder 
(artikel 130, b)), for det andet specifikke projekter,  
der fremmer udviklingen af brancher med hojt 
innovationspotentiel, eller som muliggor Ibrugtag-
ning af hejteknologi, og for det tredje visse projek 
ter, der er et résultat af et naert t eknisk og ekono-
misk samarbejde mellem virksomheder i forskellige 
mediemsstater (artikel 130, c)). 

Endvidere yder Banken lân af egne midier med rente-
godtgorelse til genopbygningen af de omràder i 
Italien og Graekenland, der ramtes af jordskaelvene i 

Tabe! 2: Lân af egne midier I Feellesskabet 11982 
Fordeling pà lande, okonomipolitiske formài og brancher 

millioner ECU 

Okonomipolitisk formâl 

Fselles europaeisk interesse samt  
moderniserìng og omstiiiing 

Branche 

Land 
Regional 
Interesse Energi 

Infrastrukturer 
af interesse for  

Fœllesskabet 

Moderniserìng 
og omstiiiing 

af virksomheder At fralrœkke(i; ι I al! 

Industri, land-
brug og ijene-

steydelser Energi 
Infra

strukturer 

Belgien 5,5 55,0 — — — 60,5 5,5 55,0 
Danmark 106,9 100,3 83,0 — 80,9 209,3 9.8 100,3 99,2 
Forbunds-
repubiikken 
Tyskland 20,8 20,8 20,8 
Graekenland 333,6 70,3 — — 70,3 333,6 138,7 50,8 144,1 
Frankrig 195,2 323,0 — 18,1 112,0 424.3 39,8 311,7 72,7 
Irland 325,4 66,6 — 66,6 325,4 113,7 66,6 145,1 
Italien 1 239.4 (2) 404,1 79,4 45,7 179,9 1 588,7 (2) 652,6 249,6 686,5 
Det forenede 
Kongerige 414.4 170,4 3.5 — 97,7 490.6 79,9 188,3 222,3 

Total 2 620,4 1210,5(3} 165,9 63,8 607,4 3 453,2 (^) 1 040,1 1 043,2 (3) 1 369,9 

(1) For finansieringsbidrag med fiere formâl. 
(2) Heraf lân til genopbygningen af de jordskaelvsramte omràder i Italien : 116,4 mio. 
(3) Forskellen mellem formälet »energi« og branchen »energi« skyldes. at visse industriprojekter t|ener energiformâl. og at visse projekter 1 energibranchen 

kun tjener regionudvikiingsformâl. 
(^) I 19Θ2 udbetaltes 3 232,7 mio (iflg. omregningskursen den 31. december 1982), til dels i henhold til aftaler undertegnet for 1982, 
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henholdsvis november 1980 og februar og marts 
1981. Det sker i henhold til Râdet for De europaeiske 
Faellesskabers afgorelser at 20. januar og 14. decem-
ber 1981 cm ydelse at en saerlig bistand fra Faelles-
skabet (se i ovrigt afsnittene »lân af NICs midier« og 
«lân med rentegodtgoreiser«), 

I overensstemmelse med vedtaegternes artikei 20  
Isegger Banken stor vaegt pà, »at dens midier anven- 
des i Faellesskabets interesse pâ den mesi rationelle 
mâde«, ligesom den kun deltager, »när projektets 
gennemforelse bidrager til at foroge den okonomiske 
produktivitet i almindelighed og fremmer virkelig-
gorelsen af faallesmarkedet«. 

Med hjemmel I denne artikels afsnit 4 og 5, hvorl det 
hedder, at »hverken Banken eller medlemsstaterne 
mâ stille betingelser om, at de udlânte belob skal 
gives ud 1 en bestemt medlemsstat«, og at »Banken 
kan gore ydelsen af lânet betinget af, at international 
licitation finder sted«, kraever Banken, at de arbejder 
og leverancer, som den finansierer ved hjaelp af lân, i 
videst mulig omfang gores til genstand for et interna-
tionalt udbud, der mindst skal vaere âbent for interes
serede i medlemsstaterne. Den drofter fremgangs-
mâden herfor med initiativtager, hvorved der tages 
hensyn til projektets art og omfang, og sikrer sig 
isaer, at Faellesskabets d irektiver vedrorende offent-
lige udbud af arbejder og leverancer overholdes. 

Tabel 2 viser fordelingen pâ de ovenfor definerede 
okonomipolitiske formâl samt pâ hovedbrancher og 

lande af de 176 lân, som Banken i 1982 bevilgede af 
egne midier ti! projekter i Faellesskabet, 

Lân af NlCs midier 
Siden 1979 har Banken ydet lân af midlerne fra det 
nye faellesskabsinstrument for optagelse og ydelse af 
lân, som Râdet for De europaeiske Faellesskaber ind-
ledningsvis tildelte to trancher à 500 mio (NIC I) og  
derefter en supplerende tranche pâ 1 mia (NIC II). 

Disse lân skal opfylde Râdet for De europaeiske Fael
lesskabers retningslinier, som Kommissionen for De  
europaeiske Faellesskaber laegger til grund for sin stil-
lingtagen til, hviike projekter der kan komme pâ tale.  
Ifolge afgorelsen om gennemforelsen af NIC II er der  
tale om folgende projekter; 

— Projekter for rational udnyttelse af energi, sub
stitution af olle med andre energikilder Inden for alle  
sektorer samt infrastrukturer, som muliggor en sâdan  
substitution: 

— Infrastrukturer, der bidrager til reglonudvikling 
eller er af faellesskabsinteresse, f.eks. transport og 
telekommunikation, herunder informationsteknolo-
gier, energitransport, infrastrukturer for vand og mil-
jobeskyttelse; 

Tabel 3: Lân af NICs midier i Faellesskabet 11982 
Fordeling pà lande, okonomipolitiske formâl og brancher 

mtllioner ECU 

Okonomipohlisk (ormäl Brancfie 

Land 

Infra
strukturer 

al regional 
Interesse 

Infrastrukturer 
af interesse  

for 
Faaliesskabe! Energi 

Mindre og 
meilemsfore 

virksomheder 
At 

fratrsekkel^) 1 alt 
Industri og 

tjenesteydelser Energi Infrastrukturer 

Danmark 48,6 48,6 47,4 — 48,6 96,0 47,4 48,6 
Graekenland 124.9(2) — — — — 124,9 (2) — — 124,9 
Frankrig — — — 37,6 — 37,6 37,6 — — 
Irland 83,1 — 37,8 — 37,8 83,1 — 37,8 45,3 
Italien 210,7 (2) 56,7 46,2 192,6 56,7 449.5 (2) 223,7 15,1 210,7 

Total 467,3 105,3 131,4(3) 230,2 143,1 791,0 {") 261,3 100,3 (3) 429,4 

(') For finansieringsbidrag med fiere formài, 
(2) Heraf làn til genopbygmngen af de jordskaalvsramte omràder ι Greekenland: 80 mio; Italien: 78.4 mio. 
(3) Jf. label 2, note 3. s. 25. 
(*) Herat NIC I: 85 mio; NIC II: 547.6 mto; genopbygning: 158,4 mto. 

I 1982 udbelalies 631,1 mio (iflg. omregningskursen den 31. decomber 1982), til dels i henhold tli aftaler undertegnei for 1982. Fordeling pâ lântagningsbe- 
myndigelser: NIC I: 86,5 mio; NIC II: 227.4 mio; genopbygning i Hallen: 26^7 mio (heraf 212,1 mio ι henhold M altaier undertegnet for 1982): genopbyg 
ning I Graekenland; 49.6 mio 

26 



Finansierìngsbidrag i FaaHesskabet 

— produktive investeringer, der foretages af mtndre 
og mellemstore virksomheder. 

Endvidere kan indtil 100 mio af anden tranche pà 
500 mio af NIC I undtagelsesvis anvendes ti! finansie-
rlng af forhàndsopforte industrihuse og boliger, sà-
fremt de indgàr i et overordnet projekt for okonomisk 
og industriel udvikling af en region I Faellesskabet. 

Inden for en ramme pâ 1 000 mio for Italien og 80 mio  
for Graekenland (efter fradrag af eventuelle finansie 
rìngsbidrag af Bankens midier til samme formâl) kan 
der endvidere optages lân med henblik pâ fremme af 
projekter for genetablering af dels produktionsmid-
lerne, dels de okonomiske og sociale infrastrukturer i 
de omrâder, der ramtes af jordskselvene i henholds-
vis november 1980 og februar og marts 1981. 

Banken er blevet bemyndiget til at yde disse lân pâ  
Faellesskabets vegne samt for dets regning og risiko.  
Den modtager sâledes lâneansogningerne, og efter 
at Kommissionen for De europasiske Faellesskaber 
har taget stilling til, hvorvidt de forelagte projekter 
kan komme pâ tale, foretager den projektbedommel-
sen, traeffer tildelingsbeslutningen og administrerer 
lânene i overensstemmelse med vedtaegterne og 
sine saedvanlige kriterier. Kommissionen forer for-
handlingerne om lântagningen og overforer derefter 
provenuet til Banken, som om nodvendigt sorger for  
den midlertidige anbringeise heraf. For at kunne yde 
lân af NICs midier til en rente og med en valutarisk 
sammensaetning, der i videst mulig omfang svarer ti) 

lântagernes behov, bemyndigede Styrelsesrâdet den  
28. aprii 1982 Banken til at oprette en likviditetsfor-
valtning gennem âbning af konti i Kommissionens  
navn, hvorpâ det er hensigten at bogfore alle ind- og 
udbetalinger i forbindelse med NICIân med undtagel-
se af de direkte forretninger. 

Tabel 3 viser fordelingen pâ de ovenfor definerede 
okonomipolitiske formâl samt pâ hovedbrancher og 
lande af de 22 lân af NICs midier, som Banken og  
Kommissionen bevilgede i forening i 1982. 

De okonomipolitiske formâl, som de med NICs midier 
finansierede projekter skal tjene, svarer tilnaermel-
sesvis til formâlene med Bankens aktivitet af egne 
midier. Der ydes sâledes offe lân fra begge kilder til  
ét og samme projekt. Derfor er lângivningen beskre- 
vet samlet, idet der dog er foretaget en klar skelnen 
mellem finansieringskilderne. 

Lân med rentegodtgorelser over  
Fœllesskabets almindelige budget 

Blandt finansleringsbidragene af Bankens og NICs  
midier var 39 lân pâ i alt 1 171,5 mio forbundet med  
den rentegodtgorelse pâ 3 procentpolnts p.a., der i 
henhold til Râdet for De europaeiske Faellesskabers 
forordning af 3. august 1979 kan ydes Inden for ram-
merne af det europaeiske monetaere system (EMS)  
til fremme af investeringerne I de mindst velstillede 

Tabel 4; Lân I Faellesskabet i 1982 med rentegodtgerelser, der afholdes over Faellesskabets almindelige 
budget 

millioner ECU 

Lân med rentegodtgerelser inden for 
rammerne at EMS (i) 

Lân med rentegodtgerelser til 
genopbygnmgen al de lordskaeivsramte 

omfâder ι italien og Qraskenland (2) 

At egne midier At NICs midier Af egne midier Af NIC s midier 1 all 

Italien 693,2 147.3 116,4 78,4 1 035,3 
Irland 247,9 83,1 — — 331,0 
Grsekenland — — — 80,0 80,0 

lait 941,1 230,4 116,4 158,4 1446,3 

Total 1171,5 274,8 1446,3 (3) 

(1) Helge Rädels forordning af 3. august 1979 lân med en rentegodtgereise pâ 3 procentpomts ι dele deres lebetid 
(2) Helge Rädels atgeretser af 20 januar og 14 decomber 19Θ1 lân med en rentegodtgereise pâ 3 procentpomts i hejst 12 àr 
(3) I 1962 udbetaltes 1 592,7 mio (ifig. omregningskursen den 31. december 1962), til dels · rienhold til tidligere lâneattaler, nemiig: 

— Lân med rentegodtgerelser mden for rammerne al EMS, al egne midier: 955,1 mio (heraf 53,7 mio Helge affaler undertegnet fer 1982): 
— lân med rentegodtgerelser mden for rammerne af EMS, af NICs midier: 214.4 mio: 
— genopbygningslàn med reniegodlgerelser, af egne midier: 105,6 mio: 
— genopbygningslàn med rentegodtgerelser, af NICs midier: 317.3 mio (heraf 212,1 mio ifelge aftaler undertegnet fer 1982) 

27 



Finansierìngsbidrag i FœHesskabet 

mediemsstater, der deltager fuldt ud og effektivt j 
EMS. Det samlede lânebelob omfatter et làn, hvis 
rentegodtgorelse vii bllve optaget pâ regnskabet for  
1983, da lânet forst udbetales i 1983. Lânenes forde- 
ling pâ lande (Italien og Irland) og flnansleringskiider  
fremgâr af tabel4 V). 

Disse lân, der svarer tll den for regnskabsâret 1982  
afsatte bevilling tll lân med rentegodtgorelser Inden  
for rammerne af EMS, repraesenterer 28,2 % af de 
samlede lân af egne midier og 36,4 % af lânene af 
NICs midier (bortset fra lânene tll genopbygning), 
eller henholdsvis 50,8 og 81 % af den samlede lângiv-
nlng I Italien og Irland. 

Lânene til genopbygningen af de Jordskœivsramte 
omrâder I Italien (Campanien og Basilicata) og 
Grsekenland, som i en période pâ hojst 12 âr er for-

(') Disse Dei0b atviger fra dem. som Kommissionen (or De europaeiSke 
faetiesskaber anferer, idei omregnmgen tii ECU er foretaget pâ grundlag 
af l ofskeitige kurser. Af hensyn Iii sammenhaengen med de i regnskabet 
tigurerende rentegodtgereiser anterer Kommissionen 711,6 mio lor Italien 
og 330,4 mio for Irland, eiier tiisammen 1 042 mio. 

bundet med en rentegodtgorelse pâ 3 procentpoints 
p.a., der afholdes over Faellesskabets almindelige 
budget, belober sig tii 274,8 mio. 

Til projekter i Campanien og Basilicata, hvor den 
egentllge genopbygning nu har aflost de forste haste-
reparationer, bevilgedes 194,8 mio. Medregnes de 
328,2 mio, der udlântes i 1981, er over haivdelen af 
den samlede bevilling i form af lân med rentegodtge
reiser blevet stille t til râdighed i lobet af de to forste 
âr. 

I Graekenland opbrugtes de 80 mio, som var afsat I 
henhold til Ràdei for De europaeiske Faellesskabers 
afgorelse, i lobet af forste regnskabsâr. 

De samlede lân I me dlemsstaterne med rentegodt
gereiser, der afholdes over Faellesskabets almindeli
ge budget, repraesenterer sâledes 1 446,3 mio, eller 
34,1 % af lângivningen i Faellesskabet af sâvel egne 
som NICs midier i 1982. De er tydeligî markeret i 
de kapitler, der omhandler lânene af egne midier 
(s. 44-54) og lânene af NICs midier (s. 55 og 56). 

Aktiviteten i Faellesskabet i 1982 

I 1982 ydede Banken finansierìngsbidrag af egne midier tll projekter ί medlemsstaterne pâ 3 453,2 mio ECU  
mod 2 821,5 mio I 1981. Hertll kommer làn af midlerne fra det nye fsllesskabslnstrument for op tagelse og 
ydelse af làn (NIC) pà I alt 791 mio mod 539,8 mio i 1981. 

De samlede finansierìngsbidrag I Faellesskabet steg dermed fra 3 361,3 mio 11981 tll 4 244,2 mio 11982, eller 
med 26,3 °/o, hvllket mä ses I lyset af stignlnger pà 13,9 Vo 11981 og 15,3 % 11980. 

Gennem denne betydellge udvldelse af sine finansierìngsbidrag bldrager Banken I overensstemmelse med de 
opgaver, som den har fàet tlldelt, tll at udvikle de vanskeligst stilled e omrâder, reducere Faellesskabets af-
haenglghed af olle, genopby gge de jordskaeivsramte omrâder 1 Italien og Grsekenland samt pà visse betlngel-
ser modernisere eller omstllle den europaeiske Industri, isaer gennem udvlkling af hojteknologl. Dette er I tràd  
med Det europaeiske Râds konklusioner om forogelse af Investeringerne og skabelse af nye arbejdspladser. 

Det forlobne regnskabsâr var kendetegn et af en llvllg fremgang I de samlede finansierìngsbidrag Inden for  
Industri samt, I mlndre omfang, tjenesteydelser og landbrug, der steg fra 472,3 mio 11981 til 1 301,4 mio, heraf  
1 040,1 mio af egne midier og 261,3 mio af NICs midier, som hovedsagellg glk tll produktive Investerlnger  
foretaget af mlndre og mellemstore virksomheder. 

label 5 viser finansieringsbidragenes fordeling pâ  
lande. 

Generelt var Bankens midier fortsat koncentreret i de  
medlemsstater, der har de mest akutte regionproble-
mer. Sâledes gik 80 % af lânene af egne og NICs mid

ier til projekter i Italien, Irland, Det forenede Kongeri-
ge og Graekenland. Gennem disse betydelige ind-
sprojtninger af fremmed kapital bidrog Banken sâle 
des til finansleringen af vigtige projekter. 

De samlede udgifter til de finanslerede projekter,  
hvoraf Bankens finansierìngsbidrag gennemsnitligt 
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daekkede 31,7%, kan anslâs til knap 12,2 mia, heraf 
2,4 mia for industriprojekterne alene. 

Disse projekter ventes Ifolge de oplysninger, der la til  
grund for projektbedommelsen, at ville skabe ca. 
26 000 permanente arbejdspladser og sikre 
32 000 andre, hovedsagelig i Industrien. 

ca. 

Endvidere betyder de arbejder og leverancer, der  
medgâr ved projekternes gennemforeise, beskaefti-
gelse for et betydeligt anta l arbejdstagere i forske lli-
ge brancher i de ofte forholdsvis lange anlaegsperio-
der. Disse midlertidige direkte og Indirekte vlrknin-

ger kan anslâs til ca. 480 000 mandâr, svarende til 
knap 100 000 arbejdspladser de to forste âr og deref-
ter gradvis faerre. Under hensyntagen til de tilsvaren-
de virkninger af de projekter, som finansieredes de  
fem foregâende regnskabsâr, kan aktiviteten i 1982 
siges at have vaeret til direkte gavn for ca. 400 000 ar
bejdstagere. 

En betragtning af lânenes fordeling pâ ekonomlpoii-
tlske formâl viser, at 1982 var kendetegnet af betyde-
lige investeringer i regionudvikling, fortsat store 
finansierìngsbidrag til projekter, der fremmer virkelig-
gorelsen af Faellesskabets energipolitiske mài, og en 

Finansieringsbidrag I Fsellesskabet i 1982 
Fordeiing pâ okonomipolitiske hovedformal (') 

Regionudvikling 
Belgien 

Danmark 
Frankrig 

Irland 

Dei forenede 
Kongerige 

Graekenland 

Italien 
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Faelles europseisk interesse  
samt modemisering og om-
stilling af virksomheder 

Modernisering 
og omstilling 
af virksomheder 
Infrastrukturer  
af Interesse for 
Faellesskabet 

Energi 

1 Fœlles europœisk interesse  
samt modernisering og om
stilling af virksomheder 

2 Regionudvikting 

3 Faelles europaeisk interesse,  
modernisering og omstilling 
af virksomheder samt region
udvikling 

Heraf NIC 

Heraf genopbygning 

Heraf NIC og genopbygning 

(1) Visse projeter tjener fiere formâl, jf. s. 25 og tabel 15, s.100. 
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kraftig stigning Ι lânene til infrastrukturer af Interesse 
for Faellesskabet sâvel som til projekter for moderni-
sering eller omstilling af virksomheder (jf. tabel 15). 

Lânglvningen til projekter af regional Interesse Steg 
med 39 % til 3 087,7 mio (2 620,4 mio af egne midier 
og 467,3 mio af NICs midier) og var hovedsagelig 
koncentreret i Italien, Graekenland, Det forenede 
Kongerige, Frankrig og Danmark. Herl indgâr lân pâ  
274,8 mio til genopbygningen af de jordskaslvsramte  
omrâder i Italien og Graekenland (116,4 mio af egne  
midier og 158,4 mio af NICs midier). 

Disse finansieringsbidrag repraesenterede knap tre  
fjerdedele af Bankens aktivitet mod to tredjedele i 
1981. De var fortsat forbeholdt de hojest phoriterede 
regioner Inden for rammerne af Faellesskabets 
regionpolitik eller regioner med den hojeste ledighed  
og det laveste nationalprodukt per capita. 

Denne indsats til fremme af reg ionudviklingsbestrae-
belserne omfatter, ud over en betydelig udvidelse af 
lângivningen til projekter for telekommunikation samt  
infrastrukturer for transport, vandforsyning og spilde- 
vandsbehandling, en fordobling af finansieringsbidra- 
gene til industrlprojekter og projekter i andre produk 
tive sektorer, der dermed nâede op pâ 900,1 mio eller 
29,1 % af den samiede lângivning i regionudviklings-
omrâder. 

Projekter, der fremmer virkeliggorelsen af Faellesska
bets energipolltlske mài, tegnede sig for knap en 
tredjedel af finansieringsbidragene i medlemsstater-
ne, nemlig 1 210,5 mio af egne midier og 131,4 mio af 
NICs midier, eller i ait 1341,9 mio (1 439,7 mio i 
1981). 

Heraf gik knap to tredjedele (i ait 857,3 mio) (jf. tabel 
15) til udnyttelse af Faellesskabets egne ressourcer 

Tabel 5: Finansieringsbidrag i Fœllesskabet i 1982,1981 og 1958-1982 (i) 
Fordeling pà lande 

1982 1981 1958-1982 

Af egne 
midier 

Af NlGs 
midier lall 

Af egne 
midier 

AfNlCs 
midier 1 alt 

Afegne 
midier 

Af NiCs 
midier lalt 

Land 
Mio 

ECU % Mio 
ECU % 

Mio 
ECU % Mio 

ECU % Mio 
ECU 

Mio 
ECU % Mio 

ECU % Mio 
ECU % 

Mio 
ECU % 

Belgien 60,5 1.7 60,5 1.4 182,5 6,5 182,5 5,4 628,8 3,0 628,8 2.8 
Danmark 209,3 6,1 96,0 12,1 305,3 7,2 142,9 5,1 142,9 4,3 641,1 3,1 114,1 6.3 755,2 3.4 
Forbunds-
republikken 
Tyskiand 20,8 0,6 20,8 0,5 292,0 10,3 292,0 8.7 1213,9 5,9 1 213,9 5.4 
Graekenland (2) 333,6 9.7 124,9 15,8 458,5 10,8 159,2 5.6 159,2 4,7 492,8 2,4 124,9 6,9 617,7 2,8 
Frankrig 424,3 12,3 37,6 4,8 461,9 10,9 226,7 8,0 40,3 267,0 7,9 2 961,2 14,3 77,9 4,3 3039,1 13,5 
Irland 325,4 9,4 83,1 10,5 408,5 9,6 325,3 11,5 17,3 342,6 10,2 1 599,2 7,7 228,9 12,7 1 828,1 8,1 
Italien 1 588,7 46,0 449,4 56,8 2 038,1 48,0 1 251,3 44,4 448,3 1 699,6 50,6 8 782,3 42,5 1 120,5 62,1 9 902,8 44,0 
Luxembourg 9,0 9,0 
Nederlandene 105,2 0,5 105,2 0,5 
Det forenede 
Kongerige 490,6 14,2 490,6 11,6 218.8 7,8 33,9 252,7 7,5 4 025,4 19,5 139,2 7,7 4164,6 18,5 
Uden for  
Fœllesskabet (3) 22,8 0,8 22,8 0.7 223.5 1,1 223,5 1,0 

Total 3 453,2 100,0 791,0 100,0 4244,2 100,0 2 821,5 100 .0 539,8 3 361,3 100,0 20 682,4 100,0 1 805,5 100,0 22 487,9 100,0 

Heraf garantier 282.1 10.0 524.5 2.5 

(1) Jf, label 1, note 1, s, 11. 
(2) Finansieringsbidragene i Graekenland mden for rammerne af associeringsaftalen 1964-1980 fremgâr af ta bel 10. s. 60, og àrsberetningen for 1980, s. 90. 
(3) Finansieringsbidrag fil projekter af direkte interesse tor Faellesskabet, ydet i fienhold til artikei 18, stk. 1, andet afsnit, i Bankens vedtaegter, hvoretter Styrelsesrédet kan 

bemyndige Banken til at finansiere projekter uden for Faellesskabet. 
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(kernekraftvserker. kulbrinter og fast braendsel), me-
dens 13% (174,5 mio) var forbeholdt projekter for 
importspredning, hovedsagelig gasrorledninger. Det 
mest bemaerkelsesvaerdige traek var imidlertid stig-
ningen 1 lânene til projekter for rationalisering af 
energianvendelsen, der belob sig til 310,1 mio og 
isaer stilledes til râdighed for fjernvarmenet, omstil-
llng af cementfabrikker til kulfyring og en lang raekke 
forskellige projekter i sâvel storre som mindre indu-
strivirksomheder. 

der, belob sIg til 63,8 mio af egne midier og 230,2 mio  
af NICs midier. De stilledes til râdighed for fiskerler-
hvervet i Frankrig, tekstilindustrien og industriprojek-
ter for udvikling af hojteknologi i Italien, men isaer 
produktive investeringer foretaget af m indre og mel-
lemstore virksomheder uden for regionudviklingsom-
râder. Sidstnaevnte art projekter i Frankrig og Italien  
fremmedes for forste gang med globallân af NICs 
midier. 

De i 1982 finansierede projekter ventes at ville  
mindske Faellesskabets afhaengighed af olie med ca.  
17 mio t olieaekvivalent (toae) àrligt. hvoraf 4,8 mio  
kan tilskrives projekter for ratlonel energlanvendelse,  
svarende til ca. 3,6% af importen i 1978, hvilket er  
den maengde, som Râdet for De europaeiske Faelles-
skaber sigter mod at begraense importen af ol ie til i 
1990. Det titsvarende tal for de sidste seks ârs pro 
jekter er 78 mio toae ârligt, svarende til 16,5 % af olie- 
importen i 1978. 

Finansierìngsbidrag ti! projekter, der fremmer 
virkeiiggerelsen af Faellesskabets energipolitiske 
mài, 1973-1982 

/ sin egenskab af Euratoms befuldmasgtigede under-
tegnede Banken sammen med Kommissionen des-
uden 12 af taler om làn pà i alt 35/. 5 mio til kernekraft-
veerker i Italien, Belgien og Frankrig samt til et 
uranberigningsanlaeg i Frankrig. Disse finansierìngs
bidrag, der bogfores i Den saerHge A fdeling (s. 82),  
figurerer ikke pà Bankens statusopgorelse, og skant 
Banken varetager projektbedommelsen og lànadmi-
nistrationen, indgàr de heller ikke i dens aktivitetssta-
tistik, idei Kommissionen trseffer t ildelingsbeslutnin-
gen. 

Lânene til Infrastrukturer af Interesse for Fasllesska-
bet gik til projekter for dels forbedring af kommunl-
kationen mellem medlemsstateme (159.6 mio af 
egne midier og 48,6 mio af NICs midier), dels mltje-
beskyttelse (56,7 mio af NICs midier og 6,3 mio af 
egne midier). En raekke forskellige investeringer, som  
generell finansieredes pâ grund af deres bidrag til 
fremme af regionudviklingsbestraebelserne, medvir-
ker samtidig til at forbedre miljoet, det gaelder f.eks . 
kloakker og renseanlaeg. Endvidere omfatter talrige 
industriprojekter forskellige aniaeg for reduktion af 
forureningen eller mindskelse af gener for arbejds-
tagerne. Endelig skal alle finansierede projekter op-
fylde Faellesskabets sâvel som de nationale bestem- 
melser pâ omrâdet. 

Lânene til modemisering og omstilllng, der hoved-
sagellg glk tll mindre og mellemstore vlrksomhe-

I millioner ECU 
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I Rationel energianvendelse 
3 Importspredning 
[] Udnyttelse af Faellesskabete ovrige energkilder 

I Kemeenergi 
Heraf NIC 
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Endvidere bor talrige lân til projekter af regional inter
esse ligeledes naevnes for deres almindelige bidrag 
ti! modernisering og omstilling. Inklusive sublânene  
gik 137,3 mio sàledes til 38 industriprojekter i aeldre 
industriomràder. Andre 314,3 mio tildeltes infrastruk 
turer, som vii lette etableringen af nye aktiviteter i dis
se omrâder. Af de samlede finansierìngsbidrag til  
industriprojekter sigter 478,2 mio (inklusive 135,2 mio 
i form af sublân) i ovrigt mod at forbedre Produktivitä 
ten og konkurrencedygtigheden i ca. 225 virksomhe-
der inden for industri og tjenesteydelser. 

Sublânene under lebende gtobaliän viste pâ ny 
fremgang, sàvel tal- som belobsmaessigt, idet 1 209  
mindre og mellemstore projekter modtog sublân pâ  
453,5 mio under gioballân af egne midier mod 860  
projekter og 288,3 mio i 1981. Det gennemsnitlige 
sublàn udgjorde sàledes 375 000 ECU. De forste sub 
lân under gioballân af NICs midier var undervejs ved 
àrets udgang. Haivdeien af Bankens samlede finan
sierìngsbidrag til projekter inden for industri, land-
brug og tjenesteydelser (912,9 mio) havde form af 
sublân under gioballân (jf. tabel 6). 

Endelig indebaerer v isse af de finansierede projekter  
anvendelse af hojteknologi, det gaelder f.eks. fremstil-
ling af elektroniske kredslob, regnemaskiner og data-
mater samt opforelsen af et center for udvikling af 
fiskerierhvervet. 

160 mio C) udlântes til Industriprojekter (fremstilling 
af aluminium, glas, isoleringsmateriale, hvtdevarer og 
plantebeskyttelsesmidler) og energiprojekter (udnyt-
telse af kulbrinteforekomster og en hurtig forme-
ringsreaktor), som er kommet i stand takket vaere 
indskud af kapital og teknik fra forskellige medlems-
stater. 

Hvad angàr flnansierlngsbldragenes branchemaessi- 
ge fordeling (jf. tabel 16 og hosstâende figur), be- 
maerker man isaer den tilnœrmelsesvise tredobling  
af lânene ί den produktive sektor, der belob sig til  
1 301,4 mio, fordelt pâ 1 247 projekter, hovedsagelig 1  
Industrien. Til 38 direkte lân af egne midier pâ 459,4  
mio kommer 42 gioballân til mindre og mellemstore 
virksomheder pâ i alt 842 mio, heraf 592,9 mio af 
egne midier og 249,1 mio af NICs midier. 

Ca. 30 % af disse finansierìngsbidrag vedrorer for-
brugsgodeindustrien, 58 % mellemproduktindusthen 
og 12% investeringsgodeindustrien. Ca. 60% heraf 
gik til industriprojekter i Italien, medens resten var 
fordelt mellem projekter i Irland, Qraekenland, Frank-
rig, Danmark, Det forenede Kongerlge og Belgien. 

Finansierìngsbidrag 1 Faallesskabet 11982 
Fordeling pà brancher 

(1) Jf. lân nr. 27. 40, 70. 71. ΙΟβ. 111. 112. 118-119 og 121 ι pro|ekt1ortegnel-
sen 

Energi (Produktion)  
Energi (transmission) 

Transport 
Telekommunikation 

Vand 
Landbrugsfortiedring 

Diverse infrastrukturer 

Industri 

Heraf NIC 

Herat gioballân af 
egne midier 
Heraf gioballân af 
NIGs midier 
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De sâledes finansierede projekter vedrorte cementfa-
brikker (isaer omstllling til kulfyring), naeringsmlddel-
industrien, den mekaniske industri, bilindustrien, den 
kemiske Industri og den elektrotekniske industri.  
Hertil kommer et mindre antal projekter inden for 
landbrug og tjenesteydelser, isaer turismo. 

De ventes at ville skabe ca. 16 300 permanente ar- 
bejdspladser, sâledes at den gennemsnitiige investe- 
ring per direkte skabt arbejdsplads udgor ca. 53 400  
ECU mod 153 500 for store industriprojekter finansìe- 
ret ved direkte iân. 95 % af antallet af sublân og 83 %  
af de res belob gik til uafhaengige virksomheder med 
under 500 ansatte. De tilsvarende tal var henholdsvis 
91 og 75 % for virksomheder med under 200 ansatte 
og 76 og 48 % for mindre virksomheder med under  
50 ansatte. 

Globallân anvendes traditionelt til finansiering af 
projekter, der frommer regionudviklingsbestraebel-

serne (35 globallân pâ 570,7 mio), elier sigter mod 
ratìonalisering af energlanvendeisen (6 globallân pâ  
102,5 mio, heraf 18,9 mio af NICs midier), men har si- 
den 1982 ligeledes kunnet stilles til râdighed for pro 
duktive investeringer foretaget af m indre og mellem-
store virksomheder uanset deres beliggenhed (5 glo 
ballân pâ 230,2 mio af NICs midier). 

Deres gennemsnitiige lobetid er ca. 14 âr for infra 
struktur- og energiprojekter mod 10 âr for industri
projekter. 

Blandt sidstnaevnte gennemfortes fire femtedele i 
den private industri, ca. 10% af o ffentlige foretagen-
der og resten af halvoffentlige virksomheder. Skont 
globallânene hovedsagelig gik til offentlige elier haiv-
offentlige finansieringsorganer, anvendes de naturlig-
vis isaer til fremme af private virksomheder. Af projek-
terne i energisektoren gennemfortes en ottendedel 
af private virksomheder og resten af offentlige fore-
tagender, som endvidere er naesten ene om at gen-
nemfore infrastrukturprojekter. 

label 6; Globallân og Individuelle Iân Inden for Industri, landbrug og tjenesteydelser 1977-1982 

1977 1978 1979 1980 1981 1982 

Sublàn under lobende globallân; 
Antal 
Mio ECU 
Individuelle Iân og sublàn: 
Mio ECU 
Sublân i % at den  
samiede lângivning 

125 
53,6 

388,5 

14 

148 
68,3 

231,0 

30 

411 
128,2 

368,6 

35 

515 
128,2 

448.1 

29 

847 
282,9 

436,8 

65 

1 209 
453.5 

912.9 

50 
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I millioner ECU 
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Lânene i detaljer 

Lângivningen i Italien ogedes pâ ny, nemlig til over 
2 mia ECU, fordelt pâ 1 588,7 mio af egne midier  
(mod 1 251,3 mio i 1981) og 449,4 mio af NICs midier  
(448,3 mio i 1981). Knap to tredjedeie heraf tilflod pro 
jekter i Mezzogiorno (1 125,2 mio af egne midier og 
210,7 mio af NICs midier). Trods de vanskelige oko-
nomiske forhoid kom det — isaer takket vaere et naert 
samarbejde med en lang raekke italienske kreditinsti-
tutter — tli en tredobiing af lânene til Industrien. 

Finansieringsbidragene til projekter inden for industri  
og, i mindre omfang, landbrug og tjenesteydelser 
repraesenterede 43 % af den samlede lângivning i 
italien (652,6 mio af egne midier og 223,7 mio af NICs 
midier, elier i alt 876,3 mio), hvoraf knap tre fjerdedele 
havde form af sublân under globallân til mindre og 
meilemstore projekter. Fiere af disse giobaiiân var 
forbehoidt projekter for rationalisering af energian-
vendelsen. De storre projekter, som finansieredes  
ved individuelle lân, vedrorte bilindustrien, bygge- 
materialer (omstilling af en raekke cementfabrikker til 
kuifyring), nseringsmiddeiindustrien, den kemiske in 
dustri, giasindustrien samt den eiektrotekniske og  
eiektroniske industri. 

Mezzogiorno ydede Banken 13 globallân pâ i alt 288,6  
mio (125,5 mio i 1981). 

Inden for rammerne af Faellesskabets saeriige bistand 
til genopbygningen af de jordskaelvsramte omrâder i 
Campanien og Basilicata bevilgede Banken i ovrigt et  
globallân med rentegodtgorelser til genetablering af 
mindre og meilemstore virksomheders produktions 
midier (2,6 mio). 

Under de lobende globallân blev der i 1982 stillet 404  
sublân til râdighed pâ i ait 217,2 mio. De gik hovedsa-
gelig til projekter inden for naeringsmiddelindustrien. 
metalforarbejdning og mekanik, byggematehaler, 
traeindustrien, forarbejdning af gummi og plastmate-
rialer, den eiektrotekniske industri og den kemiske 
industri. 

Ud over et lân til gasrorledningen Algeriet—Italien,  
som er af interesse for fiere regioner, var finansie
ringsbidragene i Mezzogiorno fordelt som folger: 

Tabel 7 viser lânenes fordeling pâ okonomipolitiske 
formâl og hovedbrancher. 71 % heraf fremmede 
reglonudviklingsbestraebelseme (1 450,1 mio, heraf 
210,7 mio af NICs midier). Herunder udgjorde lânene  
til genopbygnlng af de omràder i Campanien og 
Basilicata, der ramtes af jordskaelvene s idst i 1980, i 
alt 194,8 mio (116,4 mio af egne mid ier og 78,4 mio af 
NICs midier). 

Ca. 92 % af lânene til projekter for reglonudvikling 
var forbehoidt Mezzogiorno, idet Puglien (249,4 mio),  
Campanien (245,9 mio) og Sicilien (189,8 mio) reprae
senterede over haivdelen, og globallânene en femte-
del, medens restbelobet var fordelt mellem Latium, 
Calabhen, Sardinien og Abruzzerne samt, i mindre 
omfang, Basilicata, Marche og Molise. 

Med henblik pâ finansiering af mindre og mellem-
store projekter inden for industri og tjenesteydelser i 

I Puglien fortsatte Banken sin finansieringsvirksom-
hed med henblik pâ isaer at udbygge vandforsynin-
gen og de industrielle strukturer. De bevilgede lân gik 
til draeningsarbejder i landbrugsomrâdet Stornare,  
projekter for vandforsyning og istandsaettelse af 
en akvaedukt, der beskadigedes af jordskaelvene i 
november 1980, en udvidelse af telefonnettet, som  
forbedrer vilkârene for etablering og drift af virkso m-
heder, samt anlaeg af industriomrâder. Finansierings
bidragene i industrisektoren vedrorte hovedsagelig 
mindre og meilemstore virksomheder, der modtag 72  
sublân under globallân. 

Ι Campanien fremmede Banken genetableringen af 
vandforsynings-, el-, telefon- og jernbanenettene, op-
forelsen af midiertidige boliger i de jordskaelvsramte 
omrâder, udbygningen af dr ikkevandsforsyningen og 
udvidelsen af kioaknettet inklusive spildevandsbe-
handlingsanlaeg. Arbejdet med rensning af Napoli-
bugten er et af de hidtil storste projekter af sin art. 
Det bliver til gavn for fiere millioner mennesker og vil 
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Làngivningen til produktive investeringer, hovedsagelig i 
industrien, udvidedes i sseriig grad i 1982, nemlig til 1301,4 mio.  
Enbetydeligdel(842mio, heraf249.1 mioafNICsmidler)havde 
form afgloballân til beskedne projekter, der hovedsagelig 
gennemferes afmindre og mellemstore virksomheder 
Sublànene under de lobende globallàn muliggjorde finansiering 
af 1 171 mindre og mellemstore projekter Inden for industri og 
turisme. 

Finansieringsbidrag i Faeliesskabet 

mindske vandforureningen vaesentligt i en betydelig 
de! af Ca mpanien. Endvidere stimulerede Banken in-
dustriens udvikling gennem ydelse af dels 63 sublân  
under globallàn til mindre virksomheder, dels direkte 
lân til modernisering af et glasvasrk, omstrukturering  
af en fabrik for fremstilling af vaskemaskiner og to  
hoteller. 

I Marche var lânen e fordeit pâ en brodfab rik samt et 
Projekt for modernise ring og udvidelse af en fabrik 
for fremstilling af slan ger og remme af gu mmi. Ende 
lig gjorde Banke ns midier det muligt at modernisera 
automobilindustrien i Molise. 

Pâ Sicilien muliggjorde Banken anskaffelse af aniae g 
for reduktion af energiforbruget i et olieraffinadeh, 
forbedring af de industrielle infrastrukturer, indret-
ning af et internationalt telekommunikationscenter og 
udbygning af telefonnettene. Endvidere finansierede 
den projekter for omstrukturering, modernisering og 
udvidelse af en bilfabhk, som er et af de storste indu-
strikomplekser pâ oen, samt tre enheder i en hotel-
kaede og et halvt hundrede mindre og mellemstore 
virksomheder. 

Der finansieredes dog ogsâ projekter af regional inter
esse, nemlig i visse tilbagestâende omrâder i Mei- 
lem- og Norditallen, der modtog i ait 114,2 mio. Der  
er hovedsagelig tale om et nyt afsnit af motorvejen 
gennem Friuli og et globallàn til mindre og mellem
store projekter. De i 1982 ydede 108 sublân pâ 
63,9 mio gik hovedsagelig til projekter i Umbrien og 
Trentino-Alto Adige, isaer inden for byggematerialer, 
metalforarbejdning og mekanik, traeindustrien og nae-
ringsmiddelindustrien. 

i Latium var finansieringsbidragene koncentreret om 
industriprojekter, nemlig modernisering af fabrikker 
for fremstilling af bildele, elektroniske kredslob og 
regnemaskiner samt hygiejneartikler, hvortil kommer  
67 mindre og mellemstore projekter. 

I Caiabrien gik lânene til telefonanlasg og kunstvan-
ding i omrâderne Tacina og Alessi. 

Pâ Sardinien indgik midierne i finansieringen af pro 
jekter for vandforsyning i den vestlige og sydiige del  
af oen, infrastrukturer i forbindelse med industriom-
râdet i Olbia, kunstvandingsprojekter pâ Campidano-
og Oristanosletten samt omstiiling af to cement-
fabrikker til kulfyring, hvortil kommer et globallàn îil 
mindre og mellemstore virksomheder. 

Lânene i Abruzzerne gik til en udvidelse af en jord-
station for Satellitkommunikation i Fucino, der indgâr 
i Intelsatsystemet, forbedring af vejnettet og infra 
strukturer i forbindelse med Industriomrâder. Blandt 
de storste finansieringsbidrag i industrien kan naev-
nes moderniseringen af en maskinfabrik, et bryggeri 
og en fabrik for fremstilling af hygiejneartikler. 

I Basilicata bidrog Banken ikke blot ti) genetablehn-
gen af vand- , el-, telefon- og jernbanenettet samt op-
forelsen af midlerïidige boliger, men ogsâ til en raek-
ke vejprojekter og aniaeg af et landbrugsomrâde. 

Làngivningen til fremme af virkeliggorelsen af Faelles-
skabets energipolitlske mài belob sig til 450,3 mio  
(404,1 mio af egne midier og 46,2 mio af NICs midier)  
og omfattede visse projekter, som ligeledes er af re 
gional interesse. Blandt de finansierede projekter kan  
naevnes dels udnyttelse af die- og naturgasforekom- 
ster samt erhvervelse af et jordbor til store dybder  
(118,7 mio), dels en raekke afsnit pâ i ait knap 240 km 
af de gasrorledninger, der forer gas fra Algeriet og 
Sovjetunionen tvaers gennem Campanien, Latium og 
Friuli-Venezia Giulia, inklusive kompressorstationer 
og udvidelse af d istributionsnettene i Emilia-Romag 
na, Toscana, Ligurien og Piemonte (i ait 133,9 mio).  
Hertil kommer projekter for rationalisering af ene rgi-
anvendelsen (171,2 mio) i bilfabrikker naer Torino, et 
kemisk aniaeg i Toscana, en fabrik for fremstilling af 
glasuld til isoleringsformâl i Lombardiet, et olieraffina-
deri pâ Sicilien, tolv cementfabrikker samt et betyde-
llgt antal mindre og mellemstore projekter, hvortil der  
bevilgedes fem globallàn, heraf ét af NICs midier. Un 
der de lobende globallàn var 34 sublân pâ i ait 
27,7 mio forbeholdt sâdanne projekter. Endelig stille-
des et globallàn til râdighed for mellemstore infra 
strukturer, derfremmer en ratlonel energianvendelse. 

Udbygningen af infrastrukturerne af interesse for 
Faeliesskabet tegnede sig for i ait 136,1 mio, der var 
fordeit pâ veje og motorveje mod Frankrig, Schweiz  
og 0strig (Frejustunnelen, adgangsveje til forskeltige 
alpepas og Friulimotorvejen) samt miljobeskyttelse 
(rensning af Napolibugten og bekaempelse af for-
ureningen af to bifloder til Arno). 
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Finansieringsbidragene til projekter for modernise-
ring eller omstilling af virksomheder, bortset fra  
dem, der bevilgedes til fremme af regionudvikiings-
bestraebelserne, belob sig til 238,3 mìo. Herl indgâr  
dels et projekt for anlaeg af et industriomrâde med  
henblik pâ omstilling af tekstllindustrien i Prato, dels 

tre projekter for anvendelse af h ojteknologi (satellit-
kommunikation, kraeftbekaempende medikamenter 
og plantebeskyttelsesmidler) samt fire globallân af 
NICs midier pâ 192,6 mio til finansiering af produktive 
investeringer foretaget af mindre og mellemstore 
virksomheder inden for industri og turlsme i Mellem-

Tabel 7: Lân i Italien I 1982 
Fordeling pâ flnansierlngskilder, okonomipolitiske formal og brancher 

Af egne midier Af NiCs midier 1 ail 
Ivlio ECU Mio ECU Mio ECU % 

Italien 1 alt 1588,7 449,4 2 038,1 100 

Fordeling pâ ekonomipolitlske formâl 
Regionudvikling 1 239,4 210,7 1 450,1 71,1 

heraf Mezzogiorno 1 125,2 210,7 1 335,9 65,5 
Genopbygning 116,4 78,4 194,8 9,5 

Energi 404,1 46,2 450,3 22,1 
Kulbrinter 118,7 — 118,7 5,8 
Gasrorledninger 118,8 15,1 133,9 6,6 
Rationel energianvendelse 166,6 31,1 197,7 9,7 
Individuelle là η 83,0 12,2 95,2 4.7 
Globa/làn 83,6 18,9 102,5 5,0 

Kommunikation og andre infrastrukturer af 
interesse for Fasllesskabet 79,4 56,7 136,1 6.7 
Modernisering og omstilling af virksomheder 45.7 192,6 238,3 11.7 

Modernisering og omstilling 4.6 — 4,6 0,2 
Hojteknologi 41.1 — 41.1 2.0 
Produktive investeringer foretaget af mind re og 
mellemstore virksomheder — 192,6 192,6 9.5 

At fratrœkkeb) — 179,9 — 56,7 — 236,6 — 11.6 

Fordeling pâ hovedbrancher 
Energi, kommunikation og andre infrastrukturer 936,1 225,7 1 161,8 57,0 

Energi (2) 249,6 15,1 264,7 13,0 
Kommunikation 380,9 97,5 478,4 23,5 
Infrastrukturer for vand 221,3 113,1 334,4 16,4 
Andre infrastrukturer 84,3 — 84,3 4.1 

Industri, landbrug og tjenesteydelser 652,6 223,7 876,3 43,0 
Individuelle làn 247,4 12,2 259,6 12,7 
Globallân 405,2 211,5 616,7 30,3 
Sublân under lobende globallân 309,1 — 309,1 15,2 

(') For finansieringsbidrag med fiere formâl.  
(2) jf, labe! 2. notes, s, 25, 
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og Norditalien uden for regionudviklingsomrâder. De 
forste sublân herunder var undervejs ved ârets ud-
gang. 

Bevillingerne i Det forenede Kongertge blev nsesten 
fordoblet ti! 490,6 mio af egne midier fra 252,7 mio  
(heraf33,9 mio'af NICs midier) i 1981. 

del af omrâdet samt udbygning af sovevogne til brug 
pâ straekningen Bristol—London. Endvidere bevilge-
de Banken lân Ι Yorkshire and Humberside, nemlig til 
vandbygningsarbejder, forbedring af ve jnettet og op-
forelse af fabrikker for behandling af fast affald. I 
Nordvestengland fremmede den projekter for vand-

Dette skyldtes hovedsagelig genoptagelsen af lângiv- 
ningen til energi- (188,4 mio) og industriprojekter 
(79,9 mio), men ogsâ lânene ti! Infrastrukturer for 
transport (52,1 mio), vandforsyning og splldevands-
behandling (90 mio) samt diverse infrastrukturer  
(80,2 mio) var betydelige. 

Ca. 84 % heraf gik til projekter af regional interesse.  
36 % af proje kterne er af interesse for Faellesskabet, 
isaer pâ grund af deres bidrag til virkeliggorelsen af 
dets energipolitiske mài, og 20 % af dem tjener beg-
ge formâl samtidig. 

Midlerne var i ho] grad koncentreret i den nordlige 
del af landet og isaer i Skotland (159,7 mio, eller knap 
en tredjedel af d en samlede lângivning) samt i Nord 
england, Yorkshire and Humberside og Nordvest
england (184 mio). 

Projekterne i energisektoren sigter hovedsagelig 
mod at udnytte landets egne energikilder, sâsom ker-
nekraftvaerket i Torness Point, aniaeg fo r lagring og 
transport af kernebraendsel i Windscale samt udnyt-
telsen af o lieforekomsten Magnus i Nordsoen (162,2 
mio). Hertil kommer projekter for sikring af de nord-
ligste ogruppers elforsyning, nemlig et elvaerk pâ  
Shetlandsoerne og tilslutning af Orkneyoerne til det 
skotske eltransmissionsnet gennem et sokabel, som  
vil muliggore braendstofbesparelser, idet det nedsaet-
ter behovet for anvendelse af lokale dieselkraftvaer-
ker (26,2 mio). 

Infrastrukturprojekterne af regional interesse gen-
nemfores hovedsagelig i Skotland (84,3 mio), f.eks. 
ringvejene omkring Edinburgh og Glasgow, projekter  
for vandforsyning, kloakering og spildevandsbehand-
ling samt vejanlaeg i Highlands, Grampians, Dumfries 
and Galloway, Strathclyde, Tayside og Borders. Hertil 
kommer diverse aniaegsinvesteringer, sâsom udvi-
delsen af Dundee lufthavn, industriomrâder, underti-
den med forhândsopforte industrihuse, i den sydlige 

Rnansieringsbidrag i Fœllesskabet 11982 
Fordeling pâ lande og hovedbrancher 

I millioner ECU 
2200-
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bygning og aniaegget af motorvejen Calder Valley. I 
Wales deltog den 1 finansieringen af projekter for 
vandforsyning, kloakering og spildevandsbehandling 
samt en del af ringvejen omkring Cardiff (23,4 mio),  
og endelig deltog den i Sydvestengiand 1 etablerin-

gen af kloak- og spildevandsbehandiingsfaciliteter I 
Plymouth, Bideford og Wadebridge (9,1 mio). 

Lângivningen til Industriprojekter tredobledes til 
79,9 mio. Den var rettet mod meget forskelllgartede 

Rnansieringsbidrag af regional Interesse i Faellesskabet 1978-1982 
I millioner ECU 

Fordeling pà brancher  
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brancher, sâsom fremstilling af gaspumper til kerne-
kraftvaerker med avancerede gaskolede reaktorer  
(naer Glasgow), datamater (1 Leeds), hydrauliske mo 
torer (Ι Plymouth) og kabler (i Nordvestengland). 
Endvidere har mindre og mellemstore vìrksomheder 
inden for industri og turisme I forskellige region-
udvikiingsomràder adgang til sublân under tre nye 
globallàn og en fuldmagtsaftale. 

jekter inden for turisme (4,4 mio), alle i regionudvik-
lingsomràder, hovedsagelig i Vestfrankrig (16 sublân)  
og Sydvestfrankrig (13 sublân), 

Hertil kommer et globallàn til mindre fiskeriprojekter, 
fortrinsvis for modernisering af fiskerfartojer og for-
arbejdning af fiskehprodukter. 

Under de lobende globallàn og den gseldende ful d
magtsaftale bevilgedes 33 sublân til mindre og mel
lemstore projekter inden for industri og turisme 
(7,8 mio). De gennemfores hovedsagelig 1 Yorkshire  
and Humberside, Nordvestengland og Skotland. 

Lânene i Frankrig steg med 73% til i alt 461,9 mio, 
heraf 424,3 mio af egne midier og 37,6 mio af NICs 
midier. 

Pâ i nfrastrukturomrâdet indgik lânene i finansierin-
gen af dels arbejder pâ jernbanestraskningen Le 
Mans—Nantes, som vil forkorte rejsetiden til Vest
frankrig og atlanterhavskysten, dels en raekke havne-
anlaeg, nemllg nye kajer i La Rochelle-La Pallice, Cha
rente-Maritime og Séte samt kulterminaler i sâvel 
Grand-Couronne og Saint-Wandrille i Rouen 
(Seine-Maritime) som Marseiile-Fos (Bouches-du-
Rhône). Endelig gik tre nye globailân til mindre og 
mellemstore offentlige arbejder. 

I lighed med tidiigere tegnede energiprojekterne sig 
for broderparten (311,7 mio). Endvidere noteredes et 
genopsving i lângivningen i den produktive sektor  
(39,8 mio af egne midier og 37,6 mio af NICs midier)  
samt en udvtdelse af finansieringsbidragene ti! min 
dre infrastrukturer (72,7 mio). 

Talrige finansieringsbidrag sigtede mod udnyttelse af  
egne energlressourcer med henblik pâ reduktion af  
afhsengigheden af olie. Heriblandt kan naevnes de to  
forste blokke af et kraftvaerk med letvandsreaktor i  
Belleville i Cher og kernekraftvaerket Super-Phénix i  
Creys-Malville i Alperne, der er udstyret med en hur
tig formeringsreaktor. I den sydiige del af landet bi-
drog Banken endvidere til finansieringen af en ny 
blok af det termiske kraftvaerk i Meyreuil samt til udvi-
delse af brunkulsbrydningen i Gardanne med henblik 
pâ levering af braendsel til dette kraftvaerk. Forlaen-
gelsen af minens levetid vii sikre ca. 2 000 arbejds-
pladser. 

Lânene i industrisektoren (77,4 mio) gik tll udvidelse 
og modernisering af en fabrik for forarbejdning af stài  
og Speciallegeringer til brug I iuftfartsindustrien og 
energisektoren i Ariège, syd for Toulouse, sâvel som  
tll mindre og mellemstore projekter. 

Under disse og tidiigere globallàn bevilgedes 158 
sublân pâ 46,6 mio til vejprojekter, der gennem
fores af lokale myndigheder, hovedsagelig i Sydvest
frankrig (115 sublân pâ 26,9 mio) og Vestfrankrig 
(21 sublân pâ 11,4 mio). Endvidere "modtog havnene i  
Nantes, Dieppe og Saint-Vaast-la-Hougue i ait  
4,8 mio. 

Finansieringsbidragene i Grsekenland blev naesten  
tredoblet i forhold til 1981, nemlig til 458,5 mio, heraf  
333,6 mio af egne midier og 124,9 mio af NICs midier.  
Med det lân af NICs midier pâ 80 mio med rentegodt- 
gorelse, der gik til Istandssttelse af veje og jernba-
ner samt genopbygning af boliger, skoler og andre  
bygninger, som beskadigedes af jordskaelvene i 
februar 1981, opbrugtes den hertil afsatte bevilling 
(jf. s. 28). 

Lânene i Graekenland fremmer udvlklingen af for 
skellige regioner, hovedsagelig gennem udbygning 
af infrastrukturerne for kommunikation (139,6 mio  
af egne midier og 44,9 mio af NICs midier) og 
stimulering af virksomheder i den produktive sektor 
(138,7 mio). De to vandkraftvaerker i Pigai og Stratos  
pâ i alt 360 MW vil endvidere gore det muligt at 
mindske olieimporten. 

To aftaler om globailân skai gore det muligt at yde 
sublân til mindre og mellemstore projekter inden for 
Industri og tjenesteydelser, dels i regionudviklings-
omrâder og omrâder under omstilling (16.1 mio af 
egne midier), dels uden for disse omrâder (37,6 mio  
af NICs midier). Herunder bevilgedes 51 sublân pâ 
16,1 mio til 38 industriprojekter (11,7 mio) og 13 pro-

For sâ vidt angâr kommunikation, gik lânene til dels 
udvidelse og modernisering af inden- og mellembys 
telefonnet uden for byomrâderne Athen og Thessalo-
nike, dels vejene Thessalonike—Serres (i reining af 
den bulgarske graense) og Patras—Olympia, der vil  
fremme udviklingen af Ostmakedonien og det vest-
lige Peloponnes. 
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Finansieringsbidrag i FasHesskabet 

Hertil kommer et nyt lân til industrlomrâderne Ι  
Komotinl. Kavala, Voles, Patras og Heraklion, som  
prioriteres hojt I del graeske regionudviklingspro-
gram. 

Finansleringsbidragene 1 den produktive sektor. ho-
vedsagelig I baslslndusttier, sigtede mod opforelse 
eller omstilling til kulfyring at en raekke cementfabrik-
ker, aniseg af en kulterminal med henblik pâ forsyning 
af disse cementfabrikker samt modernisering og ud-
videlse af en fabrik for fremstilling af aluminiumoxid 
og aluminium pâ nordkysten af Korinthbugten (i alt 
55,3 mio). 

label 8; Lân i Irland 11982 
Fordeling pà finansieringskilder og brancher 

miliioner ECU 

Industri, 
landDrug 
og liene-

steydeiser Energi 
infra- 

strukturer 1 ali 

Af egne midier 113,7 66,6 145,1 325.4 
Ai NiCs midier — 37,8 45,3 83,1 

Total 113,7 104,4 190,4 408,5 
% 27.9 ^5.5 46.6 100,0 

Endelig gik seks globallàn til finansieringsorganer for 
fremme af mindre og mellemstore investeringer Inden  
for industri og turisme (48,4 mio) samt til projekter,  
der gennemfores i landbrugsbedrifter, landbrugsin-
dustrlen eller med henblik pâ kollektiv kunstvanding 
(35,2 mio). 

Knap 42 % af lânene tilflod projekter for forbedring af 
kommunikationen mellem forskellige deie af landet  
og med udlandet, nemlig modernisering af tele-
fonnettet (146,2 mio) og forbedring af vejnettet 
(24,8 mio). Hertil kommer to lân til vandbygningsar-
bejder og draening af landbrugsjord. 

Under de lobende globailân bevilgedes i alt 78 sublân 
pâ 51,4 mio. Heriblandt kan naevnes et lân pâ 165 000  
ECU, som ledsagedes af en gaveydelse, der afholdes 
over Fasllesskabets almindelige budget, med henblik 
pâ opforelse af et museum i Milos pâ Kykiaderne. 
Dette er Bankens forste finansieringsbidrag til beva-
relse af Faellesskabets kulturelle og arkitektoniske 
arv. Det vil endvidere stimulere turismen pâ ogrup-
pen. 

Hovedparten af sublânene var koncentreret i Central-
og 0stgraekenland samt pâ de naerliggende oer, i 
Central- og 0stmakedonien, pâ Peloponnes, i Cen
tral- og Vestgraekenland samt i Thessalien. De 
finansierede projekter vedrorer nsehngsmiddelindu-
strien, turisme, tekstiler og iaeder samt landbrug. 
Blandt sidstnaevnte kan nsevnes fire sublân til moder
nisering af ca. 500 landbrugsbedrifter. Endelig gik syv 
sublân pâ 6,5 mio til mindre projekter for rationalise-
ring af energianvendelsen. 

I Irland belob lânene sig til 325,4 mio af egne midier  
og 83,1 mio af NICs midier, eller i ait 408,5 mio, mod 
342,6 mio i 1981. Over fire femtedele heraf var for-
bundet med rentegodtgorelser inden for rammerne af 
EMS(jf. s. 27). 

Projekterne, der fremmer udviklingen af forskellige 
dele af landet, er fordelt som folger: 

I energisektoren deltog Banken i opforelsen af lan 
dete forste kulfyrede kraftvaerk i Moneypoint, udbyg-
ningen af de torvefyrede kraftvaerker i Shannonbridge  
og Lanesborough samt etableringen af en gasrorled-
ning for forsyning af Dublins distributionsnet, og se-
nere en raekke fabrikker i byomrâdet, med naturgas 
fra forekomsten Kinsale Head ud for Corks kyst. Dis 
se investeringer vii reducere landets afhaengighed af 
importerei olie med ca. 1,6 mio toae ârligt. 

Finansieringsbidragene i den produktive sektor var 
fordelt pâ en lang raekke aktiviteter, nemlig en  
cementfabrik i Limerick, en fabrik i Ringaskiddy for  
forarbejdning af hvede til protein, glukose, dextrose,  
stivelse og saedekorn, som Faellesskabet impor terer, 
nye programmer for opforelse af noglefaerdige indu-
strihuse og udbygning af uddannelsescentre, som vil  
oge industriens og landbrugets produktivitet. 

Endelig gik tre globailân pà i alt 12,3 mio til irske insti-
lutter for finansiering af mindre projekter inden for  
turisme og i landbrugsbedrifter. 

Under de lobende globallàn bevilgedes 462 sublân pâ  
55,6 mio isaer til projekter inden for turisme, metal- 
forarbejdning og mekanik, traeindustrien, naerings-  
middelindustrien, landbrug og fiskeri. Ti sublân pà  
6,4 mio fordeltes meilem 480 landbrugsbedrifter med  
henblik pà gennemforelse af moderniseringsprojek-
ter. Endelig gik syv sublàn pâ 1,4 mio til mindre pro 
jekter for rationalisering af energianvendelsen. 
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Finansieringsbidrag i Fœllesskabet 

I Danmark mere end fordobledes lângivningen til  
305,3 mio (fra 142,9 mio Ι 1981), hvoraf 209,3 mio af-
holdtes af Bankens egne midier og 96 mio af NICs 
midier. 

Naesten halvdeien stilledes ti! râdighed for projekter  
for reduktion af Faellesskabets afhœngighed af olie, 
nemlig modernisering og udvidelse af fjernvarmenet-
tene i Ârhus og Varde (73,4 mio), der forsyner ca.  
270 000 mennesker, et behandlingsanlaeg for natur-
gas fra Tyraforekomsten i Nordsoen og nye afsnit af 
den gasroriedning, der ska! fordele gassen i landet,  
herunder dens tilslutning til det europseiske net gen-
nem forlaengelse til Nordtyskland. 

Derudover bidrog Banken til finansieringen af dels et  
center for fiskeri- og havforskning 1 Hirtshals, dels en 
udvidelse af Nakskovs kloaknet og renseanlaeg, 
sidstnaevnte med henblik pâ at mindske forureningen 
af Ostersoen i overensstemmelse med Helslngfors-
konventionen. 

Endelig undertegnede Banken en ny globallânsaftale  
med den danske stat. Under de lobende globallân  
bevilgedes 28 sublân til mellemstore industriprojekter 
vest for Store Baelt, hovedsagelig Inden for metal-
forarbejdning og naeringsmiddelindusthen. Hertil kom
mer to sublân pâ 3,6 mio til mindre fjernvarme- 
projekter. 

Disse projekter vil gore det muligt at reducere Impor 
ten af olieprodukter med ca. 380 000 toae ârligt. 

Bortset fra et lân til et sokabel for telekommunikation 
til Nederlandene gik de resterende finansierings
bidrag hovedsagelig til infrastrukturer for transport af 
regional interesse, nemlig fugleflugtsmotorvejen, der  
forbinder Kobenhavn med Falster via de to Farobroer 
over Storstrommen, udvidelse af fiske rihavnen i Tejn 
pâ Bornholm, uddybning og breddeudvidelse af se jl-
lobet fra Kattegat til Alborg havn og en lufthavn I 
Jakobshavn pâ Grönland. 

Lânene i Belgien pâ 60,5 mio (182,5 mio i 1981) var 
for ni tiendedeles vedkommende forbeholdt to kerne-
kraftvaerker, nemlig i Tihange, naer Liege, og Doel, 
naer Antwerpen. Hertil kommer fire sublân under et 
nyt globallân i Vallonien, fortrinsvis til fabrikker for 
fremstilling af dels blandingsgodning, dels integre-
rede kredsiob, og et sublân i Limburg i Flandern. 

I Forbundsrepubiikken Tyskiand bevilgede Banken  
et lân pâ 20,8 mio til blok 2 af kernekraftvaerket I 
Philippsburg i Baden-Württemberg. 
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Lân i Fœllesskabet ( ) 
A. Lân af egne midier  

Aftaler undertegnet i 1982 

I 1982 indgik Banken aftaler om lân pâ 3 453,2 mio af egne midier til projekter i Faellesskabet. Disse finansieringsbidrag, 
hvis okonomiske hovedtraek er beskrevet pâ siderne 28-43, er ydet pâ Bankens finanslelle ansvar og figurerer pâ dens 
statusopgorelse. 

Projekternes okonomipolitlske formâl, som er anfort i hojre spalte, svarer til hovedinddelingerne i tabel 2. De i henhold til  
Romtraktatens artikel 130 a) finansierede projekter findes i spalten »regionudvikling«. De i henhold til artikel 130 c) 
finansierede er fordeit pâ »energiformâl« og »infrastrukturer af interesse for Faellesskabet«. »Modernisering og omstil-
ling« omfatter projekter finansieret ί henhold til artikel 130 c) samt lân nr. 54 og 103, som er finansieret i henhold tîl 
artikel 130 b) (jf. s. 25). 

Visse af de finansierede projekter har ligeledes modtaget lân af NICs midier (jf. s. 55 og 56). De er markeret med en 
asterisk. Tegnet » + « angiver de lân til projekter i Irland og Italien, der er forbundet med en rentegodtgorelse pâ 3  
procentpoints inden for rammerne af EMS. De lân, som Banken har stillet til râdighed for genopbygningen af de jord- 
skaelvsramte omrâder i Italien (jf. s. 28), er trykt med kursiv. De er forbundet med en rentegodtgorelse pâ 3 procent 
points. 

Anvendte forkortelser 

Graekenland ETBA 

Frankrig CAECL 

Italien ANAS 

BNL 
CENTROBANCA 

as 
CREDIOP 

EFIBANCA 

Elliniki Trapeza Viomichanikis Italien 
Anaptixeos A.E. 

Caisse d'Aide à l'Équipement 
des Collectivités Locales 

Azienda Nazionale Autonoma 
delle Strade 
Banca Nazionale de! Lavoro 
Banca Centrale di Credito Po
polare 

Credito Industriale Sardo 
Consorzio di Credito per le 
Opere Pubbliche oei forenede 
Ente Finanziare Interbancario Kongehge 

ENEL Ente Nazionale per l'Energia Elettrica 
SpA. 

ENI Ente Nazionale Idrocarburi 
IMI Istituto Mobiliare Italiano 
IRFIS Istituto Regionale per H Finanziamen

to alle Industrie in Sicilia 
ISVEIMER Istituto per lo Sviluppo Economico 

dell'Italia Meridionale 
ITALGAS Società Italiana per U Gas ρ A 
SIP Società Italiana per l'Esercizio Tele

fonico pA. 

NWC National Water Council 

(1) Finansieringsbidrag tii proiekter ι mediemssiâterne udirykkes almmdeiigvis ι modvasrdien al en national valuta 

Energiformâl 
Infrastrukturer af Interesse for Fœllesskabet 
Modernisering og omstilling 
Reglonudvikling 

BELGIEN 

Mio ECU 

60,5 

2 750 mio bfr. 

1-3. Blok 2 og 3 (902 og 1 003 MW) 
af kernekraftvœrket i Tihange og blok 
3 og 4 (897 og 1 003 MW) af kerne 
kraftvœrket i Doel 
Intercom og Ebes gennem Belgeiec-
trlc Finance B.V. 
— 1 mia bfr. 22,1 
— 500 mio bfr. 11,0 
— 1 mia bfr. 21,9 

4. Globaliän til Société Nationale de 
Crédit à l'Industrie (SNCI) med hen-
blik pâ finansiering af mindre og mel-
lemstore industriprojekter I egnsudvlk-
lingsomrâder 
250 mio bfr. 5,5 

DANMARK 209,3 

1 715,1 mio kr. 

5. Modernisering og udvidelse af 
Arhus fjernvarmenet 
Artiüs Kommune 
560 mio kr. 68,5 

Energiformâl 
Infrastrukturer af interesse for Fœllesskabet 
Modernisering og omstilling 
Reglonudvikling 

Mio ECU 

6. Roriedninger til forsyning af Verde 
fjernvarmenet 
Verde Kommune 
40,3 mio kr. 

7-8. 273 km rorledning til forsyning 
af 21 syd- og sonderjyske kommuners 
gasdistributionsnet 
Naturgas Syd l/S gennem Kongeriget 
DanmarKs HypoteKbanK og Flnans-
forvaltning 
— 120 mio kr. 
— 100 mio kr. 

9-10.· Det 28,5 km lange afsnit mel-
lem Udby (Sjœlland) og 0nslev (Fal-
ster) af motorvejen Kobenhavn—Rod-
by, inklusive Farobroerne over Stor-
strommen 
Den dansKe stat (flnansministeriet) 
— 300 mio kr. 
— 350 mio kr. 

11. Udvidelse af Tejn havn pâ Born
holms nordkyst 
Tejn Havnebestyrelse 
9.3 mio kr. 

4.9 

14.7 
12,2 

36,6 
42.5 

1.1 
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Energiformâl 
Infrastrukturer af interesse for Fœllesskabet 
Modernlsering eg omstilling 
Regionudvlkiing 

Mio ECU 

12. Uddybning og breddeudvidelse 
af sejilobet fra Kattegat til Âlborg  
havn 
Alborg Havnevœsen 
68 mio kr. 8,3 

13. Jakobshavn lufthavn pà Grön 
lands vestkyst 
Den danske stat (ministerlet for  
Grönland) 
56 mio kr. 6,8 

14. Sokabel meliem Romo og Anjum 
(Nedertandene) med henblik pâ for-
bedring af telekommunikationsforbin-
delserne meliem Norden og Fœlles 
skabet 
Post- og Telegrafvaesenet gennem 
den danske stat (finansministerlet) 
17,5 mio kr. 2,1 

15. Udbygning af Nakskov rensean-
lœg samt 11 km spildevandsledning 
pâ land og 1 km haviedning i Lange-
landsbœltet 
Nakskov kommune 
14 mio kr. 1.7 

16. Fiskeri- og havforskningscenter 1  
Hirtshals 
Nordsocentret, Fiskeri- og Havforsk
ningscenter Seivejende Institution 
30 mio kr. 3,7 

17. Globallân til den danske stat (fi
nansministerlet) med henblik pâ fi-
nansiering af mindre og mellemstore 
projekter inden for industri og turisme 
i egnsudvikiingsomrâder 
50 mio kr. 6,1 

FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND 20,8 

50 mio DM 

18. Blok 2 (1 281 MW) af kernekraft-
vœrket i Philippsburg i Baden-Würt
temberg 
Kernkraftwerk Philippsburg GmbH 
50 mio DM 20,8 

GR/EKENLAND 333,6 
21 485 mio dr. 

19. Vandkraftvœrk pâ 210 MW i Rigai 
nord for Ioannina (Epiros) 
Dimosia Epichirisi llektrismou 
1 250 mio dr. 18,7 

20-21. Vandkraftvœrk pâ 150 MW I 
forbindelse med Acheloosfioden nord  
for Agrinion (Vesîgrœkenland) 
Dimosia Epichirisi llektrismou 
— 1 250 mio dr. 20,1 
— 800 mio dr. 12,0 

Energiformâl 
Infrastrukturer af interesse for Fœllesskabet 

Modernisering og omstilling 
Regionudvikling 

Mio ECU 

22. 78 km vej mellem Thessalonike 
og Serres (Central- og Ostgrœken- 
land) 
Den grseske stat (ekonomiministe-
riet) 
700 mio dr. 10,5 

23. Vejen Patras—Olympia: aniœg af 
72 km i nyt tracé og omiœgning af 
40 km samt aniœg af 68 km biveje 
(Peloponnes) 
Den grœske stat (okonomiministe-
riet) 
1 mia dr. 15,0 

24-25.* Udvidelse og modernisering 
af telekommunikationsnettet 
Organismes Tiiepikoinonion tis Elia 
dos A.E. (GTE) 
— tilsiutning af 333 000 abonnenter 

6,2 mia dr. 99,1 
— tilsiutning af 81 600 abonnenter i 

landbrugsomrâder 
1 mia dr. 15,0 

26. industrlomràder i K omotini (Thra 
kien), Kavala (0stmakedonien). Volos 
(Thessalien). Patras (Peloponnes) og 
Heraklion (Kreta) ETBA for Vioml-
chanikes Perioches ETBA A.E. 
(VIPETBA) 
300 mio dr. 4,5 

27. Udvidelse af kapaciteten for  
fremstilling af aluminiumoxid, moderni
sering af aniœg for fremstilling af alu
miniumoxid og aluminium samt opfo- 
relse af 250 arbejderboliger (Central-
grœkenland) 
Aiouminion tis Eiiados A.E. gennem 
ETBA 
1 mia dr. 15,0 

28. Cementfabrik i Milaki (Euboia) 
Heracles Anonimos Geniki Etairia 
Tsimenton gennem Ethnikl Trapeza 
tis Eiiados 
600 mio dr. 9,6 

29. Omstilling til kulfyring, inklusive  
forureningsbekœmpende udstyr, og 
udvidelse af en cementfabrik i Mikro 
Vathy Aviidos (Centralgrœkenland) 
Tsimenta Chalkidos A.E. 
1,3 mia dr. 19,5 

30. Omstilling til kulfyring af en ce
mentfabrik i Volos (Thessalien) 
Heracles Anonimos Geniki Etairia 
Tsimenton gennem ETBA 
300 mio dr. 4,8 

31. Opforelse af en kulterminal i Mi
laki (Euboia) til betjening af cementfa-
brikkerne i Mila ki og Volos 
Mesogiakai Epichirisis Anthrakos 
A.E. gennem ETBA 
400 mio dr. 6,4 
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Energiformàl 
Infrastrukturer at interesse for Fsellesskabet 
Modernlsering og omstllling 
Regionudvlkling 

Mio ECU 

32-33. Globallân til Ethniki Trapeze 
Ependlseon VIomichanlkIs Anap-
tixeos A.E. (ETEBA) med henbllk pà  
finansiering af mindre og mellemstore 
projekter Inden for industri og turisme 
— 520 mio dr. 8,3 
— 1 mia dr. 15,0 

34. Globallân til Ethniki Trapeze tis 
Eilados med henblik pâ finansiering af 
mindre og mellemstore industriprojek-
ter 
1 250 mio dr. 20.1 

35. Globallân til Trapeze Ependi-
seon A.E. med henblik pâ finansiering 
af m indre og mellemstore industripro-
jekter 
310 mio dr. 

36-37. Globallân til Agrotiki Trapeze 
tis Ellados (ATE) med henblik pâ fi
nansiering af 
— mindre og meiiemstore iandbrugs-

industriprojekter og investeringer I 
landbrugsbedrifter 
605 mio dr. 9.7 

— mindre og meiiemstore landbrugs-
industriprojekter, investeringer i 
landbrugsbedrifter og mindre, kol 
lektive kunstvandingsprojekter 
1,7 mia dr. 25.5 

5,0 

FRANKRIG 424,3 

2 731 mio ffr. 

38-39. Blok 1 og 2 à 1 270 MW af 
kernekraftvaerket I Belleville (Midt-
frankrig) 
Electricité de France, Service Natio
nal 
— 500 mio ffr. 80,4 
— 600 mio ffr. 91,6 

40. Kernekraftvaerket Super-Phénix  
(1 200 MW) i Creys-Malville (Rhône- 
Aiperne) 
Centrale Nucléaire Européenne à  
Neutrons Rapides S.A. (NERSA) 
300 mio ffr. 45,8 

41-42. Brunkulsmine og brunkulsfy-
ret kraftvaerk pâ 600 MW i Gardanne, 
naer Aix-en-Provence (Provence-
Aiperne-Côte d'Azur) 
Charbonnages de France 
— 350 mio ffr. 56,3 
— 250 mio ffr. 37,6 

43. Jernbanelinien Le Mans—Nantes;  
slojfning af 54 jernbaneoverskaeringer 
med henbiik pâ forhojelse af koreha-
stigheden 
Qennem CAECL 
— Région des Pays-de-la-Loire 

25 mio ffr. 
— Département du Maine-et-Lolre 

10 mio ffr. 
— Département de ia Sarthe 

16,5 mio ffr. 
i alt 51,5 mio ffr. 7,8 
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44-45. Udvidelse af trafikhavnen 1 
La Rochelle-La Palllce (Poitou-Charen-
tes) med 1 800 m mole. 10 ha lager-  
areal og 180 m kaj  
Gennem CAECL 
— Chambre de Commerce et d'In

dustrie de La Rochelle 
8 mio ffr. 1.2 

— Département de la Charente-
Maritime og Syndicat Intercom
munal à Vocation Multiple de la 
région de La Rochelle 
24 mio ffr. 3,6 

46. Udbygning af kulterminalerne i 
Grand-Couronne og Saint-Wandrille i 
Rouens havn (0vre Normandiet) 
Port Autonome de Rouen gennem 
CAECL 
15 mio ffr. 2.3 

47. Udvidelse af massegodste rmina-
len i Fos-sur-Mer (Côte d'Azur) i for-
ventning om oget kultrafik 
Port Autonome de Marseille gennem 
CAECL 
60 mio ffr. 9,0 

48. Udvidelse af trafikhavnen 1 Séte  
(Languedoc-Roussillon) med et hav-
nebassin, en massegodskaj og en 
RO-RO pier 
Chambre de Commerce et d'In
dustrie de Séte gennem CAECL 
17.5 mio ffr. 2,6 

49-51. Gioballân til CAECL med hen-
blik pâ finansiering af infrastrukturpro-
jekter, der gennemfores af lokale  
myndigheder eller offentllge vlrksom-
heder i egnsudviklingsomrâder 
— 100 mio ffr. 16,1 
— 100 mio ffr. 15,1 
— 100 mio ffr. 15,1 

52. Udvidelse og modernisering af 
anlaeg for forarbejdning af fin- og spe-
cialstâl samt legeringer i Pamiers 
(Sydfrankrig-Pyrenaeerne) 
Creusot-Lolre S.A. 
35 mio ffr. 5,6 

53. Gioballân til Crédit d'Équipe
ment des Petites et Moyennes En
treprises (CEPME) med henblik pâ fi
nansiering af mindre og mellemstore 
projekter i egnsudvikiingsomrâder ei-
ler omràder under omstilling 
100 mio ffr. 16,1 

54. Gioballân til Caisse Centrale de 
Crédit Coopératif (CCCC) med hen
blik pâ finansiering af mindre og mel
lemstore fiskeriprojekter i egnsudvik
lingsomrâder 
120 mio ffr. 18,1 
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325,4 
224,4 mio l£ 

55. Kulfyret kraftvaerk i Moneypoint; 
to blokke à 300 MW (Mid West) 
Electricity Supply Board 
28mioie 40.5 + 

56.· 222 km rorledning mellem Cork, 
hvor gassen fra forekomsten Kinsale 
Head ud for Corks kyst landes, og 
Dublin, hvorfra en 24 km lang stikied-
ning vii gore det muligt at forsyne Dub
lin City 
Bord Gais Eireann 
18mioie 26.1 -I-

57. Forbedring af vejnettet 
Den irske stat (flnansminlsteriet) 
7 mio le 10,2 + 

58. Forbedring af vejnettet og ring-
vejene omkring Dublin og Cor k 
Don irske stat (finansministeriet) 
lOmioie 14,6 + 

59.· Udvidelse og modernisering af 
teiefon- og telexnettet til gavn for ca. 
54 000 abonnenter 
Department of Posts and Telegraphs 
gennem Irish Telecommunications 
Investments Ltd 
75 mio IE 108,6 + 

60. Draening af 58 000 ha landbrugs-
jord i grevskaberne Meath, Limerick 
og Mayo 
Den irske stat (finansministeriet) 
3 mio l£ 4,4 -Ι

ΟΙ. Vandforsyning og spildevandsbe-
handling I grevskaberne Dublin. 
Meath, Kildare, Wicklow, Wexford , Kil
kenny, Tipperary og Waterford  
Den Irske stat (finansministeriet) 
Smioie 7,3 -I-

62-63. Opforelse af 45 noglefaerdige 
og skraeddersyede industrihuse gen
nem den Irske stat (flnansminl 
steriet) 
— Industrial Development Authority 

11,6 mio l£ 16,9 -I-
— Shannon Free ΑΙφοιΙ Develop

ment Company Limited 
7,9 mio l£ 11.5 + 

64. Udvidelse og modernisering af 
en cementfabrik i Lime rick 
Irish Cement Ltd 
40miol£ 57.9 

65. Fabrik for oparbejdning af blod 
hvede i Ring askiddy i grevskabet Cork 
Wheat Industries Limited 
5 mio l£ 7,2 
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66. Opforelse af 26 uddannelses-
centre for industri og landbrug samt  
udvidelse og modernisering af 18  
andre 
Den irske stat (finanaministerlet) 
5.4 mio IE 

67-68. Globallân til Industrial Credit 
Company Limited (ICC) med henblik 
pâ finansiering af mindre og mellem-
store turistprojekter 
— 2 mio IE 
— 4 mio IE 

69. Globallân til Agricultural Credit 
Coφoratlon (ACC) med henblik pâ fi-
nansiertng af investeringer i land-
brugsbedrifter 
2.5 mio IE 

ITALIEN 

7,9 + 

2.9 
5.8 

3.6 

1 588,7 

2 094 mia lire 

70-71. Udnyttelse af ol ieforekomsten 
Sarago Mare ud for Porto Civitanova 
(Marche) 
ELF Italiana S.p.A., Società Petrolife
ra Italiana p.A. og Coparex S.A. gen- 
nem Istituto Bancario San Paolo di 
Torino 
— 40,8 mia lire 31.0 
— 7,2 mia lire 5,4 

72. Udnyttelse af naturgastorekom-
sterne Porto Corsini ud for Ravenna 
(Emilia-Romagna). Barbara ud for Fal 
conara (Marche) og Ada ud for Chiog -
gia (Venezia) i Adria terhavet 
AGIR S.p.A. 
100 mia lire 75.4 + 

73. Arbejder og aniaeg for rationali-
sering af energianvendelsen i et olie-
raffinaderi I Augusta (Sicilien) 
ESSO Italiana S.p.A. gennem IRFIS 
15 mia lire 11,4 

74. Gasrorledningen Algeriet—Italien,  
det 258 km lange afsnit Melizzano 
(Campanien)—Civita Castellana (La-
tium) samt kompressorstationer i 
Enna (Sicilien) og Tarsia (Calabrien) 
SNAM S.p.A. gennem ENI  
120 mia lire 91,2 + 

75. 31 km gasrorledning mellem den 
transostrigske rorledning. der trans 
porterer sovjetisk gas. og det lands-
daekkende net i Palmanova (Friuli- 
Venezia Giulia) 
SNAM S.p.A. 
5,5 mia lire 4.2 -1-

76. Udbygning af naturgasdistribu-
tionsnettet i Bologna (Emilia-Romag 
na) 
Azienda Municipalizzata Gas e Ac
qua gennem Istituto Bancario San 
Paolo di Torino 
6 mia lire 4.5 + 
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77. Udvidelse af naturgasdistribu-
tionsnettet i Arnodalen (Toscana) 
Fiorentina Gas S.p.A. gennem EPI- 
BANCA 
5 mia lire 3.8 + 

78.· Udvidelse af gasdistributions-
nettene i kommunerne Torino, Novara, 
Asti, Mondovi (Piemonte), Savone og 
Sarzana (Ligurien) samt udbygning af 
over 900 km rcriedning 
Italgas gennem SAFOP—BNL 
20 mia lire 15,1 + 

79. Udbedhng af e ltransmissionsnet-
tet. der beskadigedes af jordskaalvene  
i november 1980 (Campanien og Basi
licata) 
ENEL 
10 mia lire 7,6 

80. Faerdiggorelse af den 13 km lan 
ge Frejusvejtunnel gennem Alperne, 
som forbinder Rochemollesdaien naer 
Bardonecchia i Italien med Arcdaien i  
Savojen I Frankrig 
Società Italiana per li Traforo del 
Frejus 
24 mia lire 18,1 

81. Det 32 km lange afsnit Gamia— 
Pontebba af Friulimotorvejen mod den  
ostrigske grœnse 
Concessioni e Costruzioni Autostra
de S.p.A. (AUTOSTRADE) gennem 
Cassa di Risparmio delie Provincie 
Lombarde 
40 mia lire 30,7 

82. Udbygning af for skellige afsnit af 
hovedvej 24, 26 og 33 med henblik pâ  
at forbedre adgangen til otte alpepas 
mellem Frankrig og Schweiz (Piemon
te—Val d'Aoste) 
ANAS 
34,5 mia lire 26,0 -I-

83. Udbygning af for skellige afsnit af 
hovedvej 16, 17, 81 og 150 i Abruz-
zerne 
ANAS 
33 mia lire 25,3 + 

84. Udbygning af forskellige afsnit af 
hovedvej 93 (Basilicata) 
ANAS 
34 mia lire 25,7 + 

85. International telefoncentral i Pa
lermo (Sicilien) 
Italcabie gennem IRFiS 
15 mia lire 11,3 

86-87. Udvidelse af jordstationer for  
Satellitkommunikation 
— i Fucino (Abruzzerne) 

Telespazio S.p.A. gennem EFI-
BANCA 
14 mia lire 10,6 

— i Gera Lario (Lombardiet) 
Telespazio S.p.A. 
8 mia lire 6,0 
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88. Udbygning af telefonnettet i Ca-
labrien; tilsiutning af 67 000 nye abon-
nenter 
SIP gennem IMI 
100 mia lire 76,0 + 

89. Udbygning af tele fonnettet pâ Si 
cilien med henblik pâ tilsiutning af ca. 
166 000 nye abonnenter 
SIP gennem BNL 
1CKD mia lire 75,5 + 

90.· Udbygning af telefonnettet i 
Puglien; tilsiutning af 138 CKX) nye 
abonnenter 
SIP gennem CREDIOP 
90 mia lire 68,0 + 

91. Hastereparationer og genopbyg-
ning af telefonnettet, der beskadi
gedes af jordskaeivene i november 
1980 (Campanien og Basilicata) 
SIP 
10 mia lire 7.6 

92. Forbedring af kunstvandingen af 
over 18 000 ha samt draening af knap 
25 000 ha i omrâderne Biferno (Moli
se), Stornare, Sinni (Puglien og Basili
cata), Tacina A lessi (Calabrien), Cam
pidano og Oristano (Sardinien) 
Cassa per li Mezzogiorno 
20 mia lire 15,2 + 

93. Udbygning og modernisering af 
vandforsyningen ti! gavn for knap  
1 mio mennesker i den vestlige og 
sydiige del af Sardinien, inklusive  
byerne Sassari og Cagliari 
Cassa per II Mezzoglonto 
35 mia lire 26,6 -l· 

94. Udbygning af drikkevandsforsy-
ningen til gavn for 2,3 mio mennesker 
i Campanien, inklusive Napoli, Caserta 
og Ischia 
Cassa per il Mezzogiorno 
30 mia lire 22,8 -l-

95. Udvidelse af Pertu sillo- og Forto-
reakvsedukterne, der forsyner 800 000  
mennesker med drikkevand (Puglien) 
Cassa per li Mezzogiorno 
55 mia lire 41,8 + 

96. Udbygning af drikkevandsforsy-
ningen i Puglien 
Den Itaiienske stat 
21,5 mia lire 16,2 -I-

97.· Udbedhng af den pugliske a-
kvaedukt, der beskadigedes af jord
skaeivene i november 1980, samt re 
paration af Pavoncellitunnelen og for
skellige vandbygningsarbejder 
Den itaiienske stat 
75 mia tire 56,7 
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98. Aniaeg for drikkevandsforsyning 
og kloakering i 131 kommuner i Cam- 
panien og Basilicata i forbindelse med  
midiertidige boliger for knap 65 000  
mennesker, der ramtes af jordskaelve- 
ne i november 1980 
Cassa par // Mezzogiorno 
40 mia lire 30.4 

99. Aniaeg for drikkevandsforsyning 
og kloakering i 83 kommuner i Cam-
panien og Basilicata i forbindelse med  
midiertidige boliger for over 30000  
mennesker, der ramtes af jordskaelve· 
ne i november 1980 
Cassa per il Mezzogiorno 
15 mia lire 11,5 

100-101. Veje, jernbaner, vandforsy-
ning og kloakering i forbindelse med  
industriomrâderne i Olbia (Sardinien). 
Brindisi, Bari (Puglien), Sangro Aventi
no og Val Pescara (Abruzzerne) 
Cassa per II Mezzogiorno 
— 20,1 mia lire 15,3 + 
— 25 mia lire 16,9 + 

102. Veje, jernbaner, vandforsyning 
og kloakering i forbindelse med indu 
striomrâderne i Syrakus, Ragusa, Gela 
og Enna (Sicilien) 
Cassa per li Mezzoglorfio 
40 mia lire 30.4 -I-

103. Industriomrâdet Macrolotto i 
Prato naer Firenze (Toscana) 
Cassa di Risparmi e Depositi di 
Prato 
6 mia lire 4,6 

104. Globallân til IMI med henblik pä  
finansiering af mindre og mellemstore 
infrastrukturer for udnyttelse af Fael-
lesskabets energiressourcer, diversifi-
cering af energiimporten og rationali-
sering af energianvendelsen 
20 mia lire 15,2-1-

105. Omstilling ti! kulfyring og ratio-
nalisering af energianvendelsen i en  
cementfabrik i Piacenza (Emilia-Ro
magna) 
Industria Cementi Giovanni Rossi 
S.p.A. gennem BNL—Mediocredito 
10 mia lire 7,6 

106. Omstilling til kulfyring af otte 
cementfabrikker i Cividale dei Friuli, 
Triest (Friuli—Venezia Giulia). Genova 
(Ligurien), Pontassieve (Toscana), Se
nigallia (Marche), Sarche di Calavino 
(Trentino—Alto Adige), Rezzato og 
Savignano (Emilia-Romagna) samt  
modernisering af sidstnsevnte 
ItalcementI S.p.A. gennem EFIBAN-
CA 
34 mia lire 26,1 
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107. Omstilling tii kuifyring af ce-
mentfabrikkerne i Samatzai og Scala  
di Giocca (Sardinien) 
Cementerie di Sardegna S.p.A. gen-
nem CIS 
7 mia lire 5,4 

108. Udvidelse og modernisering af 
en fabrik for fremstilling af giasuld til 
isoleringsformâl i Vidalengo (Lombar-
diet) 
Balzaretti Modigliani S.p.A. gennem 
IMI 
15 mia lire 11,5 

109. Omstilling til floatprocessen af 
en fabrik for fremstilling af trukket 
planglas i Salerno (Campanien) 
Vernante Pennltalia S.p.A. gennem 
BNL—Mediocredito 
28,1 mia lire 21,2 

110. Aniaeg f or fremstilling af kraeft-
bekaempende medikamenter i en me-
dicinalvarefabrik i Nerv iano; toksikolo-
gisk og onkologisk laboratorium i Ner
viano og molekularbioiogisk laborato
rium 1 Milano (Lombardiet) 
Farmitalia Carlo Erba S.p.A. gennem 
IMi 
18 mia lire 13,6 

111. Fabrik for fremstiiling af pl ante-
beskytteisesmidler i Fiiago (Lombar
diet) 
BAYER Italia S.p.A. gennem IMI 
14,5 mia lire 11,0 

112. Arbejder og anlaeg for rationall-
sering af energianvendelsen i en fa
brik for fremstiiling af kemiske pro 
dukter i Rosignano (Toscana) 
Solvay & Cle S.A. gennem istituto  
Bancario San Paolo dl Torino 
20 mia lire 15,1 

113. Erhvervelse af to jordbor til sto
re dybder 
Saipem S.p.A. 
9 mia lire 6,8 

114. Arbejder og aniaeg for reduk-
tion af en ergiforbruget i forskeilige fa-
brikker i Torino (Piemonte) 
FIAT Auto S.p.A. og FIAT Veicoli In 
dustriali S.p.A. 
8 mia iire 6,0 

115. Omstrukturering og modernise
ring af en samlefabrik i Cassino (La-
tium) og to fabrikker for fremstilling 
af bildele i Termoli (Molise) og Sulmo 
na (Abruzzerne) 
FIAT Auto S.p.A . gennem IMI 
65,1 mia lire 49,2 

116. Omstrukturering og udvidelse 
af en fabrik for fremstilling af biler 
med lille slagvolumen i Termini Ime-
rese (Sicilien) 
FIAT Auto S.p.A. gennem IMI 
18 mia lire 13,8 
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117. Omstrukturering og udbygning 
af en fabrik for fremstilling af elektro-
niske kredslob og regnemaskiner 1 
Cittaducale (Latium) 
Texas Instruments Semiconduttori 
Italia S.p.A. gennem IMI 
5,8 mia lire 4,4 

118-119. Omstrukturering af en fa
brik for fremstiliing af vaskem askiner i 
Napoli (Campanien) 
Industrie Riunite Eurodomestiel gen
nem ISVEIMER 
— 6,8 mia lire 5,1 
— 3,2 mia lire 2,4 

120. Brodfabrik i Ascoli Piceno 
(Marche) 
Nuova Fornerla Adriatica S.p.A. gen
nem INTERBANCA 
14.4 mia lire 10,9 

121. Udvidelse og modernisering af 
bryggerier i Popoli (Abruzzerne) og 
Massafra (Puglien) 
Atl Dreher S.p.A. og Birra Dreher 
S.p.A. gennem ISVEIMER 
23,1 mia lire 17,6 

122. Modernisering og udvidelse af 
to fabrikker for fremstilling af hygiej-
neartikler i Pescara (Abruzzerne) og 
Pathca (Latium) 
Farmaceutici Atemì Fate r S.p.A. gen
nem ISVEIMER 
12.5 mia lire 9,6 

123. Modernisering, rationalisering 
og udvidelse af en fabrik for fremstil
ling af slanger og remme af gummi i 
Ascoli Piceno (Marche) 
Uniroyal Manuli S.p.A. gennem 
ISVEIMER 
9,5 mia lire 7,2 

124. Nyindretning og modernisering 
af fem turisthoteller med i alt 1 100  
sengepladser i Avellino, Caserta 
(Campanien), Palermo, Catania og Sy 
rakus (Sicilien) 
Compagnia Italiana dei Jolly Hotels 
S.p.A. (ITAUOLLY) gennem IMI 
4 mia lire 3,0 

125-127. Globallàn til BNL—Medio
credito med henblik pâ finansiering af 
mindre og mellemstore projekter in-
den for industri og tjenesteydelser i 
Mezzogiorno 
— 30 mia lire 22,8 
— 25 mia lire 18,9 
— 25 mia lire 18,9 

128. Globallàn til Banco di Napoli 
med henblik pâ finansiering af mindre 
og mellemstore industriprojekter i 
Mezzogiorno 
20 mia lire 15,3 
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129. Globallân til CENTROBANCA 
med henblik pâ finansiering af mindre 
eg mellemstore projekter Inden for 
industri og tjenesteydelser i Mezzo 
giorno  
20 mia lire 

130-131. Globallân til CIS med hen
blik pâ finansiering af mindre og mel
lemstore industriprojekter pâ Sardi 
nien 
— 10 mia lire 
— 20 mia lire 

132. Globallân til EFIBANCA med  
henblik pâ finansiering af mindre og 
mellemstore industriprojekter i Mez 
zogiorno 
10 mia lire 

133. Globallân til IMI med henblik pâ  
finansiering af mindre og mellemstore 
projekter Inden for industri og tjene
steydelser i Mezzogiorno 
70 mia lire 

134. Globallân gennem IMI til en 
rskke leasingfirmaer med henblik pâ  
finansiering af m indre og mellemstore 
industriprojekter i Mezzogiorno 
20 mia lire 

135-136. Globallân til ISVEIMER med 
henblik pâ finansiering af mindre og 
mellemstore industriprojekter i Mez 
zogiorno pâ fastlandet 
— 50 mia lire 
— 50 mia lire 

137. Globallân til ISVEIMER med 
henblik pâ genetablering af produk-
tionsmidlerne i mindre og mellemstore 
virksomheder Inden for Industri og ho-
teldrift, der beskadigedes af jordskœl·  
vene i november 1980 (Campanien og 
Basilicata) 
3.4 mia lire 

138. Globallân til regionale Medio
crediti i Latium og Marche samt til  
INTERBANCA gennem Mediocredito 
Centrale med henblik pâ finansiering 
af mindre og mellemstore projekter  
Inden for industri og tjenesteydelser i 
Mezzogiorno 
30 mia lire 

139. Globallân til syv regionale 
diocreditl og til INTERBANCA gen
nem Mediocredito Centrale med hen
blik pâ finansiering af mindre og mel
lemstore industriprojekter i tilbage-
stâende omrâder i Mellem- og Nord 
italien 
60 mia lire 

140. Globallân til BNL—Mediocredi
to med henblik pâ finansiering af 
mindre og mellemstore projekter for  
rationalisering af energianvendelsen i 
den mellem- og norditalienske industri 
30 mia lire 

15,1 

7.6 
15.1 

7.7 

53,7 

15,2 

37.8 
37,8 

2.6 

22,8 

45,6 

22.7 



Energiformâl 

Infrastrukturer at interesse for Faellesskabet 
Modernisering eg omstilling 
Regionudvikling 

Mio ECU 

141. Globallân til CENTROBANCA 
med henblik pâ finansiering af mindre 
og mellemstore projekter for rationali-
sering af energianvendelsen i den mei- 
lem- og nordltalienske industri  
15 mia lire 

142. Globallân til IMI med henblik pâ  
finansiering af mi ndre og meiiemstore 
projekter for rationalisering af ener
gianvendelsen i den meliem- og nord-
italienske industri 
30 mia lire 

143. Globallân til regionale Medio 
crediti gennem Mediocredito Centra 
le med henblik pâ finansiering af 
mindre og meiiemstore projekter for  
rationalisering af energianvendelsen i 
den mellem- og norditalienske industri  
15 mia lire 

DET FORENEDE KONGERIGE 

11.5 

22,8 

11.4 

490,6 

273,8 mio £ 

144. Kernekraftvaerk pâ 1 320 MW i 
Torness Point (Skotland) 
South of Scotland Electricity Board 
20 mio £ 36,2 

145. Kraftvœrk I Lerwick pâ Shet-
iandsoerne; to dieseigeneratorer à 8,1 
MW og to gasturbiner à 5,2 MW (Skot 
land) 
North of Scotland Hydro-Electric 
Board 
10,2 mio E 18,0 

146. Aniaeg for iagring og transport 
af kernebraendsei i Windscaie (Nord-
england) 
British Nuclear Fuels Limited 
50 mio £ 89,6 

147. Udnyttelse af olieforekomsten 
Magnus i den b ritiske del af Nords oen 
BP Capital Limited 
20 mio E 36,4 

148. Tilslutning af Orkneyoerne til 
det skotske eldistributionsnet; soka-
bel over Pentland Firth og Bring 
Deeps (Skotland) 
North of Scotland Hydro-Electric 
Board 
4,5 mio £ 8,2 

149. Bygning af 210 sovevogne til 
brug pâ hovedstraekninger 
British Railways Board 
10 mio £ 17.9 

150. Det 7,3 km lange afsnit Burnley-
Nelson (Nordvestengland) af m otorvej 
M 65 (Calder Valley) 
Lancashire County Counc il 
3 mio £ 5,4 

Energiformâl 

Infrastrukturer af Interesse for Faellesskabet 
Modernisering og omstilling 

Regionudvikling 

Mio ECU 

151. Den 6,1 km lange forbindelses-
vej mellem M 8 og M 9 og 14,2 km af 
ringvejen omkring Edinburgh (Skot
land) 
Lothian Regional Council 
10 mio E 18,1 

152. 11 km af ringvejen omkring 
Cardiff med tilkorselsveje 
County of South Glamorgan (Wales) 
4 mio £ 7,2 

153. Udvidelse af Birmingham luft-
havn; ny l ufthavnsbygning (West Mid
lands) 
Birmingham Airport gennem West 
Midlands County Counc il 
2 mio £ 3,5 

154. Vandforsyning, kloakering og 
spildevandsbehandling i Inverness og 
Spay Valley (Skotland) 
Highland Regional Council 
2,3 mio £ 4,2 

155. Vandforsyning og spildevands
behandling (East Midlands) 
Severn Trent Water Authority gen
nem NWC 
7,5 mio £ 13,2 

156. Vandforsyning, kloakering og 
spildevandsbehandling (Wales) 
Welsh Water Authority gennem NWC 
9mio£ 16,1 

157-158. Vandforsyning og spilde
vandsbehandling (Yorkshire and Hum-
berside) 
Yorkshire Water Authority gennem 
NWC 
— 6 mio £ 10,6 
— 7 mio E 12,4 

159. Vandforsyning, kloakering og 
spildevandsbehandling (Nordvesteng
land) 
North West Water Authority gennem 
NWC 
13,9 mio E 24,5 

160. Udvidelse og forbedring af 
kloak- og spildevandsbehandlingsan-
laeggene i Plymouth, Bideford og Wa-
debridge (Sydvestengland) 
South-West Water Authority 
5 mio £ 9,1 

161. Vandforsyning, kloakering, spil
devandsbehandling og vejbygning i 
omrâdet Grampian (Skotland) 
Grampian Regional Council 
5 mio £ 9,1 

162. Forbedring af vejnettet, vand
forsyning og byggemodning af indu-
strigrunde (Skotland) 
Dumfries and Galloway Regional 
Council 
2.5 mio £ 4.5 
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Energiformâl 
Infrastrukturer at Interesse for Faeliesskabet 
Modernisering eg omstllling 

Region udvikling 

Mio ECU 

163. Kloakanlaeg 1 Prestwick og 
Monkton; forbedring af 36 km vej naer 
Glasgow (Skotland) 
Strathclyde Regional Council 
20 mio £ 35,8 

164. Vandforsyning, kloakering, vej-
bygning og udvidelse af Dundee luft-
havn (Skotland) 
Tayside Regional Council 
3,5 mio £ 6,3 

165. Vejbygning, vandforsyning, kloa 
kering og opforelse af 20 mindr e indu-
strihuse i tre industriomrâder samt  
uddannelsesfaciliteter for landbruget 
(Skotland) 
Borders Regional Council 
3,5 mio £ 6,4 

166. Vejforbindelse, affaldsbehand-
lingsanlaeg og kystsikring i Lancashire 
(Nordvestengland) 
Lancashire County Council, Black
pool Borough Council og Wyre 
Borough Council gennem Lancashire 
County Council 
2 mio £ 3.6 

167-168. Forbedring af vejnettet i 
Humberside; ania eg for kompaktering 
og behandling af fast affald i Hull med  
henblik pè afbraending i industrifyr i 
Grimsby (Yorkshire and Humberside) 
Humberside County Council 
— 4 mio £ 
— 4 mio £ 

169. Fabrik for fremstilling af mikro-
processorstyrede datamater i Leeds 
(Yorkshire and Humberside) 
Systime Limited 
6,1 mio £ 

170. Fabrik for fremstilling af hydrau-
liske motorer til bygge- og minesekto-
ren samt den mekaniske industri i Ply
mouth (Sydvestengland) 
Brown & Sharpe Flui d Power Ltd 
2,5 mio £ 4,5 

7.2 
7.3 

10,8 

Energiformâl 
Infrastrukturer af interesse for Faeliesskabet 
Modernisering og omstilling 
Regionudvi kling 

Mio ECU 

171. Fabrik for fremstilling af gas-
pumper til kernekraftvaerker med  
avancerede gaskolede reaktorer i  
Renfrew, naer Glasgow ( Skotland) 
James Howden and Company Limited 
3,3 mio £ 5,8 

172. Omstrukturering og modernise
ring af forskellige kabelfabrikker i 
Merseyslde, Cheshire og Manchester 
(Nordvestengland) 
BICC PLC 
7 mio £ 12,7 

173. Globallân til Scottish Develop
ment Agency (SDA) med henblik pâ  
finansiering af mindre og meilemstore 
projekter Inden for industri og turisme 
1 egnsudvikiingsomrâder i Skotland 
2 mio £ 3,6 

174. Globallân til Clydesdale Bank 
Finance Corporation (CBFC) med 
henblik pâ finansiering af mindre og 
meilemstore projekter Inden for indu 
stri og turisme i egnsudvikiingsomrâ 
der i Skotland 
2 mio £ 3.6 

175. Globallân til Welsh Develop
ment Agency (WDA) med henblik pâ  
finansiering af mindre og meilemstore 
projekter Inden for industri og turisme 
1 egnsudvikiingsomrâder I Wales 
2 mio £ 3,6 

176. Fuldmagts- og garantiaftale 
med industriministeriet for England, 
ministerlet for Skotland, ministeriet for 
Wales og handelsdepartementet un
der ministeriet for Nordirland om fi
nansiering af mindre og mellemstore 
projekter Inden for industri og turisme 
i egnsudvikiingsomrâder  
20 mio £ 35.3 
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Β. Lan af mìdierne fra det nye faallesskabsinstrument for optagelse og ydelse al lan 
(NIC) 
Aftaler undertegnet i 1982 

I 1982 indgik Kommissionen for De europaeiske Faellesskaber og Banken i forening aftaler om lân pâ 791 mio af NICs 
midier ti! projekter i Faeiiesskabet. 

Banken har ydet disse lân, hvis okonomiske hovedtraek er beskrevet pâ siderne 28-43, pâ Det europaeiske okonomiske 
Faellesskabs vegne og for dets regning og risiko (jf. s. 26 og 27). De figurerer Ikke pâ Bankens statusopgorelse, men  
bogfores i Den saerlige Afdeling (jf. s. 82). Bankens ansvar I forbindelse med disse lân er begrœnset til den behorige  
udovelse af den modtagne bemyndigelse I overensstemmelse med normal bankpraksis. 

Projekternes okonomipolitiske formâl, som er anfort Ι hojre spalte, svarer til hovedinddelingerne 1 tabel 3. 

De af NICs midier finansierede projekter, der llgeledes har modtaget lân af Bankens egne midier, er markeret med en  
asterisk. Tegnet » + « angiver de lân til projekter i Irland og Italien, der er forbundet med en rentegodtgorelse pâ 3 pro-
centpoints inden for rammerne af EMS. Lânene til genopbygningen af de jordskaeivsramte omrâder i Graekenland 
og Italien (jf. s. 28) er trykt med kursiv. De er forbundet med en rentegodtgorelse pâ 3 procentpoints. 

Energiformàl 
Infrastrukturer af interesse for Faeiiesskabet 
Mindre og mellemstore virksomheder 
Regionudvikling 

DANMARK 

Mio ECU 

96,0 
790 mio kr. 

177. Behandlrngsanlœg i Nybro, hvor 
naturgassen fra Tyrafeltet i Nordsoen 
landes; 56,6 km gasrorledning herfra 
tu Egtved, hvor der opfores en kom-
pressorstation 
Dansk Olle og Naturgas A/S (DONG) 
390 mio kr. 47,4 

178.* Det 28,5 km lange afsnit mal
lem Udby (Sjaelland) og Onslev (Fal-
ster) af moto rvejen Kobenhavri—Rod-
by. inklusive Farobroerne over Stor-
strommen 
Den danske etat (finansmlnlsterlet) 
400 mio kr. 48,6 

GR/EKENLAND 124,9 

8 342,3 mio dr. 

179.* Udvidelse og modernisering af 
de lokale og mel lembys telefonnet 
Organismes Tiiepikoinonlon tis Ella* 
dos A.B. (OTE) 
3 mia dr. 44.9 

180. Udbedring af ve je, jernbaner, 
796 skoler og 10 400 boliger, der be- 
skadigedes af jordskaeivene i februar 
og marts 1981, samt montermg af 550  
praefabrikerede bygninger (astiige 
Centralgrœkenland og Peioponnes) 
MInisteriet for offentUge arbejder, 
undervisnfngsminlsterlet, transport·  
ministeriet og forskefUge husejera 
gennem den graaske s tat (okonomi· 
ministeriet og ministeriet for offentU
ge arbejder) 
5 342,3 mio dr. 80,0 

Energiformàl 
Infrastrukturer af interesse for Faeiiesskabet 
Mindre og mellemstore virksomheder 
Regionudvikling 

FRANKRIG 

Mio ECU 

37,6 
250 mio ffr. 

181. Gtoballân til Crédit d'Équipe
ment des Petites et Moyennes En
treprises (GERME) med henblik pâ 
finanslering af produktive investerln-
ger, der foretages af mindre og mel
lemstore virksomheder uden for egns-
udviklÎngsomrâder 
250 mio ffr. 

IRLAND 

37,6 

83,1 

57,3 mio le 

182. Udbygning af de torvefyrede 
kraftvaerker i Shannonbridge og Lanes-
borough (Midlands) med to gene 
ratorer à 41 MW 
Electricity Supply Board 
16mioie 23,3 -I-

183.* 222 km rorledning mellem 
Cork, hvor gassen fra forekomsten 
Kinsale Head ud for Corks kyst lan 
des, og Dublin, hvorfra en 24 km lang  
stikledning vii gore det muligt at for-
syne Dublin City 
Bord Gais Elreann 
lOmiolE 14.5 + 

184.* Udvidelse og modernisering af 
telefon- og telexnettet til gavn for ca. 
54 000 abonnenter 
Department of Posts and Telegraphs 
gennem den irske stat (finansmlnl 
sterlet) 
26mlol£ 37,6 -I-
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Energiformâl 
Infrastrukturer af interesse for Fsetlesskabet 
Mindre og meilemstore virksomheder 
Region udvlkling 

Mio ECU 

1S5. Vandforsyning, kloakering og 
spildevandsbehandling I grevskaberne 
Roscommon. Louth, Longford, Laois, 
Offaly, Westmeath, Cavan, L eitrim og 
Donegal 
Den irske etat (finansminlsteiiet) 
5.3 mio IE 

ITALIEN 

abonnenter  
SIP gennem ISVEIMER 
50 mia lire 

189. Udbygning af telefonnettet pà  
Sicilien med henblik pâ tilslutning af 
ca. 166 ODO nye abonnenter 
SIP gennem IRFIS 
50 mia lire 

190.· Udbedring af den pugUske a · 
kvaedukt. der beskadigedes af jord-
skselvene i november 1980 (Puglien 
og Campanien) 
Cassa par il Mezzogiorno 
75 mia lire 

191. Renseanlaeg i Nola og Foce 
Regi Lagni samt kloakaniseg for spil-
devand fra 62 kommuner omkring Na-
polibugten med over en haiv million  
indbyggere (Campanien) 
Cassa per II Mezzogiorno 
75 mia lire 

7,7 + 

449,4 

15,1 + 

595 mia lire 

186.· Udvidelse af gasdistributions-
nettene i kommunerne Torino, Novare, 
Asti, Mondovi (Piemonte), Savone og 
Sarzana (Ligurien) samt udbygning af 
over 900 km rorledning 
Italgas gennem SAFOP—BNL 
20 mia lire 

187. Istandsasttelse af 1 137 km Jern-
bane. der beskadigedes af jordskaal-
vene i november 1980 (Campanien og 
Basilicata) 
Azienda Autonoma delle Ferrovie 
dello Stato gennem finansministeriet 
29 mia lire 

188.* Udbygning af telefonnettet i 
Puglien; tilslutning af 138 000 nye 

21,9 

37.8 + 

37,8 + 

56,5 

56,7 + 

Energiformâl 
Infrastrukturer af interesse for Faellesskabet 
Mindre og mellemstore virksomheder 
Regionudvikling 

Mio ECU 

192. Omstilling til kulfyring samt an-
lasg for varmegenvinding og reduktion 
af elforbruget i en cementfabrik i Pe-
derobba (Venezia) 
Cementi Piave S.p.A. gennem BNL—  
Mediocredito 
9 mia lire 6,8 

193. Arbejder og aniaeg for rationali-
sering af energianvendelsen i 11 fa-
brikker i Mellem- og Norditalien  
Forskellige seiskaber i koncernen 
FIAT S.p.A. gennem Centrobanca 
7 mia lire 5,4 

194. Globallàn til regionale Medio
crediti og til INTERBANCA gennem 
Mediocredito Centrale med henblik  
pà finansiering af mindre og mellem
store projekter for rationalisering af 
energianvendelsen i Mellem- og Nord-
italien 
25 mia lire 18,9 

195. Globallàn til BNL—Mediocre
dito med henblik pà finansiering af 
produktive Investeringer. der foreta-
ges af mindre og mellemstore virk
somheder i Mellem- og Norditalien  
uden for egnsudviklingsomrâder 
25 mia lire 18.9 

196. Globallàn til CENTROBANCA 
med henblik pà finansiering af produk 
tive investeringer, der foretages af 
mindre og mellemstore virksomheder i 
Mellem- og Norditalien uden for egns 
udviklingsomrâder 
50 mia lire 37,8 

197. Globallàn til IMI med henblik pà 
finansiering af produktive investerin
ger, der foretages af mindre og mel
lemstore virksomheder i Mellem- og 
Norditalien uden for egnsudviklings 
omrâder 
80 mia lire 60.4 

198. Globallàn til regionale Medio
crediti og til INTERBANCA gennem 
Mediocredito Centrale med henblik 
pà finansiering af produktive investe
ringer. der foretages af mindre og 
mellemstore virksomheder i Mellem-
og Norditalien uden for egnsudvik 
lingsomrâder 
100 mia lire 75,5 
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Finansieringsbidrag uden for Faellesskabet 

Bankens virkefelt uden for Fœllesskabet omfatter 14 mlddelhavslande, herunder Portugal, statarne I Afrika, 
Vestlndlen og Stillehavet (AVS-staterne) samt de oversoiske lande eg territorier (OLT). Inden for rammerne 
af de forskelllge konventioner, finansprotokolier og afgorelser deltager Banken her I finanslering en af projek
ter, som fremmer den ekonomiske og sociale udvikling, og bidrager sàledes til gennemforelsen af Fslles-
skabets bistandsprogram. De belob og tildellngsfrister, der Indgâr Herl, fremgàr af tabel 9. 

Rnansieringsbldrag i middelhavslandene 

Midier 

I flertallet af disse lande yder Banken hovedsagellg 
lân af egne midier. De er — undtagen i Spanien, 
Jugoslavlen, Tyrkiet, Israel, Libanon og til dels Portu
gal — forbundet med rentegodtgorelser pâ 2 eller 3  
procentpoints, der afholdes af de gaveydelser, som  
er afsat 1 de pâgaeldende aftaler eller protokoller. Lân  
til projekter i oliesektoren kan dog ikke forbindes 
med rentegodtgorelser. 

Faellesskabet stiller i ovrigt en samlet garanti pâ 75 %  
for enhver rìsiko i forbindelse med de finansielle for-
pligtelser over for disse lande. 

Derudover bevilger Banken finansieringsbidrag pâ 
saarlige vilkâr pâ Faellesskabets vegne og af dets 
budgetmidier, som bogfores i Den saerllge A fdeling. 
Der er tale om enten lân pâ saerllge vilkâr, dvs. lân 
med saerlig lang lobetid (40 âr, heraf 10 afdragsfri) og 
meget lav rente (1 %). eller risikovillig kapital pâ vil
kâr, der svarer tilnaermelsesvis tll betlngelserne for 
AVS-staterne (^). 

stristruktur, fremme moderniseringen af landbruget 
og fiskerierhvervet samt styrke udvikiingen af infra-
strukturerne. Lânene i Spanien skai fortrlnsvis sikre 
en mere afbalanoeret udvikling, udbygge infrastruktu-
rerne for kommunikation med Faellesskabet, sfotte  
bestraebelserne for omstrukturering, modernisering 
og udvikling af min dre og mellemstore virksomheder 
samt muliggore energibesparelser, Isaer for sâ vidt 
angâr olie. 

I Jugoslavlen bevilger Banken i overensstemmelse  
med finansprotokollen lân af egne midier tll projekter, 
der fremskynder den okonomiske udvikling og er af 
faelles Interesse for Jugoslavlen og Faellesskabet. 

Bankens virke i Tyrkiet inden for rammerne af de for-
skellige finansprotokolier hviler pâ associerlngsafta-
len af 1963, hvis formâl er at indsnaevre udvl klings-
kloften over for Faellesskabet. 

Den biStand, som den tredje finansprotokol âbnede  
mulighed for, var ydet inden den 31. Oktober 1981. 

Màlsaetning 

Nordlige middelhavslande 

I Portugal og Spanien stillede Banken i 1982 lân af 
egne midier til râdighed inden for rammerne af det 
finansielle samarbejde forud for tittraedelsen med 
henblik pâ forberedelse af en harmonisk okonomisk 
integration af disse lande i Faellesskabet. Lânene i 
Portugal skal i saerdeleshed stimulera produktivite-
ten og Ökonomien samt isaer for bedre landets indu-

(') Jt. S. 61. 

Sydiige middelhavslande 

I Maghreblandene (Algeriet, Marokko og Tunesien), 
Machraklandene (Egypten, Jordan, Libanon og 
Syrien), Israel, Cypern og Malta udfoldes finansie-
ringsaktiviteten i henhold til de respektive finanspro
tokolier. De pâlaegger Banken at fremme produktive 
investeringer og infrastrukturer, der sigter mod at dif-
ferentiere Ökonomien gennem dels modernisering af 
landbruget, dels industrialisering. I Libanon ydes 
finansieringsbidragene endvidere inden for rammer
ne af den anden nodhjaelp til landets genopbygning. 
For sâ vidt angâr Cypern, bestemmer Protokollen, at  
projekterne skal vaere til gavn for begge samfund pâ  
oen. 
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Finansierìngsbidrag uden for FseUesskabet 

Finansprotokollerne med Malta og Cypern udiober i 
1983. I de ovrige lande afholdtes lânene 1 1982 af 
restbelobene under de forste protokoller, idet de nye 
protokoller, som daekker perioden frem til Oktober  
1986, endnu ikke var trâdt 1 kraft. 

Län i 1982 
Bankens aktivitet i mlddelhavslandene var 1 1982 nae-
sten udelukkende koncentreret 1 Spanien, Portugal 
og Jugoslavien. Af restbelobene under de forste 

Tabe! 9; Fœllesskabets planlegte flnanslelle blstand 
Fordeling pâ de konventioner. finansprotokoller og afgorelser, der var gaeldende aller faerdigforhandlede den 1. maj 1983 

I millioner ECU 

Finansierìngsbidrag af budgetmidier 

Land Afialens an Qyldigbedspenode 
Lânafegne  

midier (1) 
Län pä 

ssriige vilkär 
Risikovillig 

kapital Gaveydeiser (2) lalt 

AVS-staterne LoiTìékonvenlion 1981-1985 685 518(2) 284 (3) 2986 4 473 {*) 
200(5) 200(5) 

OLT Rädels atgerelse 1981-1985 15 27(2) 7(3) 51 100 

AVS-staterne og 
OLI i alt 900 545(2) 291 (3) 3 037 4 773 

Spanien BiStand mden nitredelsen (®) 200 200 
Portugal BiStand mden iiltrsdeisen indili tiHrsedeisen 150 125 275 
Jugoslavien Finansproiokol 1.7. 1980-

30. 6, 1985 200 200 
Tyrkiet 4. tmansproiokoi Endnu Ikke undenegnet 225 325 (3) 50 600 
Algeriet 2. linansprotokol 1.1. 1983-

31. 10. 1986 107 16(0 28 151 
Marokko 2. tinansprotokol 1.1. igea

si. 10, 1986 90 42(0 67 199 
Tunesien 2. tinaneprolokol 1.6. igea

si. 10. 1986 78 24(0 37 139 
Egypten 2. tinansprotokol 1.1. igea

si. 10. 1986 150 50(0 76 276 
Jordan 2. Itnansprolokol 1.1. igea

si. 10. 1966 37 7(0 19 63 
Libanon 2. finan^oiokol 1.3. ^983-

31. 10. 1986 34 5(0 11 50 
2. nedhjelp 50 20 70 

Syrien 2. tinansprotokol 1.2. igea
si, 10. 1986 64 11 (0 22 97 

Malta Finansproiokol 1, 11, 1978-
31.10.1983 16 5(0 5 26 

Cypern Finanaproiokol 1. 1. 1979-
31.12.1983 20 4(0 6 30 

Israel 2 finansproiokol Endnu iKke undenegnet 40 40 

Middelhavslandene i alt 1 461 489 466 2416 

Total 2 361 1034 291 3 503 7189 

(1) Län med renlegodtgorelser, der afhoides af Den europœiske Udviklmgsfonds midier, m proiekter ι AVS-staterne og OLT og län med rentegodlgorelser, der 
afhoides over Faeilesskabels almindeiige budget, til projekter i middelhavslandene. undiagen Spanien, Jugoslavien. Tyrkiet og Israel: bistanden forud for  
Portugals tiiiraedelse omfatter län pä 125 mio med rentegodtgorelser. Libanon har valgt ikke at anvende gaveydelserne tli afhoidelse af reniegodtgorelser. 

(2) Finansierìngsbidrag bevilget af Kom missionen for De europeeiske Fallesskaber, undtagen rentegodtgerelserne. der afhoides af gaveydelserne. 
(3) Finansierìngsbidrag bevilget af Banken. 
(<) Uden bidragene til stabilisenng af eksportindtaagterne I AVS-staterne (557 mio) og OLT (9 mio) og uden den saerlige f inansieringsordning for mineproduk-

ter fra AVS-staterne (282 mio), idei disse finansieringsbidrag bevilges ai Kommissionen. 
<5) Holge biiag XXXI til Lomèkonveniionen kan Banken yde supplerende finansierìngsbidrag pä indili 200 mio I lorm al län af eg ne midier Iii mine- og energi-

projekter af faelles interesse tor Failesskabet og den pägeeldende AVS-slat. Disse län kan ikke torbindes med rentegodtgerelser og skal bevilges indivi
duell al Styreisesrädet for Banken 

(6) I praksis siden 1. juli 1981, nemitg hoist 100 mio per période pä tolv mäneder. 
(7) Finansierìngsbidrag bevilget af enten Kommissionen eiler Banken. 
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Finansieringsbidrag uden for Faellesskabet 

finansprotokoller med Maghreb- og Machraklandene, 
der udlob i 1981, finansieredes kun et enkelt projekt, 
nemlig i Egypten. Endelig opbrugtes bevillingerne i 
finansprotokoilen med Cypern. 

Lânene af egne midier belob sig til 288 mio (238 mio i  
1981). heraf 55 mio med rentegodtgoreiser, der finan-
sieres af de gaveydelser, som er optaget pâ Fselles-
skabets almindelige budget. Endvidere bevilgedes 
4 mio i lân pâ sserlige vilkâr af budgetmidler til to pro
jekter i Cypern. 

Over haivdelen af länene var forbeholdt energisekto-
ren, nemlig udnyttelse af en kulbrinteforekomst i 
Egypten samt ditferentiering af energiimporten og 
energibesparelser i de ovrige lande. Infrastrukturer 
for veje og jernbaner samt projekter for vandforsy-
ning og kloakering modtog ca. en tredjedel af finan -
sieringsbidragene. 

Tre globallân stilledes til râdighed for finansieringsor-
ganer i Spanien og Portugal med henblik pâ udvikling 
og modernisering af mindre og mellemstore industri-
virksomheder eller forbedring af infrastrukturerne. 
Under disse og tidligere globallân i middelhavslande-
ne har 158 projekter Inden for industri, landbrugs-
industri og tjenesteydelser, isaer turisme, nu modta-
get sublân pâ i alt 88,6 mio. 

Nordiige middelhavslande 

De resterende finansieringsbidrag (25 mio) var for-
delt mellem energiprojekter, nemlig laegning af 
en gasrorledning mellem forekomsten i Serrablo i 
Pyrenaeerne og det spanske transmissionsnet, samt  
aniaeg for reduktion af ene rgiforbruget i et raffinaderi 
og et glasvaerk, hvortil kommer et globallân til BOI 
med henblik pâ finansiering af mindre og mellemstore 
infrastrukturer for energi (udnyttelse af kul og mindre 
vandkraftvaerker). 

Under de lobende globallân bevilgedes 72 sublân pâ  
53,6 mio, hovedsagelig inden for byggematerialer, 
naeringsmiddelindustrien og traeindustrien, foruden 
16 sublân (10 mio) tll mindre infrastrukturer for veje 
og vandforsyning. 

Portugal 

Portugal tegnede sig for fire lân pâ i alt 80 mio. Det  
storste gik tll opforelsen af det kulfyrede kraftvaerk i  
Sines, som bidrager til at diversificere landets energl-
forsynlng. Endvidere finansierede Banken et nyt af-
snit af vejforbindelsen mellem Aveiro og den spanske 
graense, der vil fremme udviklingen af det centrale  
Portugal — et af de mindst udviklede omrâder i lan 
det — og forbedre forbindelserne med Faellesskabet. 
Endelig gik et globallân til Caixa Geral de Depositos, 
der agter at sfotte projekter for modernisering og ud
vikling af mindre og mellemstore industrivirksomhe-
der. Under de lobende globallân bevilgedes 10 sub 
lân pâ 7.9 mio i 1982. 

Spanien 

De samiede lân pâ 105 mio mod 40 mio i 1981 tilfiod 
hovedsagelig projekter i omrâder. hvor indkomsten 
per capita ligger betydeligt under landsgennemsnit-
tet. 

To globallân pâ 20 mio gik til henholdsvis Banco de 
Credito Local de Espaha med henblik pâ finansiering 
af projekter for veje, vandforsyning og kloakering, der  
gennemfores af lokale myndigheder, og Banco de  
Credito Industrial (BCI). som agter at fremme mindre  
og mellemstore industriprojekter. 

Jernbanelinien omkring Barcelona (40 mio) vil forbed
re trafikforholdene pâ hovedstraekningen längs mid-
delhavskysten, som betjener en femtedel af landets 
befolkning og benyttes af et stort antal turlster i som-
merhalvâret. 

Jugoslavien 

Et lân pâ 67 mio gik til ni automatiserede centre for  
kontrol og styring af al Produktion og transmission af  
elektricitet i landet. Formâlet hermed er at rationalise-
re udnyttelsen af landets eltransmissionsnet og for
bedre dets sammenkobling med det europaeiske net. 

Sydiige middelhavslande 

Egypten 

Et lân pâ 28 mio skal gore det muligt at fordoble Pro
duktionen fra naturgasforekomsten Abu Qir, ud for 
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Alexandria, i det ojemed at forsyne de lokale industri- 
virksomheder og fortrsenge ca. 900 000 t olle ârligt,  
som i stedet kan eksporteres. 

Cypern 

De gik dels til udnyttelse af vandressourcer pâ oen 
med henblik pâ forsyning af byerne Nicosia, Larnaka 
og Famagusta, dels til det videre arbejde med etable-
ring af kioak- og vandforsyningsnet til fordel for ca. 
15 000 mennesker i den garnie del af Nicosia. 

Bevillingerne I finansprotokollen udtomtes gennem 
ydelse af tre lân pâ 12 mio, heraf 8 mio af egne mid 
ier. 

Disse aniseg er til gavn for sâvel det graeske som det 
tyrkiske samfund pâ oen i overensstemmelse med  
finansprotokollens bestemmelser. 

Tabel 10: Finansieringsbidrag i middelhavslandene i 1982 og 1963-1982 C] 
Fordeling pâ lande og finansieringskilder 

Lân af egne midier Finansieringsbidrag af budgefmtdier 

MIO ECU % MIO ECU % Mio ECU 

1982 
De nordiige 
middelhavslande 

Spanien  
Portugal 
Jugcslavisn 

Machrakiandene 
Egypten 

Andre 
Cypern 

252.0 

28,0 

8.0 

105,0 
80,0 
67,0 

28,0 

8.0 

87,5 

9.7 

2.8 

36,4 
27,8 
23,3 

9.7 

2.8 
4,0 100,0 

4.0 100,0 

252,0 

28,0 

12,0 

105,0 
80,0 
67,0 

28.0 

12,0 

86,3 

9.6 

4.1 

36,0 
27,4 
22,9 

9.6 

4.1 

Total 288,0 100,0 4,0 100,0 292,0 100,0 

1963-1982 
De nordiige 
middelhavslande 

Spanien  
Qrskenland 
(1963-1980)  
Portugal 
Tyrkiel 
Jugoslavian  

Maghreblandene 
Algeriet  
Marokko  
Tunesien 

Machrakiandene 
Egypten  
Jordan 
Libanon  
Syrien 

Andre 
Cypern  
Israel 
Malta 

1 178,4 77.5 600.0 92.8 1 778.4 

127.0 

161.7 

53,0 

145,0 

341.4 
460,0 
115,0 
117.0 

30,0 
56,0 
41,0 

93,0 
18,0 
35,0 
15,7 

20.0 
30,0 

3.0 

8,4 

10,6 

3,5 

9.5 

22,4 
30,3 
7.6 
7.7 

2.0 
3.7 
2,7 

6.1 
1.2 
2.3 
1.0 

1.3 
2.0 
0.2 

10,0 

590,0 

34.0 

3.8 

9,0 

19.0 
15.0 

0.3 

3,5 

4.0 

5,0 

5.2 

0.6 

1.4 

1.6 

91.2 

2.9 
2.3 

0,1 

0,5 

0,6 

0,8 

161,0 

165,5 

62,0 

145.0 

351,4 
460,0 
705,0 
117,0 

30,0 
75,0 
56,0 

93,0 
18.3 
35,0 
19,2 

24.0 
30.0 
8,0 

82.1 

7.4 

7.6 

2.9 

6,7 

16.2 
21.3 
32,5 
5,4 

1.4 
3.4 
2.6 

4,3 
0.8 
1.6 
0.9 

1.1 
1.4 
0.4 

Total 1 520,1 100,0 646,8 100,0 2166,9 100,0 

0) Jf. tabel 1, nofe 1, s. 11. 
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Finansieringsbidrag i statarne i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS-staterne) 
samt I de oversoiske lande og terrltorler (OLT) 

I staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet og i de  
oversolske lande og terrltorler udfoldes Bankens ak-
tivitet Inden for rammerne af henholdsvis den anden 
Lomékonvention og Râdet for De europaelske Fael-
lesskabers afgorelse. 

1er. Denne finansiehngsforms smidighed, f.eks. med  
hensyn til afpasning af bevillingsvilkârene efter pro-
jekternes saeregenheder, gor det muligt at dsekke 
meget forskelligartede behov, hovedsagelig 1 indu-
strisektoren og, i mindre omfang, i forbindelse med  
forundersogelser eiler teknisk bistand til opstart af 
virksomheder. 

Midler 

I AVS-staterne og OLT yder Banken hovedsagellg 
lân af agno midier med rentegodtgorelser, der afhol-
des af Den europaelske Udviklingsfonds midier. Disse  
rentegodtgorelser, som normalt er pâ 3 procent- 
points, forhojes, nâr Bankens udlânsrente overstiger 
II %, sâledes at den effektive rente for lântager brin- 
ges ned pâ 8 % som fastsat i Lomékonventionen. Der  
kan dog ikke ydes rentegodtgorelser i forbindelse  
med lân til projekter I oliesektoren og ejheller til de  
projekter i forbindelse med minedrlft og energi af fael-
les interesse for den pâgaeldende stat og Faellesska-
bet, der er omhandlet i artlkel 59 og i biiag XXXI til 
den anden Lomékonvention. Sidstnaevnte lân skal 
ydes individuelt af Bankens Styrelsesrâd. 

Màlssetnìng 

Ifolge teksterne om det finansieile samarbejde, der  
sigter mod at fremme de pâgaeldende lande og terri 
toriers okonomiske og sociale udvikiing, skal produk 
tive projekter Inden for industri, landbrugsindustrl, 
turisme og minedrift samt projekter for energiproduk-
tion i forbindelse hermed fortrinsvis flnansieres ved 
hjaelp af lân af Bankens egne midier og rtsikovillig 
kapital af Den europaeiske Udviklingsfonds midier. 

Medlemsstaterne yder i ovrigt en samlet garanti pâ  
75 % for enhver risiko i forbindelse med de finansielle 
forpiigtelser over for AVS-staterne og OLI. 

Banken yder tillige finansieringsbidrag I form af risl-
kovillig kapital af Den europaeiske Udviklingsfonds 
midier. 

Disse finansieringsbidrag, som Banken stiller til râ- 
dighed i sin egenskab af Faellesskabets befuldmaegti-
gede, kan anvendes til erhvervelse af kapitalandele. 
beviliing af lân til stater etier nationale udviklingsinsti-
tutioner med henblik pâ styrkelse af virksomheders 
egenkapital og ydelse af kvaslkapital. Kvasikapital 
bestâr af underordnede lân, som forst skal tilbagebe-
tales efter de overordnede lân, eller betingede lân,  
hvis tilbagebetaling eller lobetid afhaenger af opfyl-
delsen af visse vilkâr, der fastlaegges pâ bevillings-
tidspunktet. Risikovillig kapital ydes ofte til projekter, 
der ligeledes har modtaget lân af Bankens egne mid-

Finansieringsbidrag i 1982 

I 1982 ydede Banken 15 lân pâ i alt 122,2 mio af egne 
midier med rentegodtgorelser og 22 finansierings
bidrag i form af ri sikovillig kapital pâ 36,1 mio. Hertil 
kommer fem bevillinger pâ i alt 1.2 mio, som afhold-
tes af den risikovillige kapital, der i henhold til den  
forste Lomékonvention er afsat til forundersogelser  
og teknisk bistand. De samlede finansieringsbidrag i  
regnskabsâret 1982 belob sig sâledes til 159,5 mio 
mod 208,8 mio i 1981. 

De var fordeit pâ energiprojekter (32,1 %), globallân 
til udvikiingsbanker (31,3%) med henblik pâ fremme 
af isasr mindre og mellemstore industriprojekter, in-
vesterlnger i fremstillingsindustrien (24,3%), in 
frastrukturer for telekommunikation (6,3 %) og trans
port (1,6%), turisme (3,1%) samt forunder
sogelser (1,3 %). 
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Omfatter Oels larKft>rugslort)edr»nger. dels prqekter Inden  
fof laodiwug, skovtxug, fisken, landbfugsindusmen og 
traandustrien, sidsinaevme inklusive afiedie indusirier 
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De finansierede projekter vil skabe ca. 3 600 arbejds-
piadser, hovedsagelig i landbrugsindustrien. For sâ  
vidt angâr Industri og turisme, var den gennemsnit-
lige udgift per skabt arbejdsplads for projekter finan-
sieret med direkte lân og sublân under globallân hen-
holdsvis 63 000 og 50 000 ECU. Energiprojekterne vil  
mindske importen med ca. 700 000 t olieprodukter âr- 
ligt, hvilket repraesenterer ca. 2.5 % at AVS-staternes 
samlede import af kulbrlnter i 1981. Nâr dertil laegges 
de projekter, som er blevet finansieret siden den for 
ste Lomékonventions ikrafttraedelse 1 aprii 1976, stl- 
ger tallet tü ca. 1,7 mio t olieaekvivalent ârligt, svaren- 
de til ca. 6 % af importen. 

— finansiering af mindre virksomheder (globallân). 

I Zimbabwe vil to finansierlngsbidrag pâ 20,4 mio mu·  
liggore 

— en udvidelse af et kraftvaerk i Wankie, der tyres  
med lokale kul, nemlig fra 700 til 920 MW; 

— en forundersogelse i forbindelse med udnyttelsen 
af landets kulreserver, isaer med henblik pâ eksport, 
fordrâbning eller forgasning. 

Midlernes fordeling i forhold til landenes udviklings-
trin viser, at lânene af egne midier gik til ti AVS-stater, 
heraf seks med en forholdsvis ho] indkomst per capi 
ta og fire pâ et gennemsnitllgt niveau. Derimod var 
77 % af finansieringsbidragene i form af risikovillig 
kapital forbeholdt projekter i ti af de fettigste AVS-
stater og ti andre pâ et gennemsnitllgt indkomst-
niveau. 

I AVS-staterne steg udviklingsbankernes andel, som  
er af meget forskeliigartet natur (globallân til mindre 
og mellemstore virksomheder, indirekte finansiering 
af kapitalforhojelser gennem stater eller diverse insti
tutioner, erhvervelse af kapitalandele for Faellesska-
bets regning eller finansiering af forundersogelser), 
fra en fjerdedel i 1981 til knap en tredjedel af de sam
lede bevillinger. Disse midier er forbeholdt mindre og 
mellemstore projekter Inden for industri, landbrugs-
industri og turisme. Fiere af disse banker havde alle
rede modtaget finansieringsbidrag de tidligere âr. 

I Kenya bevilgedes to lân pâ 17 mio, nemlig ét til en 
udvidelse af det geotermiske kraftvaerk i Rift Valley 
fra 30 til 45 MW og ét til en udvikiingsbank. 

I Botswana udlàntes 15 mio til opforelsen af et kraft 
vaerk. som ska! tyres med lokale kul, i Morupule, i den 
nordlige de! af landet. Vaerket, der fâr en kapseltet pâ  
90 MW, skal isaer daekke mineindustriens behov. 

I Senegal skal to finansieringsbidrag pâ 12,9 mio Ind-
gâ i finansieringen af 

— en fabrik for fremstilling af fosforsyre og kunst-
godning pâ basis af lokale fosfatforekomster; dette  
industrikompleks, som er det storste i Senegal, har 
allerede modtaget fire lân fra Banken, nemlig i 1978,  
1980 og 1981; 

I Afrika omfattede Bankens virkefelt 20 stater. 

— et turisthotel med 100 vaerelser pâ kysten, 80 km 
syd for Dakar. 

I Elfenbenskysten gik tre lân pâ 21,6 mio til 

— udbygning af de internationale telefonfaciliteter i  
Abidjan med henblik pâ daekning af den forventede 
trafikstigning indtil 1990; 

— udvidelse af kapaciteten for latexforarbejdning i 
tre fabrikker i den sydlige del af landet, hvortil Ban-
ken ydede sit forste lân i 1979; 

I Cameroun ydede Banken to lân pâ 10,7 mio til opfo- 
relse eller udvidelse af tre oliemoller. De vil foroge 
Produktionen af palmeolie fra 90 000 t i 1980 til 
120 000 111985, hovedsagelig til salg pâ hjemmemar- 
kedet. 

I Uganda gik to lân pâ 10 mio til en kapitaludvidelse i 
en udvikiingsbank, som agter at anvende midlerne til  
fremme af et antal industhprojekter af hastende  
karakter, hovedsagelig udskiftning af foraeldet maski-
nel og kob af reservedele. 
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label 11 : Finanslerlngsbldrag I statarne i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS-statern e) samt i de oversei-
ske lande og territorier (OLT) i 1982 

Fordeling pà lande og finansieringskilder 

Làn af egne midier Risikovillig kapital af budgetmidier 

Land MIO ECU % MIO ECU % MIO ECU 
Afrika 99,3 61,3 24,5 65,7 123,8 77,6 
Vestafrlka 32,6 26.7 4,1 11,0 36,7 23,0 

Benin — — 0.3 0,8 0.3 0,2 
Kap Verde — — 1.8 4,8 1.8 1.1 
Elfenbenskysten 21.6 17.7 — — 21,6 13,6 
Guinea — — 0.2 0.6 0.2 0.1 
Senegal 11.0 9.0 1.8 4.8 12,8 8.0 

Central- og 
/Ekvatorialafrika 10,7 8.8 1.9 5.1 12,6 7.9 

Burundi — 1.3 3.5 1,3 0.8 
Cameroun 10.7 8.8 — — 10.7 6,7 
Congo — — 0.2 0.5 0,2 0,1 
Zaire — — 0.4 1.1 0.4 0.3 

Ostlige og sydlige 
Afrika 56,0 45,8 18,5 49,6 74,5 46,7 

Botswana 15,0 12,3 — — 15,0 9.4 
Djibouti — — 0.4 1.1 0.4 0.3 
Kenya 17,0 13,9 — — 17,0 10,7 
Madagaskar — — 0,1 0.3 0.1 0.1 
Malawi — — 3,0 8,0 3.0 1.9 
Mauritius 4.0 3.3 0,5 1,3 4.5 2,8 
Uganda — — 10,0 26,8 10,0 6.2 
Seychellerne — — 1,0 2.7 1.0 0.6 
Somalia — — 2.6 7.0 2.6 1,6 
Zimbabwe 20,0 16,3 0.4 1.1 20,4 12,8 
Etiopien — — 0.5 1.3 0.5 0.3 

Vestindien 12,0 9,8 8,4 22,5 20,4 12,8 
Barbados 4.0 3.3 — — 4.0 2.5 
Dominica — — 1.0 2.7 1.0 0.6 
Grenada — — 2.4 6,4 2.4 1.5 
Jamaica — — 5,0 13,4 5.0 3.2 
Trinidad og Tobago 8,0 6.5 — — 8.0 5.0 

Stillehavet 7,9 6,4 3,6 9,7 11.5 7,2 
Fiji — — 1.8 4.8 1.8 1,1 
Papua Ny Guinea 7.9 6,4 — — 7.9 5.0 
Vestsamoa — — 0.3 0.8 0.3 0.2 
Tonga — — 0,3 0.8 0.3 0.2 
Vanuatu 1.0 2.7 1.0 0.6 
Tuvalu — — 0,1 0,3 0.1 0.1 

AVS i alt 119,2 97,5 36,5 97,9 155,7 97,6 

OLI 1 alt 
De nederlandske 
Antlller 
Caymanoerne 

3.0 

3.0 

2.5 

2.5 

0,8 

0.8 

2,1 

2.1 

3,8 

0.8 
3.0 

2.4 

0.5 
1.9 

Total 122,2 100,0 37,3 100.0 159,5 100,0 
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Den eneste udviklingsbank i Mauritius modtog to 
finansieringsbidrag pâ 4,5 mio. 

I Grenada stittedes 2,4 mio til râdighed for et projekt 
for installation af to dieselgeneratorer pâ i alt 3 MW. 

I Malawi stilledes 3 mio til râdighed for en udvidelse 
med 86 vaerelser af Capital Hotel, som er et af de fo-
rende hoteller i landets hovedstad, Lilongwe. 

I Somalia skal et finansieringsbidrag pâ 2,6 mio  
gore det muligt at nyindrette og udvide et mejeri i 
Mogadiscio, som skal kunne behandle og emballere 
ca. 12 mio I maelk ârligt. 

I Dominica gik to finansieringsbidrag pâ i alt 1 mio til 

— en fabrik for tapning af mineralvand, hvis Produk 
tion pâ 3,7 mio flasker ârligt naesten udelukkende vil  
blive eksporteret; 

— staten med henbllk pâ forhojelse af en udviklings-
banks kapital. 

I Kap Verde bevilgedes et lân pâ 1,8 mio til en ny ge 
nerator pâ 2,5 MW til det termiske kraftvaerk i Mindelo 
med henblik pâ daekning af den forventede forbrugs-
udvidelse og isaer levering af el til et nyt reparations-
vaerft for fiskerbâde, som skal âbnes i 1983, og til hvIs 
finansiering Banken bidrog i 1980. 

I det britiske oversoiske territorium, Caymanoeme,  
skal et lân pâ 3 mio gore det muligt at installere to  
dieselgeneratorer à 4,25 MW til daekning af det sti-
gende behov i forbindelse med isaer udbyg ningen af 
turismen. 

To globallân glk til udviklingsbanker i henholdsvis 
Burundi (1,3 mio) og Seychelleme (1 mio). 

I Etioplen skal 0,5 mio muliggore gennemforelsen 
af forundersogelser vedrorende projekter Inden for  
industri, landbrugsindustri og minedrift. 

0,4 mio anvendtes ttl erh vervelse af en kapitalandel i 
Caisse de Développement i Djibouti. 

Endelig vil der for fem finansieringsbidrag pâ 1,2 mio  
blive gennemfort forundersogelser vedrorende tinmi-
ner i Zaire, en yderligere udnyttelse af olieforek om-
sten i Sèmè i Benin, pa pirmasse i Congo, opforelsen 
af et vandkraftvaerk og et aluminiumsvaerk i Guinea 
samt mulighederne for udvidelse og genâbning af 
kromminer i Madagaskar. 

I Vestlndien var Banken aktiv i fem lande og to OLI. 

I De nederlandske Antlller udlânte Banken 0,84 mio  
til centralregeringen med henblik pâ udvidelse af 
dens kapitalandel i et lokalt finansieringsinstitut, hvis 
formâl er at diversificere Ökonomien, som endnu er 
staerkt afhaengig af raffinering af importeret olie. 

I Stillehavet ydede Banken finansieringsbidrag i seks 
stater. 

I Papua Ny Guinea gik et lân pâ 7,9 mio til en fordob-
ling af forarbejdningskapaciteten i en palmeoliemolle, 
som modtog sit forste finansieringsbidrag i 1979. 

I Vanuatu bevilgedes et globallân pâ 1 mio til en ud
viklingsbank. 

Erhvervelsen af containere til et regionalt rederi af in
teresse for syv AVS-stater i Vestindien, New Zealand  
samt Cookoerne og Nive finansieredes med bevillin-
ger til FIJI (1,8 mio), Vestsamoa (0,325 mio), Tonga 
(0,325 mio) og Tuvalu (0,125 mio). 

To globallân tilfiod udviklingsbanker i Barbados  
(4 mio) og Trinidad og Tobago (8 mio); hertil kom 
mer et finansieringsbidrag I Jamaica pâ 5 mio med  
henblik pâ finansiering af statens kapitalandel i en ny 
udviklingsbank. 

I 1982 fordeltes 46 sublân (pâ 22,7 mio) under loben 
de globallân hovedsagelig pâ mindre og mellemstore 
projekter inden for landbrugsindustri (12 sublân pâ 
5,65 mio), tekstiler og laeder (7 sublân pâ 4,5 mio). 
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papirmasse og papir (5 sublân pâ 2,53 mio), traeindu- 
stri (3 sublàn pâ 2,32 mio), turisme (6 sublân pâ  
1,7 mio), forarbejdning af gummi og plastmaterialer 
(2 sublân pâ 1,16 mio) og metalforarbejdning (3 sub 
lân pâ 1 mio). 

Et start anta! projekter i middelhavslandene og AVS-
staterne var ger)stand for samfinansiering isaer med 

Verdensbanken. International Finance Corporation,  
Den europaeiske Udviklingsfond, Banque Africaine de  
Développement. Banque Arabe pour le Développe
ment Économique de l'Afrique og forskellige bilate 
rale bistandsinstitutioner, sâsom Caisse Centrale de 
Coopération Économique, Kreditanstalt für Wieder 
aufbau, Commonwealth Development Corporation og  
visse arabiske fonde. 

Opferelse af et kraftvœrk 
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Finansieringsbidrag uden for Faellesskabet (') 
A. Lân af egne midier  

Aftaler undertegnet 11982 

I 1982 indgik Banken aftaler om lân af egne midier pâ 410,2 mio til projekter uden for Faellesskabet. Heraf stilledes 288 mio  
til râdighed i m iddelhavslandene og 122,2 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 57-66. figurerer pâ  
Bankens statusopgorelse. 

To af lânene i Portugal erforbundet med en rentegodtgorelse pâ 3 procentpoints, der afholdes over Faellesskabets budget 
(jf. s. 57). Samtlige lân i AVS-staterne er forbundet med en rentegodtgorelse, som afholdes af Den europaeiske Ud-
viklingsfonds midier (jf. s. 61). 

1. Middelhavslandene 

SPANIEN 

Mio ECU 

105,0 

11 172,6 mio pesetas 

199. 130 k m rorledning meilem 
en naturgasforekomst i Serrablo i 
Pyrenaeerne (Huesca) og Sara 
gossa, hvor iedningen tilsluttes 
hovedledningen Barcelona—Ba-
skerlandet 
Empresa Naclonal del Gas 
1 591,6 mio ptas. 

200. Udbygning af jernbaneli-
nien längs middelhavskysten mei
lem den franske graense og Va
lencia; 87 km ring omkring Barce
lona (Mollet—Vicente) 
Red Naclonal de los Ferrocar-
riles Espanoles (RENFE) 
4 263,5 mio ptas. 

15,0 

— Udskiftning af en ovn i et glas-
vaerk i Llodio syd for Bilbao 
VIdrleiias de Alava 
201,6 mio ptas. 1,9 

205. Qloballân til Banco de  
Credito Industrial med henblik 
pâ finansiering af mindre og mel-
lemstore industhprojekter I til-
bagestàende omrâder  
2 131,8 mio ptas. 20,0 

PORTUGAL 80,0 

6 492,9 mio escudos 

206. To blokke à 300 MW af et  
kulfyret kraftvaerk 1 Sines s yd for 
Lissabon 
Electficldade de Portugal 

CYPERN 

210. Daemninger i Dhypotamos 
(15 mio m3) o g Kala vasos (17 mio  
m^) inklusive vandforsynings- og 
renseanlaeg med henblik pâ leve
ring af drikkevand til ca. 300 000 
mennesker i Nico sia, Larn aka og 
Famagusta 
Den cyprlotiske stat 
3.7 mio cyprlotiske t 

EGYPTEN 

8,0 

211. Udvidelse af naturgaspro· 
duktionen fra forekomsten Abu 
Qir ud for Alexandria 
Egyptian General Petroleum 
Company 
18,8 mio egyptlske £ 28,0 

40,0 2 871,5 mio esc. 35,0 P) 

201. Globaliän til Banco de  
Credito Local de Espana med 
henblik pâ finansiering af ml ndre 
infrastrukturprojekter, der gen-
nemfores af lokale myndigheder 1  
tyndt befolkede omrâder 
2 124,7 mio ptas. 

202. Qloballân til Banco de  
Credito Industrial med henblik 
pâ finansiering af mindre og mei- 
lemstore infrastrukturprojekter I 
energise ktoren 
636,6 mio ptas. 

203-204. Energibesparende in-
dustriprojekter gennem Banco  
de Credito Industrial  
— Modernlsering af destllla-

tionsanlaegget i et raffin aderi i 
Escombreras naar Cartagena  
Empresa Naclonal del Petro· 
leo S.A. 
222,8 mio ptas. 

20,0 

6,0 

2.1 

(') Finansienngsbidragene inden for rammerrìe af del  
finansielle samarbeide udirykkes i ECU De ι danne  
fcrtegneise anfarte beleb ι nationale vaiuiaer er sôle- 
des kun retnmgsgivende. De er beregnet pà grund
lag af d en modvaerdi af EC U. som Banken anvendte 
pé hdspunklet tor iàneaftaiernes undertegnelse {jf. 
s. 10). 

207. Vejen Aveiro—Vilar Formo
so; 57 km nyt tracé mellem Al 
bergarla og Viseu 
Junta Autonoma de Estradas 
2 055,4 mio esc. 

208. Globaliän til Caixa Geral 
de Depositee med henblik pâ  
finansiering af mlndre og mel-
iemstore projekter inden for In 
dustri og turisme 
1 610 mio esc. 

JUGOSLAVIEN 

209. Mi datamatstyrede centre  
for kontrol af hojspaendlngsnettet 
med henblik pâ forbedring af dri f
ten og styrkelse af nettets sam-
menkobling med det europaeiske 
net 
Otte sammenslutninger af elsel-
skaber fra de forskellige republik-
ker og provinser, som koordine-
res af Sammenslutningen af ju· 
goslaviske Elselskaber (JUGEL) 
3 269,5 mio jugoslaviske dinarer 

25,0 

20,0 (2) 

67,0 

2. AVS-staterne — Afrika 
Mio ECU 

ELFENBENSKYSTEN 21,6 

7 099.8 mio CFAfr. 

212. Udbygning af de interna
tionale telekommunkationsfacili-
teter; ny elektr onisk Intern ational 
central samt deltagelse i kabel-
projektet Sydamerika—Afrika-
Europa 
INTELCI 
3 276,6 mio CFAfr. 

Lân med en rentegodtgereise pä 3 procentpoints. 

213. Udvidelse af kapaciteten 
for latexforarbejdning i fabrik
kerne i Bongo, Ousrou og 
Rapides Grah 
Société Africalna des Planta 
tions d'Hévéas 
2 162,6 mio CFAfr. 

214. Globaliän til Compagnie 
Financière de ta Côte-d'IvoIre 
med henblik pâ finansiering af 
mindre og mellemstore virksom-
heder Inden for Industri og 
turisme 
1 660,6 mio CFAfr. 

10,0 

6.6 

5.0 
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ZIMBABWE MAunmus 
215. Blok 1 (480 MW) af kraft-
vaerket i Wankie, som fyres med  
lokale kul, og 350 km hojspaen-
dingslednlng 
Electricity Supply Commission 
14,3 mio zimbabwiske $ 

KENYA 

217. Globallân til Development 
Finance Company of Kenya Lt d 
med henblik pâ finansiering af 
mindre og mellemstore virksom-
heder inden for industri, land-
brugsindustri og turisme 
82,9 mio ksh. 

BOTSWANA 

218. Blok 1 (90 MW) af kraft-
vaerket I Morupule, som tyres 
med lokale kul. og 350 km hoj-
spaendingsledning med henblik 
pâ sammenkobling med kraftvaer-
kerne i Gaborone og Selebl 
Phikwe 
Botsivana Power Corporation 
12,5 mio pula 

CAMEROUN 

20,0 

17.0 

176,2 mio kenyanske shilling 

216. Blok 3 (15 MW) af et geo-
termisk kraftvaerk i Olkaria 
Kenya Power Company Limited 
93,3 mio ksh. 9.0 

8,0 

15,0 

SENEGAL 

219. Industrikompleks for frem-
stiliing af fosforsyre i Taiba og 
kunstgodning i M'Bao 
Industries Chimiques du Séné 
gal 
3 418,5mioCFAfr. 11,0 

10.7 

3 325,2 mio CFAfr. 

220. Palmeoliemolle i Idenau 
samt modernisering af oliemolter 
1 Mondoni og Idenau 
Cameroun Development Corpo
ration gennem den Cameroun- 
ske Stat 
2 144,3 mio CFAfr. 6.9 

221. Supplerende aniaeg for  
Produktion af palm eolie i en olie-
molle i Dibombari 
Société Camerounaise de Pal 
meraies 
1 180,9 mio CFAfr, 3,8 

222. Globallân tii Development  
Bank of Mauritius med henblik 
pâ finansiering af mindre og mel
lemstore virksomheder inden for  
industri, landbrugsindustri og tu
risme 
41.6 mio mauritiske rupier 4.0 

AVS-staterne — Vestindien 

TRINIDAD OG TOBAGO 

223. Globallân til Trinidad and 
Tobago Development Finance 
Company Limited med henblik 
pâ fin irrioring af mindre og mel
lemstore virksomheder inden for 
Industri og turisme 
17,9 mio trinidadiske $ 8,0 

BARBADOS 

224. Globallân til Barbados 
Development Bank mad henblik 
pâ finansiering af mindre og mel
lemstore virksomheder inden for 
industri og turisme 
8,7 mio barbadiske $ 4,0 

AVS-staterne — Stillehavet 

PAPUA NY GUINEA 

225. Supplerende aniaag for 
Produktion af palmeolie og udvi-
delse af lagerkapaciteten naer 
Popondetta 
Higaturu Oil Palms Pty Limited 
5.7 mio kina 7,9 

OLT 

VESTINDIEN 

226. Udvidelse af elproduktio-
nen pâ Grand Cayman gennem 
Installation af to dieselgenera 
torer à 4,25 MW 
Caribbean Utilities Company 
Limited 
2,5 mio caymanske $ 3,0 



Β. Finansieringsbidrag af Fœllesskabets budgetmidier 
Aftaler undertegnet i 1982 

11982 indgik Banken aftaler om finansieringsbidrag af Faellesskabets budgetmidier pâ 41,3 mio, heraf 4 mio Ι form af lân pâ 
saerlige vilkâr i middelhavslandene og 37,3 mio i form af risikovillig kapital i AVS-staterne og de oversoiske lande og territo 
rier (OLT). Banken har ydet disse finansieringsbidrag, hvis okonomiske hovedtrsek er beskrevet pâ siderne 57-66, pâ Det 
europaeiske okonomiske Faailesskabs vegne og for dets regning og risiko. De figurerer ikke pâ Bankens statusopgorelse, 
men bogfores i Den saerlige Afdeling (jf. s. 82). Bankens ansvar i forbindeise med disse finansieringsbidrag er begraenset 
til den behorige udovelse af den modtagne bemyndigelse. 

1. Lân pâ saerlige vilkâr i 
middelhavslandene 

MALAWI SEYCHELLERNE 

CYPERN 

Mio ECU 

4,0 

1,9 mio cypriotiske £ 

227. Vandforsyning, kloakering  
og renseanlaeg i den gamie del  
af Nicosia 
Den cypriotiske stat 
1,4 mio ce 3,0 

228. Daemninger i Dhypotamos 
(15 mio m3) og Kaiavasos (17  
mio m3) inklusive vandforsy-
nings- og renseanlaeg m ed hen-
blik pâ levering af drikkevand til  
ca. 300 000 mennesker i Nicosia, 
Larnaka og Famagusta 
Den cypriotiske stat 
0.5 mio ce 1,0 

231. Ny floj af Capital Hotel i 
Lilongwe 
Underordnet lân til Malawi De
velopment Coφoratlon og be-
tinget lân med henblik pâ udvi-
delse af dens kapitalandel i sel-
skabet Capital Hotel Limited 
3.2 mio kwacha 

SOMALIA 

3,0 

232. Istandsaettelse og udvidel-
se af et mejeri i Mogadiscio  
Betinget lân til den somaliske 
stat for Laiterie de Mogadiscio,  
som henhorer under finansmìni- 
steriet 
32,1 mio somaliske shi lling 2,56 

236. Gioballàn med henblik pâ  
finansiering af forundersogelser. 
kapitalandele og lân til fordel for  
mindre og mellemstore virksom-
heder inden for industri, land-
brugsindustri og turisme 
Betinget lân til Banque de Déve 
loppement des Seychelles  
6,5 mio seychelliske rupier 

ETIOPIEN 

1.0 

237. Forundersogelser vedro-
rende projekter inden for indu 
stri, landbrugsindusth og mine- 
drift 
Betinget lân til Agricultural and 
Industrial Development Bank 
1 mio birr 0.5 

MAURITIUS 

2. Finansieringsbidrag i 
AVS-staterne og OLT i form 
af risikovillig kapital (0 af 
Den europaeiske Udviklings-
fonds midier 

AVS-staterne — Afrika 

UGANDA 

Mio ECU 

10,0 

92,8 mio ugandiske shilling 

229. Globallân med henblik pâ  
finansiering af projekter for reno-
vering af mindre og mellemstore 
virksomheder inden for industri,  
landbrugsindusth og minedrift 
Betinget lân til Uganda Develop
ment Bank 
69,6 mio ush. 7,5 

230. Betinget lân til den ugan-
diske stat med henblik pâ udvi-
delse af dens kapitalandel i 
Uganda Development Bank 
23,2 mio ush. 2,5 

SENEGAL 

233. Turisthotel med 100 sen- 
gepladser i Sali, syd for Dakar  
Underordnet lân til Société 
Financière Sénégaiaise pour le 
Développement de Tlndusthe 
et du Tourisme for Société 
Hôteiière de Sali 
614,4 mio CFAfr. 

KAP VERDE 

BURUNDi 

1,85 

234. Udbygning af et kraftvaerk 
i Mindelo pâ oen Sao Vicente  
med en generator pâ 2,5 MW  
Underordnet lân til Empresa 
Publica Eiectricidade e Agua 
do Mindeio 
97.3 mio escudos 

(1) Definition s. 61. 

235. Betinget lân til Banque 
Nationale pour le Développe
ment Économique med henblik 
pâ finansiering af mindre og mel
lemstore projekter inden for indu 
stri, landbrugsindusth og turisme 
108,9 mio burundiske franc 1,3 

238. Globallân med henblik pâ 
finansiering af forundersogelser 
og kapitalandele til fordel for 
mindre og mellemstore virksom
heder inden for industri, land
brugsindusth og turisme 
Betinget lân til Development 
Bank of Mauritius  
5.2 mio mauritiske rupier 

DJIBOUTI 

ZIMBABWE 

ZAIRE 

0,5 

239. Kapitalandel i Caisse de 
Développement de Djibouti 
69,9 mio djiboutiske franc 0,4 

240. Betinget lân til den zim-
babwiske stat med henblik pâ  
gennemforelse af en undersogel-
se forud for fastlaeggelsen af lan-
dets kulpolitik 
0,3 mio zimbabwiske $ 0.4 

241. Betinget lân til Société 
Zaïretain med henblik pâ gen
nemforelse af en forundersogel-
se vedrorende udvidelse af tin-
malmbrydnlngen 
2,1mio2aire 0,38 



BENIN MADAGASKAR DOMINICA 1.0 

242. Betinget tân til den benin-
$ke etat med henblik pâ gennem-
forelse af en forundersogelse 
vedrorende en yderligere udnyt-
teise af olieforekomsterne 1 Sémè  
108,5 mio CFAfr. 0,35 

245. Betinget lân til den mada-
gasklske stat med henblik pâ  
gennemforelse af en forunderso
gelse vedrorende udvidelse og 
istandssettelse af kromminer 
46.6 mio madagaskiske franc 0,16 

CONGO 

243. Kapitaiandel i Société 
d'Études de la Cellulose du  
Congo, som gennemforer en for
undersogelse vedrorende opfo-
relsen af en fabrik for fremstilling 
af paptrmasse nser Pointe-Noire 
54,9 mio CFAfr. 0,177 

AVS-staterne — Vestindien 

JAMAICA 

246. Betinget lân til den jamal-
canske stat med henblik pâ 
finansiering af dens kapitaiandel i 
National Development Bank 
8.3 mio jamaicanske $ 

GUINEA 

244. Betinget lân til den gulne-
anske stat med henblik pâ gen
nemforelse af en forundersogel
se vedrorende opforelsen af en 
daemning i Souapiti samt et vand-
kraftvaerk og et aluminiumsvaerk 
inden for rammerne af et industri-
kompleks i Konkouré 
3.5 mio syli 

GRENADA 

0.15 

247. Modernisering af elforsy- 
ningen og udbygning af kraftvaer-  
ket i Queen's Park med to diesel 
generatorer à 1,5 MW  
Underordnet lân til Grenada 
Electricity Services Limited 
6.2 mio ostvestindiske $ 2,4 

H0SÌ af palmefrugter 

2,6 mio ostvestindiske dollar 

248. Opforelse af en mineral-
vandsfabrik i Loubiére  
Betinget lân til Agricultural. Indu
strial and Development Bank, 
som agter at genudiâne prove-
nuet til Carib Spring Limited 
1,8 mio EC-$ 0.7 

249. Betinget lân til den domini- 
canske stat med henblik pâ udvi
delse af de ns kapitaiandel i Agri
cultural. Industrial and Develop
ment Bank 
0,8 mio EC-$ 0.3 

AVS-staterne — Stillehavet 
Erhvervelse af 947 containere til Pacific 
Forum Line, et regionalt rederi. der vare-
tager soforbindelserne mellem Australien,  
New Zealand og Vestindien 
Betingede lân til 

FIJI 

250. 1.6 mio fijianske $  

TONGA 

1.8 

251. 0,3 mio pa'anga 

VESTSAMOA 

0,325 

252. 0,4miotala 0,325 

TUVALU 

253. 0,1 mio austratske $ 0.125 

VANUATU 

254. Globallân med henblik pâ  
finansiering af kapitalandele og 
lân til fordel for mindre og mel-
lemstore virksomheder inden for 
industri, landbrugsindustri og tu-
risme 
Betinget lân til Banque de Déve
loppement du Vanuatu 
92,1 mio vatu 1.0 

OLT 

DE NEDERLANDSKE ANTILLER 

255. Betinget lân til staten med  
henblik pâ udvidelse af den of-
fentlige sektors kapitaiandel i 
Ontwlkkelingsbank van de Ne-
derlandse Antillen N.V. 
1,4 mio antillergylden 0.84 



Midler 

Egenkapital og lântagning 

Dette kapitei omhandler de midier, hvoraf Banken i  
1982 bar afholdt de lân, der figurererpâ dens status- 
opgoreise, og som den baerer det finansielie ansvar  
for. De er beskrevet nœrmere pâ siderne 44-54 og  
67-68. Det omhandler ikke de midier, som Banken  
fon/alter for tredjemand og for dennes regning, og 
som bogfores uden for statusopgoreisen i Den sœrii- 
ge Afdeiing (jf. s. 82), nemiig isaer iànene afNiCs mid 
ier og de finansieringsbidrag i middeihavslandene og 
AVS-staterne, der afhoides af Faeiiesskabets budget-
midler. De er beskrevet naermere pà siderne 55 og 56 
samt 69 og 70. 

Ifolge statusopgoreisen den 31. december 1982 ud-
gjorde Bankes midier (dvs. den indbetalte kapital, re-

serverne, heniaeggelserne, satdoen pâ driftsregnska· 
bet og provenuet af lântagningen) i alt 19 024,9 mio  
mod 15 468.6 mio den 31. december 1981. 

Denne forhojelse bestâr af en n ettoudvidelse af Ban-
kens lântagning (efter indregning af udsvingene i om-
regningskurserne) pâ 3 089,7 mio, saldoen pâ drifts-
regnskabet pâ 366,3 mio og medlemsstaternes ind-
betalinger pâ 100,3 mio af den kapitalforhojelse, der  
besluttedes I 1978. Her i indgâr Graekenlands bidrag 
til Bankens kapital, reserver og henlaeggelser efter  
dets tiltraedelse af Faellesskabet. Indbetalingen af den 
kapitalforhojelse, som Styrelsesrâdet besluttede den 
15. juni 1981, finder sted fra 1984 i otte haivârlige ra
ter pâ tilsammen 540 mio, hvilket vil oge den indbetal
te kapital til 1 465,715 mio (jf. bilag A t il regnskabet, 
s. 85). 

Tabel 12; Tllvejebragte midier 1961-1982 

Làn 

Mio ECU Tredjemands 
andele ι  

Bankens udiân  
{mio ECU) 

Tilveiebragte 
midier  

(mio ECU) Regnskabsâr Antal 
Private 

lân 
Offentlige 

lân 1 alt 

Tredjemands 
andele ι  

Bankens udiân  
{mio ECU) 

Tilveiebragte 
midier  

(mio ECU) 

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 
1981 57 974,9 {') 1 267,8 2 242,7 67,0 2 309,7 
1982 91 1 319,4 (6) 1 826,3 3 145,7 59,5 3 205,2 

1961-1982 534 7111,0 10 925,0 18 036,0 529,0 18 565,0 

(') Heraf mterbankforretninger pà mellemlang sigt for 87 mio. 
(2) Heraf interbankforretninger pâ mellemlang sigl for 39,9 mio. 
(3) Heraf interbankforretninger pâ mellemlang sigt for 1.5 mio.  
(•) Heraf interbankforretnmger pâ mellemlang sigt for 92.8 mio.  
(5) Heraf interbanklorretnmger pà mellemlang sigt for 105,7 mio. 
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label 13; Lén emitteret i 1982 

Offentllge emissioner og private placerlnger 
Alialen 
daterei Emissions- Tegnings- Bel0b i Beleb i Lebe- Nomine! 
den màned Emissionssied valuta valuta 1 mio mio ECU tld rente Placering 

4, 1. 1982 Januar Luxembourg Ffr. 102.183 16,477 10 16,5 Privat 
20, 1. 1982 Januar Schweiz Sfr, ICQ 51,238 10 7,25 Offentlig (') 
22, 1. 1982 Januar Forbundsrepublikken Tyskland DM 150 61,366 7 10 Offentlig (2) 
22, 1. 1982 Januar Forbundsrepublikken Tyskland DM 100 40,911 10 10 Offentlig {η 
3, 2.1982 Februar Nederlandene Fl. 20 7.454 15 11,75 Privat 

10, 2, 1982 Februar Nederlandene Fl. 30 11,181 15 11,875 Privat 
18, 2, 1982 Februar •et forenede Kongerige US-$ 30 27,646 5 16,25 Privat 
19. 2. 1982 Februar Nederlandene Fl. 75 27,953 5 11 Privat 
23. 2, 1982 Februar •et forenede Kongerige us-$ 21.25 19,582 9 15,875 Privat 
25. 2, 1982 Februar Forbundsrepublikken Tyskland DM 100 40,911 10 10 Privat 
3. 3, 1982 Marls Luxembourg us-$ 150 138,227 7 15,5 Offentlig (3) 4. 3.1982 Marls Nederlandene Fl. 5 1,864 15 11,75 Privat 
5. 3, 1982 Maris Japan Yen 20 000 83,927 10 8,2 Offentlig (*) 

25. 3, 1982 Marls Nederlandene Fl. 5 1,864 15 11,125 Privat 
25. 3. 1982 Marls Nederlandene Fl. 5 1,864 15 11,125 Privat 
31. 3. 1982 Marls Luxembourg Lfr. 1 000 23,954 7 12,75 Privat 
31. 3.1982 Marls Nederlandene Fl. 10 3,727 15 11,125 Privat 
31. 3.1982 Marls Nederlandene Fl. 10 3,727 10 10,875 Privat 
31. 3. 1982 Marls Belgien Btr. 1 000 23,954 12 15 Privat 
6. 4. 1982 April Forbundsrepublikken Tyskland DM 100 41,652 10 9.1 Privat 

20. 4. 1982 April Nederlandene Fl. 10 3,755 15 10,875 Privat 
20. 4. 1982 April Nederlandene Fl. 10 3,755 10 10,875 Privat 
27. 4, 1982 April Schweiz Sfr. 100 51,925 10 7 Offentlig {^) 
10. 5. 1982 Mai Forbundsrepublikken Tyskland DM 100 41,651 10 8,375 Offentlig (β) 14. 5.1982 Mal Nederlandene Fl. 20 7,509 20 10,75 Privat 
14. 5. 1982 Maj Del forenede Kongerige £ 15 26,867 10 15 Privat 
17, 5. 1982 Maj Nederlandene Fl. 200 75,095 10 10 Offentlig ( )̂ 
25, 5.1982 Maj Forbundsrepublikken Tyskland DM 100 41.651 10 9 Privat 
28, 5. 1982 Maj Luxembourg ECU 12,017 12,017 5 14 Offentlig (*} 
3. 6. 1982 Juni Luxembourg Yen 15 000 61,01 10 8,25 OHentlig (s) 

10, 6. 1982 Juni Luxembourg Lfr. 600 13,245 8 12,25 Offentlig («) 
18, 6. 1982 Juni Del forenede Kongerige e 10 17,911 10 14,125 Privat 
25, 6, 1982 Juni Frankrig Ffr. 1 000 160,89 10 16,9 Offentlig V°) 
29 6, 1982 Juni Del forenede Kongerige US-$ 15 15,073 5 16,3 Privat 
30 6, 1982 Juni Luxembourg US-$ 10 10,048 10 15,25 Privat 

1. 7.1982 Juli Luxembourg ECU 40 40 7 13,75 Offentlig {'') 
6. 7, 1982 Juli Forbundsrepublikken Tyskland DM 50 21,167 10 9,7 Privat 
7. 7, 1982 Juli Nederlandene Fl. 5 1,914 10 11,125 Privat 
7. 7, 1982 Juli Nederlandene Fl. 5 1,914 10 11,125 Privat 
7. 7. 1982 Juli Luxembourg US-$ 20 20,837 10 15,25 Privat 
9. 7,1982 Juli Schweiz Sfr, 50 24,745 6 7,25 Privat 

15. 7, 1982 Juli Luxembourg us-$ 25 26,046 7 16,15 Privat 
21. 7,1982 Juli Luxembourg us-$ 200 208,372 10 15,5 Offentlig (^2) 
23. 7, 1982 Juli Det forenede Kongerige e 12,5 22,641 a 14,49 Privat 
23. 7,1982 Juli Forbundsrepublikken Tyskland DM 200 84,67 10 9,375 Offentlig 
30, 7, 1982 Juli Nederlandene Fl. 5 1,914 10 11 Privat 
30, 7, 1982 Juli Nederlandene Fl. 6 2.297 15 11 Privat 
30, 7, 1982 Juli Nederlandene Fl. 10 3,829 15 11 Privat 
3. 8, 1982 August Japan Yen 25 000 101,983 12 8.6 Privat 
5, 8, 1982 August Nederlandene Fl. 5 1,914 15 11 Privat 
6. 8, 1982 August Luxembourg Sfr. 65 32,168 6 7,125 Privat 
9, 8, 1982 August Nederlandene R. 5 1,914 15 10,875 Privat 9, 8, 1982 August Nederlandene Π. 75 28.717 5 10 Privat 

18. 8, 1982 August Forbundsrepublikken Tyskland DM 35 14,817 10 9,25 Privat 
18, 8, 1982 August Forbundsrepublikken Tyskland DM 35 14,817 10 9,25 Privat 
18, 8, 1982 August Forbundsrepublikken Tyskland DM 30 12,7 10 9,25 Privat 
27, 8, 1982 August Luxembourg us-$ 15 15,628 8 11,3 Privat 
29, 8, 1982 August Luxembourg Sfr. 185 91,556 5 7,25 Privat 
29, 8, 1982 August Luxembourg R. 150 57,434 6 10,75 Privat 
3, 9, 1982 September Det forenede Kongerige us-$ 23,25 24,223 9 13,25 Privat 
9. 9, 1982 September De forenede Stater US-$ 200 208,372 10 13,375 OHentlig ('̂ ) 

13. 9, 1982 September Nederlandene Fl. 1 0,383 15 11 Privat 
13. 9,1982 September Nederlandene Fl. 9 3,446 15 11 Privat 
14, 9, 1982 September Nederlandene Fl. 5 1,914 20 10,375 Privat 
16, 9, 1982 September Schweiz Sfr. 100 49,49 10 6,25 OHentlig ('=) 
23, 9,1982 September Forbundsrepublikken Tyskland DM 200 84,67 10 8,25 OHentlig ('β)  

Privat 24, 9,1982 September Nederlandene Fl. 25 9,572 20 10,5 
OHentlig ('β)  

Privat 
27. 9.1982 September Det forenede Kongerige £ 12,5 22,641 8 12,6 Privat 
28, 9, 1982 September Liechtenstein Sfr. 15 7,423 6 6,75 Privat 
14, 10, 1982 Oktober Det forenede Kongerige £ 75 136,421 20 11 OHentlig 
18. 10, 1982 Oktober Nederlandene Fl. 200 77,728 10 10 OHentlig {'0) 
19. 10, 1982 Oktober Luxembourg ECU 60 60 8 12,875 OHentlig ('®) 
19. 10, 1982 Oktober Belgien Bfr. 1 000 21,91 12 14 Privat 
22, 10, 1982 Oktober Nederlandene Fl. 5 1,943 20 10 Privat 
22, 10. 1982 Oktober Nederlandene Fl. 25 9,716 15 10 Privat 
26. 10. 1982 Oktober Nederlandene Fl. 5 1,943 15 10 Privat 
27. 10. 1982 Oktober Japan Yen 15 000 60,1 10 9,1 Privat 
28. 10. 1982 Oktober Schweiz Sfr. 75 37,154 7 6,5 Privat 
29. 10. 1982 Oktober Nederlandene Fl. 10 3,886 15 9,375 Privat 
10. 11. 1982 November Nederlandene Fl. 20 7,773 15 10 Privat 
22. 11. 1982 November Del forenede Kongerige £ 20 36,379 10 10 Privat 
26. 11. 1982 November Forbundsrepublikken Tyskland DM 200 84,974 10 8,25 OHentlig {^) 

7. 12. 1982 December Nederlandene Fl. 5 1,943 15 9,125 Privat 
20. 12, 1982 December Japan Yen 20 000 80,133 10 8,8 Privat 

3 040,012 
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Offentllge emissioner og private placeringer 3 040,012 
Interbankforretnlnger pà mellemlang sigt 

Aftaien Beleb 1 For
daterei Indbelalings- national Beleb • faids 
den màned Opnrìdelse Valuta valuta 1 mio mio ECU tid Rente i % 

31. 3.1982 Aprii Nederlandene Fl. 70 26,089 1985 10 
10. 5. 1982 Ma) Nederlandene Fl. 10 7,509 1984 9.625 
10. 5. 1982 Mai Nederlandene Fl. 10 7,509 1985 9,687 
15. 7.1982 Juli Luxembourg US-$ 15 15,628 1985 15,5 
27. 8.1982 September Luxembourg US-$ 15 15,628 1985 15 
14. 9. 1982 September Luxembourg Bfr. 1 000 22,219 1984 13.75 
15. 9. 1982 September Luxembourg Bfr. 500 11,11 1984 13,75 

105,693 
Samlet làntagnlng 3 145,705 

(^) Fast overtaget af et bankkonsortium bestâende at Société de Banque  
Suisse, Crédit Suisse og Union de Banques Suisses: udbudt til offentlig  
tegning til kurs pari. 

(2) Fast overtaget af et bankkonsortium beätäende af Deutsche Bank AG. 
Dresdner Bank AG. Commerzbank AG og Westdeutsche Landesbank Giro
zentrale; udbudt til offentlig tegning til kurs pari 

(3) Fast overtaget af et bankkonsortium bestâende af Crédit Suisse First  
Boston Limited, Banca Commerciale Italiana. Banque Bruxelles Lambert 
S.A.. Banque Nationale de Paris, Baring Brothers & Co. Limited, CIBC Lim
ited, Crédit Lyonnais, Manufacturers Hanover Limited, Merrill Lynch Inter
national & Co., Morgan Grenfell & Co. Limited, Morgan Stanley Inter
national, Nomura International Limited. Orion Royal Bank L imited. Société 
Générale de Banque S.A. og Wood Gundy Limited: udbudt til offentlig teg
ning til kurs pan. 

(^) Fast overtaget af et bankkonsortium bestâende af Daiwa Securities Co. 
Limited, The Nomura Securities Co., Ltd, Yamaichi Securities Company, 
Limited og The Nikko Securities Co., Ltd: udbudt til offentlig tegning til kurs 
99,5. 

(") Fast overtaget af et bankkonsortium bestâende af Kredietbank Inter 
national Group, Société Générale de Banque S.A., Algemene Bank Neder- 
land N.V., Amro International Limited, Banque Bruxelles Lambert S.A., Bank  
of Tokyo International Limited, Banque Générale du Luxembourg S.A.. Ban
que de l'Indochine et de Suez S.A., Banque Internationale à Luxembourg 
S.A., Berliner Handels- und Frankfurter Bank, Caisse des Dépôts et Con
signations, Crédit Commercial de France. Crédit Communal de Belgique/ 
Gemeentekrediet van België, Crédit Lyonnais, Istituto Bancario San Paolo  
di Torino og Kleinwort, Benson Limited; udbudt til offentlig tegning til kurs  
99,5. 

('2) Fast overtaget af et bankkonsortium bestâende af Union Bank ol  
Switzerland (Securities) Limited. Banque Internationale à Luxembourg S.A.,  
County Bank Limited, Kleinwort. Benson Limited, Kuwait Investment Com 
pany (S.A.K ), Yamaichi International (Europe) Limited. Banca Commerciale  
Italiana, Banca del Gottardo, Bank of America International Limited. Banque  
Générale du Luxembourg S.A., Blyth Eastman Paine Webber international 
Limited, Crédit Lyonnais. Daiwa Europe Limited. Kidder, Peabody Inter
national Limited, Kuwait Foreign Trading Contracting & Investment Co. 
(S.A.K.), Merrill Lynch International & Co., Nomura International Limited, 
Orion Royal Bank Limited, Skandmaviska Enskilda Banken og Société  
Générale de Banque S A.; udbudt til offentlig tegning til kurs 99,25. 

(5) Fast overtaget af et bankkonsortium bestâende af Crédit Suisse, Union 
de Banques Suisses og Société de Banque Suisse: udbudt til offentlig 
tegning til kurs 100,25. 

('^) Fast overtaget af et bankk onsortium bestâende af Deutsche Bank AG, 
Dresdner Bank AG, Commerzbank AG og Westdeutsche Landesbank Giro
zentrale: udbudt til offentlig tegning til kurs pari. 

(®) Fast overtaget af et bankkonsortium bestâende af Deutsche Bank AG, 
Dresdner Bank AG, Commerzbank AG og Westdeutsche Landesbank Giro
zentrale: udbudt til offentlig tegning til kurs pari. 

(') Fast overtaget at et bankkonsortium bestâende af Amst erdam-Rotter
dam Bank N.V., Algemene Bank Nederland N.V., Bank Mees & Hope NV, 
Pierson, Heldring & Pierson N.V., Coöperatleve Centrate Raiffeisen-
Boerenleenbank B.A., Nederlandsche Middenstandsbank N.V. og Bank der 
Bondsspaarbanken N.V.; udbudt til offentlig tegning til kurs 99. 

{®) Fast overtaget af et ba nkkonsortium bestâende af The Nikko Securities  
Co., Ltd, Crédit Suisse First Boston Limited, Amro International Limited, 
Banca Commerciale Italiana, Bank of Tokyo International Limited. Banque  
Nationale de Paris, Crédit Lyonnais, Dai-lchi Kangyo International Limited, 
Daiwa Europe Limited, Deutsche Bank AG, The Development Bank of  
Singapore Limited, Fuji International Finance Limited, The Hong Kong Bank 
Group, IBJ international Limited, Kleinwort, Benson Limited, Kredietbank 
S.A. Luxembourgeoise, LTCB International Limited. Merrill Lynch Internation-
3i & Co., Mitsui Trust Finance (Hong Kong) Limited, Morgan Guaranty Ltd,  
National Bank of Abu Dh^i, Nippon Credit International (HK) Ltd, Nomura  
International Limited, Salomon Brothers International, Société Générale.  
Société Générale de Banque S.A., Sumitomo Finance International, S. G.  
Warburg & Co. Ltd. Yamaichi International (Europe) Limited; udbudt til  
offentlig tegning til kurs 99,5. 

(®) Fast overtaget af et bankkonsortium bestâende af Banque Générale du 
Luxembourg S.A.. Banque Internationale à Luxembourg S.A., Kredietbank 
S.A. Luxembourgeoise, Caisse d'Épargne de l'État Luxembourg, Banque 
de Paris et des Pays-Bas pour le Grand-Duché de Luxembourg S.A..  
Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine Luxembourg, Société Générale 
Alsacienne de Banque Luxembourg. Banque de l'Indochine et de Suez S.A.  
Luxembourg, Banque Nationale de Paris (Luxembourg) S.A. og Crédit 
Lyonnais Luxembourg; udbudt til offentlig tegning til kurs 99,5. 

(10) Fast overtaget af et bankkonsortium bestâende af Crédit Lyonnais. 
Société Générale, Banque Nationale de Paris, Banque de Paris et des 
Pays-Bas. Caisse des Dépôts et Consignations og Caisse Nationale de 
Crédit Agricole; udbudt til offentlig tegning til kurs pari. 

(^*) Fast overtaget af et bankkonsortium bestâende af Lehman B rothers 
Kuhn Loeb Incorporated, The First Boston Corporation, Merrill Lynch, 
Pierce. Fenner & Smith Incorporated og Salomon Brothers Inc.; udbudt til 
offentlig tegning til kurs 99,1. 

(15) Fast overtaget af et bankkonsortium bestâende af Union de Banques 
Suisses, Société de Banque Suisse og Crédit Suisse; udbudt til offentlig 
tegning til kurs 99. 

C®) Fast overtaget af et bankkonsortium bestâende af Deutsche Bank AG.  
Dresdner Bank AG, Commerzbank AG og Westdeutsche Landesbank Giro
zentrale; udbudt til offentlig tegning til kurs 99. 

(1^) Under ledelse af Bank of England for Den europ^iske Investerings-
banks regning; udbudt til offentlig tegning til kurs 97,91, hvoraf 30% skal 
indbetales den 14. Oktober 1982 og resten den 24. januar 1983. 

(18) Fast overtaget af et bankkonsortium bestâende af Amsterdam-Rotter
dam Bank N.V.. Algemene Bank Nederland N.V., Bank Mees & Hope NV, 
Pierson, Heldring & Pierson N.V., Nederlandsche Middenstandsbank N.V. 
og Bank der Bondsspaarbanken N.V.; udbudt til offentlig tegning til kurs 99. 

(19) Fast overtaget af et bankkonsortium bestâende af Kre dietbank Inter
national Group, Société Générale de Banque S.A.. Algemene Bank Neder
land N.V., Amro International Limited. Banque Bruxelles Lambert S.A.. Ban 
que Générale du Luxembourg S.A., Banque de l'Indochine et de Suez S.A..  
Banque Internationale à Luxembourg S.A., Banque Nationale de Paris, Ber
liner Handels- und Frankfurter Bank. Caisse des Dépôts et Consignations,  
Crédit Commercial de France, Crédit Communal de Belgique/Gemeente-
krediet van België, Crédit Lyonnais, Istituto Bancario San Paolo di Torino,  
Kleinwort, Benson Limited og Société Générale; udbudt til offentlig tegning  
tu kurs 100,75. 

(20) Fast overtaget af et ban kkonsortium bestâende af Deutsche Bank AG, 
Dresdner Bank AG, Commerzbank AG og Westdeutsche Landesbank Giro 
zentrale; udbudt til offentlig tegning til kurs 100.25. 

(*) Tegning af 12017 obligationer à 1 ODO ECU gennem udovelse af teg-
ningsretter ι forbindelse med emissionen 1981-1989,14,25 %. 
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Midler 

I 1982 tilvejebragte Banken i alt 3 205,2 mio pâ kapi-
taimarkederne, hvilket udgor en stigning pâ knap 
40 % i forhold til 1981 (2 309,7 mio). Herat stammede 
3 040 mio fra offentilge emissioner og private place- 
ringer, 105,7 mio fra Interbankforretninger pà mellem- 
lang sigt og 59,5 mio fra overdragelser til tredjemand 

af andele 1 finansieringen af udlânene, som dog er 
omfattet af Bankens garanti. 

Lântagningens fordeling pâ valutaer afhaenger af den 
internationale finansielle og monetaere udvikling samt 
af lânevilkârene for de belob, lobetider og valutaer, 

Lântagning 11982, fordelt pà valutaer 

Medlemsstaternes valutaer Tredielandes valutaer 

DM Fl. e Ffr. Bfr, Lfr. ECU 1 alt US-$ Yen Sfr. 1 alt Total 
Mio ECU 586,0 412.9 262,9 177,4 79,2 37,2 112,0 1 667,6 745,3 387,1 345,7 1 478,1 3 145,7 
% 18,6 13,1 8.4 5.6 2,5 1.2 3,6 53,0 23,7 12,3 11,0 47,0 100,0 

Lan emitteret 11982 
(3145,7 mìo ECU) 

Restgaeld den 31. december 1982 
(16566,8 mto ECU) 
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Midler 

der i videst mulig omfang svarer til lântagernes on-
sker. 

11962 genvandt emtssionerne 1 medlemsstaternes va- 
lutaer deres position fra 1980, idet de repraesentere-
de over halvdelen at de samlede emissioner. 

Lântagningen i DM, der fortsat var den mest anvend-
te af disse valutaer, ogedes med over 60 % i forhold 
til âret for (586 mio mod 358,3 mio I 1981). Bankens 
markedsandel repraesenterede ca. 7 % af de uden-
landske lântageres emissioner pâ det tyske kapital-
marked, Idet den udbod fem emissioner pâ I alt  
398,3 mio. Hertil kommer private placeringer pâ  
187,7 mio. Aktiviteten var jaevnt fordelt over âret pâ  
grund af det konstante behov for DM. 

Efter DM var nederlandske gyiden den mest anvend-
te valuta i 1982 med 412,9 mio mod 319,1 mio i 1981,  
hvllket udgor en stigning pâ ca. 30 %. Midlerne tll-
vejebragtes pâ det offenttige nederlandske marked  
(152,8 mio), markedet for eurogyiden og gennem pri
vate p laceringer. Ogsâ I denne valuta var lântagnin 
gen regelmaessigt fordelt. 

I 1982 optog Banken sine forste lân pâ det britiske  
pundmarked (Bulldogmarkedet), nemlig 136,4 mio 
under ledelse af Bank of England. Den effektive ren 
te, som oversteg de tre referencelân, optaget af de t 
britiske finansministerium, med ét point, svarede til-
naermelsesvis til de vilkàr, som andre emittenter med  
forsteklasses kreditvaerdighed opnàede. Gennem pri
vate placeringer sikrede Banken sig yderligere 126,5  
mio. 

Hertil kommer mindre emissioner i franske, belgiske 
og luxembourgske frane. I lighed med âret for tappe-
de Banken endvidere markedet for papirer i ECU, der  
er i llvlig vaekst, idet den emitterede to offentlige lân 

pâ i alt 100 mio, hvortil kommer obligationer for  
12 mio som folge af udovelsen af tegningsretter I for-
bindelse med et lân af 1981. 

Det hoje renteniveau, i det mindste i forste haivâr, og  
den ustabile renteudvikling mindskede dollarens an- 
del af den samlede lânîagning i tredjelandes valutaer  
trods en nominel stigning i forhold til foregâende âr 
(745,3 mio ECU mod 615,3 mio i 1981). Pâ det inter
nationale marked placeredes to offentlige emissioner  
i US-$ pâ i ait 346,6 mio. Hertil kommer en emission  
pâ det amerikanske marked for udenlandske lântagé-
re (Yankee Bond Market) pâ 208,4 mio. Da denne lân-
tagning fandt sted i lobet af de forste tre kvartaler, af-
spejler den noje udvikiingen i markedsforholdene, 
nemlig hojt renteniveau i begyndelsen af âret efter-
fulgt af et rentefald. Sidelobende hermed fortsatte  
Banken i videst mulig omfang sin politik for privat pla-
cering. 

Med 387,1 mio mod 263,5 mio i 1981, hvilket udgor en  
stigning pâ ca. 45 %, indtog yenen i 1982 andenplad-
sen blandt de tredjelandes valutaer, hvori Banken op-
tog lân. De offentlige emissioner placeredes pâ det 
japanske kapitalmarked for udenlandske lântagere  
(Samuraimarkedet) samt pâ markedet for euroyen, 
nemlig i et omfang af i alt 145 mio, som repraesente
rede henholdsvis ca. 3 og 16% af disse markeder. 
Endvidere ogedes bankkreditterne i yen fra 184,7 til 
242,1 mio. 

Endelig lânte Banken 345,7 mio pâ det schweiziske 
kapitalmarked mod 300 mio i 1981, nemlig i form af 
sâvel private placeringer (193 mio) som offentlige 
emissioner (152,7 mio). 

Tabellen, s. 74, viser fordelingen pâ valutaer af 
den samlede làntagning I 1982, der belob sig til  
3 145,7 mio ECU. 
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Driftsresultat 

Udviklingen af Bankens aktivitet og det fortsat hoje 
renteniveau for de fleste valutaer, i det mindste i be-
gyndelsen af âret, pâvirkede driftsresultatet i gunstig 
retning. 

Bankens indtaegter 1 form af rente og provision pâ ud- 
lân belob sig i 1982 t il 1 727,5 mìo mod 1 312 mio i  
1981, hv orimod rente og omkostninger pâ optagne 
iân udgjorde 1 553 mio mod 1 174,9 mio i 1981. I 
forvaitningsprovision modtog Banken 9,1 mio mod 
7,5 mio i 1981. 

Bankens Investeringer afkastede 194,9 mio i 1982  
mod 172,2 mio i 1981 takket vaere det hoje rente
niveau i de fleste valutaer i forste haivâr af 1982, der 
muliggjorde en fordelagtig anbringeise af Bankens 
llkvide midier, som i ovrigt har màttet oges i forhoid 
til udlânsaktiviteten. 

den vaerdiforogelse pâ 3,1 mio, som skyides opgorel-
sen af de af Bankens aktiver, der ikke reguleres i  
henhold til vedtaegternes artikel 7, blev saldoen pâ  
Bankens driftsregnskab pâ 366,3 mio mod 251,8 mio i  
1981. Denne sikkert undtagelsesvis store forhojeise 
pâ 45 % kan t ilskrives de meget speclelle forhoid pâ  
markederne 11982. 

I overensstemmeise med Styrelsesrâdets beslutning 
af 10. januar 1983 blev den vedtaegtsmaessige reser-
vefond og den supplerende reservefond fra og med  
godkendeisen af regnskabet for regnskabsâret 1982 
sammenlagt til en reservefond, som ska! tilfores de  
driftsoverskud, der ikke overfores til saerlige reserver  
og henlaeggeiser, nemlig indtil den nâr et belob, sva- 
rende til 10% af den tegnede kapital. De driftsover 
skud, der mâtte overstige dette belob, vil blive over- 
fort tll en supplerende reserve. 

Forskelien mellem de andre indtaegter og udgifter, 
der hovedsagelig er en folge af fo rvaltningen af Ban
kens investeringer, forstorredes betydeiigt i 1982,  
nemlig til 60,6 mio mod 18,2 mio i 1981, pâ grund af 
renteniveauet pâ kapitaimarkederne. 

Administrationsomkostningerne steg fra 34,5 mio i 
1981 tii39,1 mio i 1982. 

Bestyrelsen har henstillet til Styreisesrâdet at oge 
henlaeggeiserne til daekning af udsvi ng i kurserne for 
omregning af ECU med 3,1 mio, hvilket svarer til net-
tovaerdiforogelsen ifolge opgorelsen af de af Ban
kens aktiver, der ikke reguleres i henhoid til vedtaeg
ternes artikel 7, og at overfore driftsoverskuddet for 
regnskabsâret 1982 med 190 mio til reservefonden  
og 173 mio til den supplerende reserve. 

Under hensyntagen til afskrivninger pâ emissionsom-
kostninger og pâ overkurs ved tilbagebetaling pâ  
31,8 mio, afskrivninger pâ Bankens bygning og mate-
rialer pâ 3,9 mio, valutakursdifferencer pâ 1 mio og 

Den 31. december 1982 balancerede Bankens status-
opgorelse med 23 702 mio mod 19 571 mio den  
31. december 1981, hvilket udgor en stigning pâ  
21 %. 
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Bankens ledelse og personale 

Direktionen 

Pâ ârsmodet den 14. juni 1982 foretog Styrelsesrâdet en generei nyudnaevnelse af Bankens Direktion for den 
kommende vedtaegtsmaessige période pâ seks âr. I overensstemmelse med vedtaegternes artikel 13, som aendret 
ved artikel 6 i protokol nr. 1 at 28. maj 1979 vedrorende vedtœgterne for Den europaeiske Investeringsbank, der er 
vedlagt akten om vilkârene for Den hetlenske Republiks tiltrasdelse af Faellesskabet, som opretter an femte naest-
formandspost, bestâr Direktionen herefter af en formend og fem naestformaend. Dhrr. Yves LE PORTZ, formend. 
Horst-Otto STEFFE og C. Richard ROSS, naestformaend, genudnaevntes. De nye naestformaend er dhrr. Arie 
PAIS, forhenvaerende minister og medlem af det nederlandske parlements forstekammer, Lucio IZZO, professor i 
okonomi og forhenvaerende okonomisk râdgiver for den italienske finansminister, og Noel WHELAN, forhenvae-
rende generalsekretœr for den irske Premierminister og formend for Det okonomiske og sociale Râd. 

To nœstformaend onskede ikke at lade sig genudnaevne, nemlig dhrr. Giorgio BOMBASSE) FRASCANI de 
VETTOR og M auhts ESSELENS. Som tak for deres indsats i Bankens tjeneste udnaevnte Styrelsesrâdet dem til  
aeresnaestformaend for Banken. 

Bestyrelsen 

Hr. Michel CAMDESSUS udnaevntes til bestyrelsesmedlem og efterfuigtes som suppléant af hr. Philippe JÜR-
GENSEN. Dhrr. Maurice PEROUSE, André de LATTRE, Sotirls MOUSOURIS og Geoffrey LITTLER, bestyrelses-
medlemmer, og hr. P. 0. MAAS, suppléant, er fratrâdt Bestyrelsen. Bestyrelsen takker dem for deres vaerdifulde 
bidrag til Bankens virke. Til de ledige poster udnaevnte Styrelsesrâdet for den période, der resterer af deres for-
gaengeres mandater, dhrr. Robert LION, Jean SAINT-GEOURS, Stavros THOMADAKIS og James Brian UNWIN til  
bestyrelsesmedlemmer og hr. Jan VANORMELINGEN til suppléant. Samîlige bestyrelsesmedlemmers og supple-
anters mandater udlober med dagen for det ârsmode, hvor denne ârsberetning for regnskabsâret 1982 droftes. 
Det titkommer derfor Styrelsesrâdet at foretage en generei nyudnaevnelse af Bestyrelsen for den kommende ved
taegtsmaessige période pâfem âr. 

Revisionsudvalget 

Hr. Patrick L. McDONNELL er fratrâdt. Styreisesrâdet takker ham for hans hojt kvalificerede indsats. Som saed-
vanlig foretog Styrelsesrâdet pâ ârsmodet den 14. juni 1982 endvidere en delvis nyudnaevnelse af Revisionsudval
get. Den afgâende formand, hr. Jorgen BREDSDORFFs mandat fornyedes, idet han udnaevntes til medlem for  
regnskabsârene 1982, 1983 og 1984. Formandskabet varetages nu af hr. Corneille BRÜCK, indtll statusopgorel-
sen og driftsregnskabet for regnskabsâret 1982 er godkendt pâ ârsmodet i 1983. 

Personale 

Den 31. december 1982 havde Banken 561 ansatte mod 528 den 31. decomber 1981. Blandt det ledende persona
le var der sket folgende aendringer per 1. januar 1983. I Direktoratet for administration er hr. Paul DIRIX ble vet 
udnaevnt til direkter og generatsekretaer. Hr. Hans HITZLBERGER, som havde vaeret fungerende direkter siden 
den 1. juli 1981, er blevet udnaevnt til 1. meddirektor. I Direktoratet for finanser og llkviditet er hr. André GEORGE, 
som havde vaeret d irekter siden 1974, fratrâdt og blevet efterfulgt af h r. Philippe MARCHAT. I Direktoratet for  
finansieringer i Faellesskabet er hr. Marc de BUYER, hovedafdelingsdirektor for Hovedafdeiingen for administra 
tion af finansieringerne, fratrâdt og blevet efterfulgt af hr. Gérard d'ERM, som tidligere var afdelingsleder i dette  
Direktorat. Dhrr. GEORGE og de BUYER er blevet udnaevnt til aeresdirektorer. 

Banken mindes med sorg hr. Anthon PETERSEN, hovedafdelingsdirektor for Hovedafdeiingen for regnskaber, 
der dode den 30. januar 1983. 
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Bankens ledelse og personale 

Af Bankens ansatte den 31. december 1982 var 245 kvinder og 316 meend. I de tre seneste âr har personalet 
vsret fordelt som folger: 

1980 1981 1982 Forhold 

— Ledende og overordnet personale 197 212 225 40% 
— sekretaerer, teknikere og andre funktionaerer 303 316 336 60% 

Det kvindelige personale bestâr af 16 overordnede, heraf 8 i Afdelingen for oversaettelser, og 229 sekretaerer og 
andre funktionaerer. SIden 1980 har Bankens ansatte haft mulighed for deltidsarbejde. Ved udgangen af 1982  
arbejdede 13 kvindelige ansatte pâ haiv tid og 10 pâ trekvart tid. Personalets gennemsnitsalder var ved udgangen 
af 1982 38 âr og 6 mâneder, nemlig 42 âr og 11 mâneder for det ledende og overordnede personale og 35 âr og 
6 mâneder for de ovrige ansatte. 

Banken har I nogle âr fort en politik for videreuddannelse af personalet. Som et led 1 denne politik har 118 ansatte 
1 1982 deltaget I seminarer eller faglige kurser, ligesom 229 ansatte har fulgt sprogkurser. En personaleforening, 
finansieret af medlemmernes kontingent og tilskud fra Banken, varetager en lang raekke sportsllge og kulturelle 
aktlviteter. 11982 havde personaleforeningen 327 betalende mediemmer. 

Personalets Intéresser varetages over for Bankens administration af ni personer, der er valgt for en période af to  
âr. Bankens ansatte, hvoraf 33 arbejder i kontorerne i Rom, Bruxelles og London, bidrager i hoj grad til udviklin-
gen af Bankens aktivitet. Udviklingen i antallet af ansatte i forhold til finansierlngsvirksomheden fremgâr af folgen
de oversigt: 

Af Ansatte Finansienngsbidrag (M 

1960 86 25.4 
1965 139 109,0 
1970 196 354,3 
1975 354 1 006,5 
1980 500 3 498,5 
1981 528 3 848,1 
1982 561 4 695,7 

(') Uden Euralom. 

Bestyrelsen er sig den rolle bevidst, som det tilkommer Banken at spille i firserne med henblik pâ fremme af 
investeringerne i Faeilesskabet og de lande, som opretholder saerlige forbindelser hermed. Den er overbevist om, 
at de ansattes kompetence, arbejdsindsats og sunde dommekraft, der har muliggjort de forlobne 25 ârs frem-
skridt, er den bedste garanti for en positiv fremtld. 

Luxembourg, den 3. maj 1983 

Yves Le Portz 

Formend for Bestyrelsen 
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Bankens statusopgerelse den 31. december 1958-1982 
I millioner ECU 

Aktiver 

H Lobende udlân af egne midier 

Andre aktiver 

Passiver 

m Lobende län 
Kapital, reserver og henlseggelser 

Andre passiver 

500 

Udviklingen 1 lebende udlân af egne midier 

Udviklingen i lebende län 

0-ΟΠ 
1958 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 
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Statusopgorelse den 31. december 1982 
I ECU — se bemaerkningerne til regnskabet i bilag E 

Aktiver 
KapitaftMgodehavende hos medlemsstateme (bitag A) . . . . 

Tllgodehavende pâ reserver og henlseggetser 

Kassebeholdning og tilgodehavender i banker 
Pa anfordring eiier h bjSt et ârs opsigeise 1 285 878 884 
Pâ mere end el ars opsigeise 159143 

lnvesterlnger(bem. B) 
Med hojst et ars l0betid 42057755 
Med mere end et ârs lobetid 380 808 790 

Ikke hjemtaget lâneprovenu  

Tilgodehavende hos medlemsstaterne for regulering af kapl· 
talen (bilag D) 

Lebende udièn (bilag Β) 
üdbetalt 18 181 885 101 
Ikke udbetalt 1 712 339 710 

Garantier 
Tilgodehavender pà fuldmagtsiân  
Tilgodehavender pà lân ydet af tredjemand: 1982: 471 885 620; 
1981:445 355 620 
Tilgodehavender pâ tredjemands andele i finansieringen af Ban-
kens udlàn; 1982: 317 118 663; 1981: 299 298 678 

Fast ejendom (bem. G]  

Rente og provision  

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

Emissionsomkostnlnger at afskiive 196 955 895 

Overkurs ved tilbagebetallng at afskrive 475 398 

Seeiiigt Indestâende tll ydelser pà lân (bem. D)  

Andre aktiver (bem. G)   

31.12.1902 31. 12. 1981 

632040 290 

3 100 832 

1286 038 027 

422 866 545 
86 215 783 

15 953 427 

19894 224 811 

56 776 979 

47238457 

479 794338 

266686233 

197431 293 

285 965 754 

28 124 282 
23 702464 009 

1 116 594 860 
595 229 

63 723 820 
254 173 840 

14 653 184 581 
1 486 910 487 

166 612 784 

761 458 

726147 750 

9 302 495 

1 117 190 089 

317 897 660 
57 825 709 

13 538 817 

16 140 095 068 

64 540 411 

48 903 457 

348 633 548 

200 518 629 

167 374 242 

338 485 333 

20 535 931 
19 570 989 139 

80 



Passiver 31.12.1962 31. 12. 1981 

Kapital (bilag A] 
Tegnet 14 400 000 000 
Ikke iridkaldt 12 934 235 000 

Reservefond (bem. N)  
Vedtflegtsmaassig reservefond (bem. N)  
Supplerende reservefond (bem. N)  
Heniœggelser (bem. N) 
Til daekning af udsving 1 kurserne for omregning af ECU 
III byggeri  

11499 731 

t 
Personalets pensionsfond (bem. E) | 

Qasid tu medlemsstateme for regulerlng af kapitalen (bilag D) 
Optagne làn (bilag C) 
Obligationer og notes 13 001 291 416 
Andre mellem- og lang fristede lân 3 565 538 034 

16 566 829 450 
3 323194 Overkurs ved tilbagebetaling af obligationer  

Diverse kreditorer (bem. F)  
Ikke udbetalte làn  
Garantler 
Forfuldmagtsiàn  
For lân ydet af tredjem and: 
1982: 471 885 620; 1981: 445 355 620 

For tredjemands andele i finansieringen af Bankens udiân:  
1982: 317 118 663; 1981: 299 298 678 

Forud modtagne rentegodtgorelser (bem. H)  

Forud modtagne rentegodtgerelser for tredjemands regnlng 
(bem, H)  

Skyldig rente og provision samt forud modtaget rente  

Forfaldne, ulndleste kuponer og obllgationer (bem. D) 

Andre passiver (bem. G)  

Saldo pâ drtftsregnskab (bem. N)  

910 552 269 

84 944 537 

1 465 715 000 
1 249 673 593 

11 499 731 
31 775 310 

8 039 789 

16 570 152 644 
213 798 629 

1 712 339 710 

56 776 979 

995 496 806 

693 603 579 

285 965 754 

41 286 792 

366 339 693 
23 702 464 009 

14 400 000 000 
12 934 285 000 

14 138 913 
66 014 000 

10 811 408 239 
2 665 799 670 
13 477 207 909 

4 613 405 

683 803 857 

71 601 555 

1 465 715 000 

314 836 000 

614 371 592 

80152 913 
29 365 234 

8 148314 

13 481 821 314 
112 494 730 

1 486 910 487 

64 540 411 

755405412 

531 340 490 

338 485 333 

35 589 090 

251 812 819 
19 570 989139 

Konti pro memoriam 
Den sserlige Afdeling 

Til forvaltning 
— For medlemsstaternes regning  
— For Fgellesskabernes regning  

Vaerdipapirer modtaget som garanti for fuldmagtsiân ..... 
Deponerede vasrdipapirer  
Tegningsretter i forbindelse med emissionen 1981-1986, 14%,  
45 mio ECU. ikke udovet den 31. december 1981 (kan udoves ind-
til den 28. mai 1982)   

330 006748 
3183 874 476 

26 670116 
72 338 935 

331 848 983 
2 059 649 850 

28 232 339 
96 759 033 

44 844 000 
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Statusopgorelse for Den saerlige Afdeling (') 
den 31. december 1982 
I ECU — se bemœrkningerne til regnskabet I bilag E 

Aktiver 31.12. 1982 31. 12. 1981 

Medlemsstateme 
Det europaeiske Atomenergifsellesskabs midier 
Udbetalte Ian I alt (2) 
Det europasiske okonomiske Fasllesskabs midier 
(det nye fsellesskabsinstrument for optagelse og ydelse af làn) 
L0bende udlân 
Ikke udbetalt 
Udbetalt 

I alt (3) 
Tyrfciet 
Medlemsstaternes midier  
Lobende udlàn 
Ikke udbetalt 
Udbetalt 

I alt i*) 
Middelhavslandene 
Det europaeiske ekonomiske Faellesskabs midier  
Lobende udlân 
Ikke udbetalt 
Udbetalt 

Risikovillig kapital 
Ikke udbetalt 
Udbetalt 

1 250 248 522 

371 351 071 
1 590 301 487 

1 679 062 
330 006 748 

161 335 043 
110 464 957 
271 800 000 

5 000 000 
5 000 000 

I alt («) 
AVS-stateme og OLT 
Det europaeiske okonomiske Faellesskabs midier  

Forata og anden Yaoundékonvention 
Lobende udlân . 
Ikke udbetalt | 4 956 023 
Udbetalt 1 115 835 339 

f 120 791 362 
Bidrag til tilvejebringelse af risik ovilllg kapital 'f 
Udbetalt 1 303 265 

I alt (6) : 
Forste og anden Lomékonventlon 
Risikovillig kapital 
Ikke udbetalt ΐ 70 854 324 
Udbetalt 110 720 906 

I alt (') 
Total 

1 961 652 558 

331 885 810 

276 800 000 

122 094 627 

886 347 138 

203 287 894 
880 809 790 

3 720101 
331 848 983 

179 904 030 
87 895 970 
267 800 000 

2 058100 
2 941 900 
5000 000 

1 084 097 684 

6109 250 
116 505 905 
124 615155 

1 370 574 

63 886 512 
81 778 573 

335 569 084 

272 800 000 

125 985 729 

181 575 230 
4 124 056 747 

145 665 085 
2 850 464 720 

P.M. 
Oet samiede udestàende pä de lân pâ sseriige vilkâr, som Kommissionen har beviiget. og som Banken pâ FaeliesskaPets vegne mddnver ydelserne pà. udgjorde 
a) inden for rammerne al den forste og anden Lomékonventlon ; 265 220 177 den 31. decomber 1962 mod 203 782 364 den 31. december 1981 ; 
b) Inden tor rammerne af pro tokollerne med middeltiavslandene: 20 843 977 den 31. december 1982 mod 0 den 31. december 1981. 

(^) Den saerlige Afdeling oprettedes af Styrelsesrâdet den 27. maj 
1963. Dens formâl asndredes ved beslutning af 4. august 1977.  
I denne afdeling bogfores de finansieringsbidrag, som ydes i 
henhold til medlemsstaternes, Det europaeiske okonomiske Fael
lesskabs og Det europaeiske Atomenergifaellesskabs fuldmagt 
og for deres regning og risiko. 

(2) Ophndelig lânebevilling ifolge de aftaler, der er undertegnet 
inden for rammerne af Râdet for De europaeiske Faellesskabers 

afgorelse {77/271/Euratom) af 29. marts 1977 og Rädels afgorel-
se (82/170/Euratom} af 15. marts 1982 om indtil 2 mia med hen-
blik pâ finansiering af kernekraftvaerker i medlemsstaterne og i 
henhold Iii Det europaeiske A tomenergifaellesskabs fuldmagt og 
for dets regning og risiko : 1 217 958 849 
Plus: Valutakursreguleringer •¥ 40 334 169 
Minus: Tilbagebetalinger — 8 044 496 

1 250 248 522 
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Passiver 31.12.1982 31. 12. 1981 

ΙΊΙ forvattning 
For De europœiske Fœllesskaber 
Det europaeiske Atomenergifaellesskab . . . 
Det europaeiske okonomiske Faellesskab: 
— Det nye faellesskabsinstrument .... 
— Finansprotokollerne med middelhavslandene 
— Forste og anden Yaoundékonvention , . 
— Forste og anden Lomékonvention . . . 

For medlerrisstaterne 
ait 

Ikke udbetalt 
Lân fra det nye faellesskabsinstrument  
Lân i henhold til den anden finansprotokol med Tyrkiet .... 
Lân og risikovillig kapital i middelhavslandene  
Lân i henhold til den anden Yaoundékonvention  
Risikovillig kapital i henhold til den forste og anden Lomé
konvention  

I ait 
Totat 

1 250 248 522 

1 590 301 487 
115 464 957 
117 138 604 
110 720 906 

371 351 071 
1 679 062 

161 335 043 
4 956 023 

70 854 324 

3 183 874 476 
330 006 748 

3 513 881 224 

610175 523 
4124 056 747 

886 347 138 

880 809 790 
90 837 870 
119 876 479 
81 778 573 

203 287 894 
3 720101 

181 962130 
6109 250 

63 886 512 

2 059 649 850 
331 848 983 

2 391 498 833 

458 965 887 
2 850 464 720 

(3) Oprindelig bevilling ifelge de aftaler, der er undertegnet Inden  
for rammerne af dels Ràdei for De europaeiske Faellesskabers 
afgorelse (78/87O/E0F) af 16. Oktober 1978 (det nye faellesskabs
instrument) og Rädels afgerelse (82/169/E0F) af 15. marts 1982 
med henblik pâ at fremme investeringerne i Faellesskabet, de ls 
Rädels afgerelse (81/19/E0F) af 20. januar 1981 om genopbyg-
ningen af de omràder I Campanien og Basilicata (Italien), der  
ramies af jordskaelvene den 23. november 1980, og Rädels af-
gereise (81/1O13/E0F) af 14. dec ember 1981 o m genopbygnin-
gen af de omràder i Graekenland. der ramies af jordskaelvene i 
februar og marts 1981, i henhold til Det europaeiske okonomiske 
Faellesskabs fuldmagt og for dets regning og risiko: 

1 795 872 933 
Plus: Valutakursreguleringer 
Minus: Annulleringer 

+ 170 369 305 
— 4 589 680 

1 961 652 558 

(4) Oprindelig lénebevilling ifolge de undertegnede aftaler om 
finansiering af projekter i Tyrkiet i henhold til medlemsstaternes 
fuldmagt og for deres regning og risiko: 370 215 000 
Plus: Valutakursreguleringer -F 12 867 506 
Minus: Annulleringer 215 000 

Tilbagebetalinger 51 181 696 — 51 396 696 

(3) Oprindelig lânebevilling ifolge de undertegnede aftaler om 
finansiering af projekter i Maghreb- og Machraklandene samt i 
Malta, Cypern, Tyrkiet og Graekenland (10 mio bevllget Inden  
dets tiltraedelse af Faellesskabet de n 1. januar 1981) i henhold til 
Det europaeiske oko nomiske Faellesskabs fuldmagt og for dets 
regning og risiko: 276 800 000 

(®) Oprindelig bevilling ifolge de undertegnede aftaler om 
finansiering af projekter i AASMM og OLTD i henhold til Det 

europaeiske okon omiske Faellesskabs fuldm agt og for dets reg
ning og risiko: 
— Làn pâ saerlige vilkàr 139 483 056 
— Bidrag til tilvejebringel-

se af risikovillig kapital 2 502 615 
Plus: 
— Kapitaliserede renter 1 178 272 
— Valutakursreguleringer 4 413 571 
Minus: 
— Annulleringer 1 502 910 
— Tilbagebetalinger 23 979 977 

141 985 671 

5 591 843 

— 25 482 887 
122 094 627 

(^) O prindelig bevilling ifolge de undertegnede aftaler om finan
siering af projekter i AVS-staterne og OLT i henhold til Det euro
paeiske ok onomiske Faellesskabs fuldmagt og for dets regning 
og risiko: 
— Betingede eller under-

ordnede làn 
— Kapitalandele 

331 685 810 — Tegning af konvertible 
obligalioner 

Plus: 
— Kapitaliserede renter 
Minus: 
— Tilbagebetalinger 
— Annulleringer 
— Valutakursreguleringer 

177 508 000 

6 691 646 

2 499 606 186 699 252 

+ 11371 

1 045 098 
3 918 456 
171 839 — 5 135 393 

181 575 230 
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Driftsregnskab for regnskabsâret 1982 
I ECU — se bemaerkningerne til regnskabet i bilag E 

Indtaegter 1982 1981 

Rente og provision pà udiân . . 

Rente og provision pâ investeringer 

Forvaitningsprovision (bem I) . . 

Andre indtasgter (bem M) . . . 

Vaiutakursdifferencer (bem. J) . . 

1727 464 558 

194 873 829 

9101400 

1 60 703 999 

1 312 000 852 

172 236 277 

7 494 956 

22 776 868 

1 568 364 

1 992143 786 1 516 077 317 

Udgifter .>· 

Administratlonsomkostninger(bem. L) 39 072 397 ^ 34 507 048 

Rente og omkostnlnger pé optagne ién  1 552 968 637 
f.· 

1 1 174 916 224 

Afskrivninger pi emisslonsomkostninger og pé overkurs ved 
tilbagebetaling 31 790 412 • 26 269 149 

Andre udgifter (bem M) 130 078 
•J 

4 556 865 

Afskrivninger 
— pà nettoudgifter til inventar og materialer 
— pà Bankens bygning 

2 271 174 
1 667 000 

1 235 180 
1 667 000 

Valutakuredlfferencer(bem. J) 991664 

1628 891362 1 243151 466 

Driftsoverskud 

Nettoveerdiforegeise eller -forrfngelse ifelge opgerelsen af de af f 
Bankens aktiver, der ikke reguieres I henhold til vedtasgternes 
artikei 7 (bem, K) 

Ferste vasrdiforrlngeise af Bankens bygning (bem. C) .... 

Saldo (bem. N) 

363 252 424 

+ 3 087 269 

366 339 693 

272 925 851 

— 2639 182 

— 18 473 850 

251 812 819 
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Udvikling i Bankens finansielle stilling I regnskabsâret 1982 
I ECU — 86 bemaerkningerne til regnskabet i bilag E 

1982 1981 

Midlemet oprindelse 
Saldo pà drlHsregnskabet 
Poster, der ikke medforer flytning af midier: 
Afskrivninger pâ Bankens bygning samt pâ nettoudgifterne til 
inventar og materialer  
Forste vaerdiiorringelse af Bankens bygning 
Afskrivninger pà emissionsomkostninger og pà overkurs ved 
tiibagebetaling 
Forogelse af posten skyldig rente og provision samt forud mod-
taget rente 
Forogelse af posten rente og provision 

366 339 693 

3 938 174 

31 790 412 

162 263 089 
131 160 788 

251 812 819 

2 902180 
18 473 850 

26 269 149 

134 138 565 
- 9 8 024 721 

433 170 580 335 571 842 

Emissioner  3117315282 2 373 455 560 
Ydelser pà udlàn  944 292 286 707 819 610 
Medlemsstaternes indbetalinger af kapital, reserver og henlaeg-
gelser  100 300 164 100 300 164 
Fcregeise af posteme diverse kreditorer, andre passiver, per-
sonalels pensionsfond og nettorentegodtgorelser  283 335 466 282 866 884 
Valutakursreguleringer i forbindefse med làn  937 445 128 1 299 422 331 

lait 5 815 858 906 5 099 436 391 

Midlemes anvendelse 
Netîoudbeialinger pà udlàn  3 581 184 746 2 695 891 229 
Ydelser pà làn   994 819 154 664 649 013 
Emissionsomkostninger  61 847 463 56 244 392 
Fast ejendom og inventar  2 271 174 5367 793 
Valutakursreguleringer i forbindelse med udlàn  891 808 060 1 251 746 574 
Nettoforogelse ifelge reguleringen af medlemsstaternes kapital-
indskud  2 523135 9 358 525 
Forogelse (formindskelse) af posten andre aktiver  7 588 351 — 1 800 576 
Forogelse af posteme kassebehoidning og tilgodehavender 1  
banker samt investeringer  273 816 823 417 979 441 

lait 5 815 858 906 5 099 436 391 

BIlag A — Oversigt over Bankens kapital 
Den 31. december 1982 
I tusinde ECU — se bemaerkningerne til regnskabet i bilag E 

Indbetalt Kapital 

Medfemssiai 
Tegnet  

kapital <') 
Ikke indKaldl 

kapital (2) 
Indbetalt den  

31. december 1982 At indbelaie (1) 1 ait 

Forbundsrepublikken Tyskiand 3 150 000 2 829 375 182 812,5 137 812,5 320 625 
Frankrig  3 150 000 2 829 375 182 812,5 137 812,5 320 625 
Det forenede Kon gerige . . . 3 150 000 2 829 375 182 812,5 137 812,5 320 625 
Italien  2 520 000 2 263 500 146 250 110 250 256 500 
Belgien  829 500 745 068,75 48 140,625 36 290,625 84 431.25 
Nederlandene  829 500 745 068.75 48 140.625 36 290,625 84 431.25 
Danmark  420 000 377 250 24 375 18 375 42 750 
Graekenland  225 000 202 097,5 11 009,5 11 893 22 902,5 
Irland  105 000 94 312,5 6 093,75 4 593,75 10 687,5 
Luxembourg  21 000 18 862,5 1 218,75 918,75 2 137.5 

Total  14 400 000 12 934 285 833 665,75 632 049,25 1465 715 

Ρ) Bankens tegnede kapital fortioiedes ved Styrelsesrâdeis Deslutning at 19. |u ni 1978 fra 3 543 750 000 l it 7 0Θ7 500 000 ECU Som falge al Den heifenske Republika 
[illraedelse af F»llesskabei forhejedes den legnede kapital den 1. januar 1961 Ira 7 087 500 000 Hi 7 200 000 000 ECU. Den 15. jum 1981 b esiuttede Styreisesràdet en 
fortioielse pâ 7 200 000 000 ECU med virkning Ira den 31. december 1981. Den tegnede kapital belpber sig tieretter ti l 14 400 000 000 ECU. 
Mediemsstaierne ska! ι national valuta indbetaie ttenholdsvls 10% al lorheieisen al 19 junl 1976 — aller modvaardien at 354 375 000 ECU — ι otte rater pâ 44 296 875 ECU 
den 30 aprii og den 31 Oktober 1980-1963 og 7,5% at forhejelsen af 15 ..iuni 1961 — eller modvsardien al 540 000 000 ECU — ι otte rater pâ 67 500 000 den 30. aprii og  
densi. Oktober 19Θ4-1987. 
De I alt 632 049,25 ECU al indbelale udger de ti rater 1983-1967 inklusive Den helienske Republiks bidrag. 

(2) Besiyreisen kan kraeve denne kapital indbetalt, > det omlang danne mdbelaiing er npdvendlg ior al opfyide Bankens lorpligtelser over tor dens lângivere. 
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Bilag Β — Oversigt over lobende udiân 
Den 31. december 1982 

I ECU — se bemaerkningerne til regnskabet i bilag E 

Land (1) (2) Amai Udbetait Ikke udbetait 1 alt (3) % 

1. Lân tu projekter 1 Faallesskabet og lignende lén 

Forbundsrepublikken Tyskland 31 379 499 530 — 379 499 530 1.91 
Frankrig  131 2 327 793 294 71 143 058 2 398 936 352 12,06 
•et forenede Kongerige . . . 221 3 792 892 426 42 291 296 3 835 183 722 19,28 
Italien  460 6977 251 098 490 178 396 7 467 429 494 37,53 
Belgien  21 588 551 393 — 588 551 393 2,96 
Nederlandene  6 52 521 126 — 52 521 126 0,26 
Danmark  71 564 578 098 63 698 035 628 276133 3,16 
Graekenland  62 610 657 095 176 436 843 787 093 938 3,95 
Irland  100 1 577 030 228 47 624 339 1 624 654 567 8,17 
Luxembourg  1 2 200 518 — 2 200 518 0,01 
Lignende làn(·)  8 208 747 817 — 208 747 817 1,05 

1 alt 1 112 17 081 722 623 891 371 967 17 973 094 590 90,34 

2. Lân til projekter uden for Fwllesskabet 

Middelhavslandene (og Portugal) 
Algeriet  2 13 699 738 16 772150 30 471 888 0,15 
Cypern  2 9 577 098 10 669 070 20 246 168 0,10 
Egypten  4 28311 329 67 374 591 95 685 920 0,48 
Spanien  9 103 304 630 42 955 ODO 146 259 630 0,74 
Jordan  . . 4 14 012 782 5316165 19 328 947 0,10 
Libanon  . . 6 37 752 962 — 37 752 962 0,19 
Malta  . . 1 3 322 747 — 3 322 747 0,02 
Marokko  . . 3 24 931 223 32 508 635 57 439 858 0,29 
Portugal  , . 26 286 257 411 176 801 760 463 059171 2,33 
Syrien  . . 1 1 681 976 14 040 250 15 722 226 0,08 
Tunesien  . . 5 32 013 816 11 086 500 43 100 316 0,22 
Tyrkiet  . . 9 92 731 017 18916473 111 647 490 0,56 
Jugoslavien  , . 3 62 487 587 67 000 000 129 487 587 0,65 

AVS-staterne og OLI 
Vestafrika  . . 1 — 5 000 000 5000 000 0,03 
Barbados  , . 3 2 794 917 9 000 000 11 794 917 0,06 
Botswana  . . 3 2488742 19000 000 21 488 742 0,11 
Caymanoerne  . . 1 1 257 110 1 729 361 2 986 471 0,01 
Cameroun  . . 10 40 649 152 14 115634 54 764 786 0,28 
Elfenbenskysten  . . 19 68 017916 29 605 000 97 622 916 0,49 
Fiji . . 3 24 246 769 13 711 153 37 957 922 0,19 
Gabon . . 4 13 922 919 10 353 023 24 275 942 0,12 
Ghana  , . 2 14 398 784 2 577 348 16 976132 0,09 
Guinea  . . 1 3 482 403 1 016 588 4 498 991 0,02 
0vre Volta  . . 1 — 8 000 000 8 000 000 0,04 
Kenya  . . 11 53 141 514 25 082 041 78 223 555 0,39 
Liberia  . . 2 8 211 046 — 8 211 046 0,04 
Malawi  . . 3 12 193 375 3 073 000 15 266 375 0,08 
Mauritius  . . 5 7 947 642 9 291 717 17 239 359 0,09 
Mauretanien  . . 1 13 727 688 11 799 463 25 527 151 0,13 
Niger  . . 3 6 445 903 10 000 000 16 445 903 0,08 
Nigeria  . . 2 16 774 963 34 005 000 50 779 963 0,26 
Ny Calédonien  . . 2 10 146 229 686 771 10 833 000 0,05 
Papua Ny Guinea  . . 3 7 651 103 47 900 000 55 551 103 0,28 
Vestindien  , . 1 1 653 169 1 180 000 2 833169 0,01 
Senegal  . . 5 5 759 195 27 989 420 33 748 615 0,17 
Swaziland  , . 3 15 064 560 5 503 146 20 567 706 0,10 
Tanzania  , . 1 1 010 491 1 156 000 2166 491 0,01 
Togo  , . 4 25 674 837 2 600 257 28 275 094 0,14 
Trinidad og Tobago .... . . 3 9 063 137 9 585 016 18 648 153 0,09 
Zaire  . . 1 11 300 591 4 194 314 15 494 905 0,08 
Zambia  . . . 4 13 054 007 29 372 897 42 426 904 0,21 
Zimbabwe  . , . 1 — 20 000 000 20 000 000 0,10 

lall 178 1 100162 478 820 967 743 1 921 130 221 9,66 

Total 1290 18181 885101 1712 339 710 19 894 224 811 100,00 

(*) Lân I henhold til vedtaeglernes artikei 1Θ. stk 1, andet alsnit. til proiekter ι den norske del al tasttandssoklen, ι 0slrig og ι Tunesien. 
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(^) Valutaer, hvori de lebende udiân ska! tllbagebetales: 
Valuta Bel0b 
Medlemsstaternes valutaer 9 024 857 453 
Andre valutaer 9 157 027 648 
Udbetalt pâ lobende lân 18 181 885 101 
Plus ikke udbetalt pâ lobende lân: 
Làn med fast rentefod og fast valutarisk sam-
mensaetning, der fremgâr af flnansiehngsaf-
talerne 175 967 380 
Làn, hvis rentefod er fast og fremgàr af finan-
sieringsaftalerne, h vorimod Banken kan vael-
ge udbetalingsvalutaerne 913021 089 
Làn med âben rente, hvIs rent efod og valuta-
rlske sammensaetning Banken kan vaelge . . 623 351 241 

1 712 339 710 
19 894 224 811 

Ydetser pà tobende udiàn i tusinde ECU 

Ar 31.12.1982 Ar 31.12 1981 
1983 . . . . 1 099 590 1982 . . . 804 399 
1984 . . . . 1 299 521 1983 . . . . 1 033 580 
1985 . . . . 1 505 691 1984 . . , . 1 198992 
1986 . . . . 1 706 690 1985 . . . . 1 320 243 
1987 , ... 1 783 995 1986 . . . . 1 461 274 
1988-1992 . . . . 8 377 277 1987-1991 , 6619915 
1993-1997 , . . .3 677 960 1992-1996 . 3 297 508 
1998-2002 . . , . 443 501 1997-2001 404 184 

Total 19 894 225 Total 16140 095 

(2) Oversigt over lebende udiàn fordelt pà de vigtigste 
garantler herfor den 31. december 1982 (I) 

A. Làn til projekter i Faellesskabet (og lignende lân) (II) 

3. Làn 1 henhold til den forste Lomé-
konvention 
Lân til eller garanteret af signatarsta-
terne (AVS)  
Lan mod anden sikkerhed  

4. Lân i henhold til den anden Lomé- 
konvention 
Lân til eller garanteret af signatarsta 
terne (AVS)  
Lan mod anden sikkerhed ....  
Lân i mine- og energisektoren 
kel 59) 

(arti 

5, Lân i henhold til Faellesskabets 
finansieringsaftaler med middelhavs-
landene (og Portugal) 
Lan garanteret af Bankens seks oprin-
delige medlemsstater  
Lân garanteret af Feellesskabet . .  
Lân til. garanteret eller kontrakautione 
ret af d e middelhavslande, der har ind 
gâet disse aftaler  
Lân mod anden sikkerhed .... 

Lobende lân i alt  

397 267 483 
10 090 069 

407 357 552 (IV) 

233 197 384 
7 986 471 

40 000 000 
281 183 855 (V) 

15 246 270 
144 712 622 

889 471 279 (VI)  
124 094 740 (VI)  

1 173 524 911 
19 894 224 811 

(!) Nogle làn er déekket ai fiere former for garanti eller sikkerhed. 
(II) Làn i henhold III vedtsegternes ariikel 18. stk. 1, ander afsnit, fil projekter i den 
norske de! affastlandssoklen. i 0sthg og i Tunesien. 
(HD Bankens seks oprindeUge medlemsstaters garanti, der daskker enhver risiko i 
forbindelse med disse finansielle forpligtelser, udger 24 430695 ECU. 
(iV) Medlemsslaternes garanti, der deekker enhver r isiko I forbindeise med disse  
UnansieUe forpligtelser. udger 117 634 500 ECU. 
(V) Medlemsstaternes garanti, der deekker enhver risiko i forbindelse med disse  
finansielle forpligtelser. udgor 210 450 000 ECU. 
(VI) Fsellesskabets samlede garanti, der deekker enhver risiko i forbindelse med  
disse finansielle forpligtelser og de finansielle forpligtelser i Greekenland pà  
242999070 ECU i medfor af làn ydet Inden landets tlltreedelse af Feellesskabet. 
udgjorde ved udgangen af 1982 i a lt 921525000 ECU mod 705525(X)0 ved udgan-
gen af 1981. 
Sàfremt garantlforpligtelsen kreeves opfyldt, beregnes garanternes forpligtelser pà  
grundlag at de kurser for omregning mellem ECU og de tll làntager udbetalte valu
taer. der var gaeldende pà udbetalingstidspunktet. 

Lân til eller garanteret af medlemssta-
terne 13 743 768 159 (VI) 
Lân tll eller garanteret af offentlige Insti
tutioner I med lemsstaterne .... 2505257421  
Lân tll eller garanteret af flnansierings-
institutioner (banker, institutioner for  
langfristet finansiering og forsikrings-
selskaber) 513 691 907 
Lan garanteret af selskaber (finansie-
ringsinstitutioner undtaget), som for  
over haivdelens vedkommende kontrol-
leres af m edlemsstaterne eller af o ffent
lige institutioner i Faellesskabet . . . 203 964 451  
Lan mod pant i fast ejendom .... 87 569 481 
Lân garanteret af pr ivatretlige selskaber 
(banker undtaget) 606 489 667 
Lân mod pant i andre formuegenstande 
og mod anden sikkerhed 312 353 504 

17 973 094 590 

(3) Oprindellg lânebevilling beregnet pà 
grundlag af de omregningskurser, der an-
vendtes pâ tidspunktet for làneaftalernes 
undertegnelse: 
Plus: 
Valutakursreguleringer  

Minus: 
Opsigelser og annulleringer  
Afdrag til Banken  
Tredjemands andele i Bankens udIân . . . 

Lobende lân  

22 593 483 821 

-F 2 048 551 394 
24 642 035 215 

124 667 945 
4 306 023 796 

317 118 663 
— 4 747 810 404 

19 894 224 811 

B. Lân til projekter uden for Faellesskabet 

1. Lân i henhold til den forste Yaoundé-
konvention 
Lân til eller garanteret af signatarsta-
terne (AASM)  

2. Lân i henhold til den anden Yaoundé-
konvention 
Lân til eller garanteret af signatarsta-
terne (AASMM)  
Lân mod anden sikkerhed  

4 862 746 

50 625 058 
3 576 099 

54 201 157(111) 

Summen af de til enhver tid lobende lân og garantier, der er ydet 
af Banken , og som i henhold til vedtaegternes artike l 18, stk. 5,  
ikke mâ overstige 250 % af den tegnede kapital (i ojeblikket 
36 000 000 000), udgjorde den 31. december 1982: 
Lân  
Garantier: 
Forfuldmagtsiân  
For lân ydet af tredjemand  
For tredjemands andele i Bankens udIân 

Lân og garantler alt  

19 894 224 811 

56 776 979 
471 885 620 
317 118 663 
845 781 262 

20 740 006 073 
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Bilag C — Oversigt over Bankens konsoliderede gœld 
Den 31. december 1982 
I ECU — se bemaerkningerne til regnskabet i bilag E 

1 regnskabsâret Restgseld den 31. december 19Θ2 

Restgseld den Valutakurs- Rentefod (vejede 
Betalbar i 31. december 1982 Optagne lân Afdrag reguleringer Belpb (1) gennemsnit) Forfaldstid 

Eurco (2) ... 87 169 473 4 267 926 181 737 + 83 083 284 8,13 1983/1989 
ECU  85 156 000 112017000 850 000 — 196 323 000 13,51 1983/1990 
DM  2 825 343 321 585 957 034 144 640 027 193 555 398 + 3 460 215 726 8,24 1983/2001 
Ffr  626 764 005 177 366 407 27 343 013 39164 586 — 737 622 813 13,58 1983/1996 
e  287 190 458 262 860 130 8 924 885 36 798 621 504 327 082 12,51 1983/2002 
Lire  125 466 373 — 13 491 697 2019181 — 109 955 495 9,05 1983/1995 
Bfr  379 179 672 79 192 977 43 531 127 31 961 293 — 382 880 229 10,31 1983/1994 
Fl  1 298 383 953 412 952 559 62 453 675 83 283 595 + 1 732 166 432 9,95 1983/2004 
Lfr  174 489121 37198 788 13015 184 15 397 092 — 183 275 633 9,96 1983/1991 
US-$ .... 5 551 891 854 745 309 779 626 345 663 688 906 721 + 6 359 762 691 10,92 1983/2000 
Sfr  1 172 675 988 345 698194 35 038 392 22 635 271 + 1 505 971 061 6,39 1983/1994 
Lib.£ .... 5 030 973 — 1 422 211 1 338 078 4- 4 946 840 7,13 1983/1985 
Yen  788 832 751 387 152 488 7 087 116 69 200 574 + 1 238 098 697 8,46 1983/2000 
0sch  69 633 967 — 5 288 193 3 854 693 + 68 200 467 7,92 1983/1989 

lait  13 477 207 909 3145 705 356 993 699109 937 615 294 + 16 566 829 450 
Overkurs ved tll-
bagebetallng . . 4 613 405 — 1 120 045 170 166 — 3 323194 

Total . 13 481 821 314 3145 705 356 994 819154 937 445 128 + 16 570 152 644 

(') Folgende label viser de samfede aldrag, der ska! erlœgges pâ lànene frem til 2004 (i tusinde ECU) : 
Ar 
1983 
1984 
lyoc) 
1986 
1987 
1988 — 1992 
1993 — 1997 
1998 — 2002 
2003 — 2004 

Total 

31. 12. 1982 Ar 31. 12. 1981 
810712 1982 .... 820 495 

1 190 717 1983 .... 817 892 
1 169 027 1984 .... 1 034 609 
1 250 503 1985 .... 964 329 
1 883 819 1986 .... 1 111 565 
8640904 1987 — 1991 ... . .... 7024953 
1 302 283 1992 — 1996 .... . . . . 1 433 816 

319 739 1997 — 2001 ... . .... 269 490 
2 449 2002 — 2004 ... . .... 4 672 

16 570153 Total 13 481 821 

(2) En Eurco bestâr al summen af folgende faste belob i ni mediemsstaters valutaer: 0,9 DM + 1,2 ffr. + 0,075 £ + 80 lire + 0,35 fl. + 4,5 bfr. + 0,2 kr, + 0,005 l£ + 0.5 Ifr. 

Bilag D — Tilgodehavende hos 
og gaeld til mediemsstaterne for 
regulering af kapitalen 

Den 31. december 1982 

I ECU — se bemaerkningerne til regnskabet i bilag E 

I hen hold til vedtsegternes artikel 7 medforer anvendelsen af de 
omregningskurser, som er anfort i bem. A i bilag E. en regulering 
af de belob, der er indbetalt af mediemsstaterne i deres nationale 
valutaer som bidrag til Bankens kapital. 

Bankens tilgodehavende eller gaeld 
regulering er: 

forbindelse med denne 

Tilgodehavende hos: Det forenede Kongerige 
Italien  
Graekenland , . . .  
Irland   

15 385 706 
191 078 
282 788 
93 855 

15 953 427 

Gaeld til: Forbundsrepublikken Tyskiand . 3 816 717 
Frankrig 3 031 174 
Belgien 301 927 
Nederlandene 533 087 
Danmark 349 156 
Luxembourg 7 728 

8 039 789 

Udiigning af Bankens tilgodehavende eller gaeld vil i overens-
stemmelse med Styrelsesràdets beslutning af 30. december 
1977 finde sted hver den 31. Oktober, i det omfang forskellen 
mellem den regnskabsmasssige omregningskurs og den omreg-
ningskurs, der anvendes ved beregningen af reguler ingen, over-
stiger 1,5 %. Er forskellen under 1,5 % op eller ned, genindsaettes  
belobene pâ uforrentede reguleringskonti. 
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Bilag E — Bemaerkninger til ârsregnskabet 
Den 31. december 1982 

I ECU 

A. Sammendrag af da veasantllg sta ragnskabsprincipper 

1. Definition af den ved udarbejdetsen af ârsregnskabet og om-
regningen af de nationale valutaer anvendte ECU 

Banken anvender ECU som màleenhed ved opgorelsen af med-
lemsslaternes kapitalkonti og som faellesnasvner ved udarbej-
delsen af sit àrsregnskab, 

vedlaegternes artikel 4. stk . 1. svarer vœrdien af 1 ECU ti l 
summen af folgende belob i ni medlemsstaters valutaer: 
DM 0,828 FI. 0,286 
£ 0,0885 Bfr. 3,66 
Ffr. 1,15 Lfr. 0,14 
Lire 109,0 Kr, 0,217 

l£ 0,00759 

Ifolge Styrelsesrâdets beslutning af 13. maj 1981 er Bankens reg- 
ningsenhed defineret som vaerende den ECU, som De euro-
pseiske Fasllesskab er anvender. Kurserne for omregning mellem 
mediemsstaternes valutaer og den europeeiske regningsenhed 
eller ECU beregnes pà grundlag af markedskurserne og offentlig-
gores dagligt i De Europœiske Faellesskabers Tidende. 

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

Ved udarbejdelsen af B ankens àrsregnskab den 31. december 
1982 og 1981 anvendtes folgende omregningskurser; 
1 ECU - 1982 1981 

DM 2,30014 2,44436 
Ffr. 6,52207 6,20177 
£ 0,600289 0,566523 
Lire 1 325,70 1 303,57 
Bfr. 45,3207 41,7467 
FI. 2,54206 2,68309 
Kr. 8,11485 7,94077 
Dr. 68,5398 62,2263 
I£ 0,692923 0,686819 
Lfr. 45,3207 41,7467 
US-$ 0,967667 1,08517 
Sfr. 1,93098 1,95169 
Lib.e 3,69165 5,01891 
Yen 227,160 238,304 
0sch. 16,1842 17,1132 
CFAfr. 326,104 310,089 

De differencer, der folger af aktivernes og passivernes omreg 
ning til ECU, krediteres eller debileres driftsregnskabet. Undtaget 
herfra er medlemsstaternes gaeld eller tiigodehavender som fol
ge af den regulering af d en indbetalte kapital, der finder sted i 
overensstemmelse med vedtaegternes artikel 7. 

2, Investeringer 

Skatkammerbeviser, notes og obligationer er normalt oplagel til  
kobsvaerdien. De er dog optaget til pâlydende vaerdi, hvis kobs-
vaerdien overstiger den pâlydende vaerdi, og til kursvaerdien, sà- 
fremt denne er lavere end kobsvaerdien. 

5. Forud modtagne rentegodtgorelser 

Visse lân er forbundet med rentegodtgorelser, som Banken mod-
tager forud til deres aktualiserede vaerdi. Disse rentegodtgorelser 
optages pâ driftsregnskabet pà forfaldsdatoerne for de rentebe
lob. hvortil de er knyttet. 

6. Personalets pensionsfond 

Banken har oprettel en pensionsfond Iii fordel for sit personale. 
Alle indbetalinger hertil fra sâvel Banken som dens personale 
investeres i Bankens aktive r. De beregnes aklua rielt hvert tredj e 
àr. 

Z.Beskatning 

Ifolge Protokollen vedrorende De europaeiske Faellesskabers pri
vilegier og immuniteter, der er b ilagt Traktaten om oprettelse af et 
faelles Ràd og en faelles Kommission for De europaeiske Faelles-
skaber af 8. aprii 1965 i henhold til dens artikel 28, er Bankens 
aktiver, indtaegter og ovrige formuegoder fritaget for alle direkte 
skatter. 

B. Investeringer 

Denne post omfatter: 

Skatkammerbeviser, notes og 
obligationer optaget til kobs-
vaerdi, dog hojst til pâlydende  
vaerdi eller kursvaerdi {kurs-
vaerdi 
1982: 419 158 461 
1981:278 521 207) . . . . 

Egne obligationer optaget til  
tilbagekobsvaerdi .... 

Bankveksler optaget til pâly 
dende vaerdi  

Fordeling pä lobetid: 

Hojst 3 màneder , . . 

Mere end 3 mâneder og hojst 
6 mâneder  

Mere end 6 mâneder og hojst 
12 mâneder  

Mere end 12 màneder . . . 

1982 

402 817 881 

4 531 957 

15 516 707 
422 866 545 

37 266 707 

911 662 

3 879 386 

380 808 790 
422 866 545 

1981 

277 901 019 

22 761 730 

17 234 911 
317 897 660 

39 543 181 

10 318 882 

13 861 757 

254 173 840 
317 897 660 

3. Fast ejendom 

Bankens faste ejendom er optaget til kobsvaerdien minus en for 
ste vaerdiforringelse af Bankens bygning og de samiede afskriv-
ninger. Inventar og materialer afskrives det âr, hvor de erhverves. 

4. Emissionsomkostninger og overkurs ved tilbagebetaling 

Emissionsomkostninger og overkurs ved tilbagebetaling afskri
ves over hele lànets lobetid pâ grundlag af de udes tâende belob. 

C. Fast ejendom 

Bankens grund og bygning er optaget til kobsvaerdien minus en 
vaerdiforringelse. der bragte bygningens regnskabsmaessige 
vaerdi ned pâ 50 000 000 den 1. januar 1981, Saldoen afskrives 
lineaert fra den 1. januar 1981 over bygningens levetid, der ansiâs 
îil tredive âr. Posten «fast ejendom« pà statusopgorelsen omfat
ter gr undens vaerdi, 570 457, og vaerdien af bygningen minus af-
skrivninger. 46 666 000, i ait 47 236 457. 
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D. Sœrligt Indestéende til ydelser pà lân 
Denne post, der har sin modpost Ι passivsidens »forfaldne, uind-
l0Ste kupone r og obligationer«, omfatter de kuponer og obliga-
tioner, som er forfaldne til betaling, men som ikke er blevet 
praesenteret til betaling. 

I. Forvaltningsprovislon 
Oenne post omfatter Bankens vederlag for forvaitning af finansle-
ringsbidrag i henhold til medlemsstaternes og De europaeiske 
Faellesskabers fuldmagt og for deres regning og risiko, der admi-
nistreres tnden for rammerne af Den saerlige Afdeling. 

E. Personalets pensionsfond 
Bankens udgifter i forbindelse med personalets pensionsord-
nlng, herunder dans renteudgifter, belob sig for regnskabsàret  
1982 til 4 530 388 ECU mod 4 579 995 i 1981. 

J. Valutakursdlfferencar 
Denne post pa 991 664 ECU Ι 1982 omfatter nettovalutakurslabet  
ved de finansielle dispositioner i regnskabsàret (mod en gevinst 
pà 1 568 364 i 1981), beregnet pà grundlag af de omregningskur-
ser, der var gaeldende p à tidspunktet for dispositionernes gen-
nemforelse. 

F. Diverse kreditorer 

Denne post omfatter: 

Kortfristede bankiân .... 

Det europaeiske okonomiske 
Faellesskabs konti for: 
De forretninger, der afvikies In 
den for rammerne af Den saerli 
ge Afdeling, og belob at erlseg-
ge i forbindelse hermed . . . 

Indiàn  

En indiànskonto (i ECU) tilho-
rende en officiel finansierings-
institution i en mediemsstat 

Andre kreditorer  

1982 1981 

55 556 574 23 079 764 

124 394 494 

31 223113 

2 624 448 
213 798 629 

22 018 035 

64 505 535 
2 891 396 

112 494 730 

G. Aridre aktiver og passiver 
Disse poster omfatter: 
Pà aktivsiden: 
Byggelàn og forskud tll perso-
nalet  
Diverse debitorer .... 

Pà passivsiden: 
Diverse udgifter 

1982 1981 

16 573 170 
11 551 112 
28 124 282 

41 286 792 

15 360 485 
5175 446 
20 535 931 

35 589 090 

H. Forud modtagne rentegodtgerelser 
a) Denne post omfatter rentegodtgorelserne i forbindelse med  
làn til projekter uden for Faelleskabet i henhold til protokolierne 
med AVS-staterne og middelhavslandene og de rentegodtgorel-
ser i forbindelse med visse làn af Bankens egne midier i Faelles-  
skabet, som stilles til râdighed for Banken Inden for rammerne af  
det europaeiske monetaere system i henhold tll Ràdet for De eu 
ropaeiske Faellesskabers forordning {E0F) nr. 1736/79 af 3. au
gust 1979. 
b) Posten »forud modtagne rentegodtgerelser for tredjemands  
regning« omfatter de rentegodtgerelser, som Banken har modta
get i forbindelse med làn af Faellesskabets m idier inden for ram
merne af Ràdet for De europaeiske Faellesskabers afgerelser 
(78/87O/E0F) af 16. Oktober 1978 (det nye faellesskabsinstru-
ment) og (82/169/E0F) af 15. marts 1982 samt i henhold til Rà 
dete forordning (E0F) nr. 1736/79 af 3. august 1979, aendret ved 
Ràdets forordning ÌE0F) nr. 2790/82 af 18. Oktober 1982. 
c) En del af udbetalingerne til Banken inden for rammerne af 
EMS har form af et langfristet forskud. Denne post har s in mod
post i aktivsidens »tilgodehavende pà rentegodtgerelser inden 
for rammerne af EMS«. 

K. Nettoveerdlforegelse eiler -forringelse Ifelge opgerelsen af 
de af Benkens aktiver, der ikke réguleras I itenhold tll ved tesg-
ternes artlkel 7 
Opgerelsen af Bankens aktiver pà grundlag af de omregnlngs-
kurser, der anvendtes ved udarbejdelsen af Bankens statusop-
gerelse (jf. bem. A) den 31. december 1982, resulterer i en netto-
vaerdiforegelse pà 3 087 269 ECU (mod en forringelse pà  
2 639 182 i 1981). Denne opgerelse omfatter ikke de af Bankens 
aktiver, der svarer til medlemsstaternes respektive bidrag til Ban
kens indbetalte kapital i nationale valutaer, idet disse bidrag 
i henhold til vedtaegternes artikel 7 skal reguläres periodisk 
(jf. bilag D). 

L. Adminlstrationsomkostninger 
Personaleudgifter 1982 1981 
Vederlag og tillseg  25 426 577 22 442 258 
Sociale ydelser  6 442 755 5 249 216 
Andre personaleudgifter . . . 1 564 990 1 440 640 

33 434 322 29132 114 
Andre administrationsomkost-
ninger  5 638 075 5 374 934 
Total 39 072 397 34 507 048 

Den 31. december 1982 havde Banken 561 ansatte mod 528 den 
31. december 1981. 

M. Andre indtegter og udgifter 
Posten »andre indtaegter« om 1982 1981 
fatter: 
Regnskabsmasssig gevinst i for
bindelse med investehngerne 52 211 817 22 329 303 

Reduktion af den urealiserede 
vaerdiforringelse af investerin-
gerne  7 980 322 — 
Andre indtaegter  511 860 447 565 

60 703 999 22 776 868 

Posten »andre udgifter« omfatter: 

Forogelse af den urealiserede 
vaerdiforringelse af investerin-
gerne  — 4 430 546 

Andre udgifter  130 078 126 319 
130 078 4 556 865 

N. Resarver og henleaggalser samt fordeling af drlftsovar-
skuddat 
Styrelsesràdet besluttede den 14. juni 1982 at reducere henlaeg-
gelsen til daekning af udsving i kurserne for omregning af ECU 
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med 2 639 182. hvilkel svarede til neltovaerdiforringelsen ifelge 
opgorelsen af d e af Bankens aktiver, der ikke reguieres i hen-
hold til vedtaegternes artikel 7, al fordele dnftsoverskuddet for  
regnskabsàret 1981 som folger; 

60 ODO 000 Iii den vedtaegtsmaessige reservefond 
194 452 001 III den supplerende reservefond 

og at overfore henlaeggelsen til byggeri pà 66 014 000 til den 
supplerende reservefond. 

Den 10. januar 1983 besluttede Styrelsesrâdet pâ forslag fra Be-
styrelsen 

— fra og med godkendelsen af regnskabet for regnskabsàret  
1982 at sammenlaegge den vedtaegtsmaessige reservefond 
og den supplerende reservefond til én konto med betegnel-
sen »reservefond«, som skal tilfores 

den vedtaegtsm^ssige reservefond 
indestâendet den 31. december 1982 . . . .374 836 000  

den supplerende reservefond 
indestâendet den 31. december 1982 . . . .874 837 593 

de driftsoverskud i overensstemmelse med ved
taegternes artikel 24, der ikke overfores til saerlige 
reserver og henlaeggelser, nem lig indtil den nâr  
et beleb, svarende til 10% af de n tegnede kapi
tal; 

— at overfore de driftsoverskud, der overstiger dette beleb, til en  
»supplerende reserve«. 

3T. decem
ber 1981 

Stilling den  
31 decem 

ber 1982 

Oversigt over bevaegelserne pé reservefonds- og henlsegget· 
seskontlene i regnskabsàret 1982 

Stilling den Fordeimg al Overforsei al üvertarsei a( 
saidoen pâ iieniasggei- denved-
driiisregn- sentii byg- taegtsmaas-
skabet for gen til den sige reserve-

1981 supplerende fond og den 
reservefond supplerende 

reservefond 
til reserve- 

fonden 

Reservefond — 1 249 673 593 1 249 673 593 

Vedteegtsmees-
sig reservefond 314 836 000 60 000 000 — -374 836 000 — 

Supplerende 
reservefond . 614371 592 194452001 66014 000 -674 837 593 — 

l-ieniseggeise 
Iii daekning al  
udsving ι  
kurserne for  
omregning af 
ECU . . , 14 138913 -2639182 — — 11 499 731 

Henlaeggelse 
III byggen . 66014 000 — -66 014 000 — 

1G0936C505 251812819 — — 1261173 324 

Direktionen har besluttet al foreslâ Bestyreisen al henstille til 
Styrelsesrâdet at oge henlaeggelsen til daekning af udsving i 
kurserne for omregning af ECU med 3 087 269, hvilket svarer 
til neltovaerdiforringelsen ifolge opgorelsen den 31, decem
ber 1982 af de ai Bankens aktiver, der ikke reguieres 1 hen- 
hold til vedtaegternes artikel 7, og at overfore dnftsoverskud 
det for regnskabsàret 1982 pâ 363 252 424 til reserverne. 

Revisionspâtegning fra Price Waterhouse & Co 

Formanden for 
Den europaeiske investeringsbank 
Luxembourg 

Vi har revideret ârsregnskaberne for Den europaeiske Investe-
hngsbank for 1982 og 1981. Vor revision er udfort i overensstem
melse med god revisionsskik og har folgelig omfattet en sàdan  
gennemgang af regnskabsmaterialet og sàdanne andre revisions-
arbejder, som vi har ansel for nodvendige. Efter vor vurdehng 
giver ârsregnskaberne for 1982 og 1981 et sandfaerdigl udtryk for 
Den europaeiske Investehngs banks finansielle stilling per 31. de
cember 1982 o g 1981 samt for resultatet af Banken s virksomhed 
og aendringerne i den finansielle stilting i 1982 o g 1981 i over
ensstemmelse med almlndeligt anerkendte regnskabsprincipper, 
der er anvendt pâ et ι forhold til del foregàende regnskabsàr  
uaendret grundlag. 

Denne revisionspâtegning omfatter: 
Statu sopgorelse 
Statusopgorelse for Den saerlige Afdeling 
Driftsregnskab 
Finansieringsanalyse 
Oversigt over Bankens kapital Bilag A 
Oversigt over lobende udlàn Bilag Β 
Oversigt over Bankens konsoliderede gaeld Bilag C 
Tilgodehavende hos og gaeld til medlemsstaterne 
for regulering af kapitalen Bilag D 
Bemaerkninger til ârsregnskabet Bilag E 

Luxembourg, den 25. februar 1983 PRICE WATERHOUSE & Co. 
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Erklœring fra Revisionsudvalget 

Det udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 14 i vedtaegterne og artikel 25 I forretningsordenen for Den  
europaelske Investeringsbank med henblik pà at efterprove, cm Bankens forretninger er udfort I overensstem-
melse med gaeldende regier, og cm dens boger har vaeret rigtigt fort, 

— som har haft adgang til de boger, regnskabsbilag og dokumenter, som det har fundet nodvendigt at under-
soge ved udforelsen af sit hverv, og 

— som er blevet gjort bekendt med Price Waterhouse & Co.s revisionspàtegning af 25. februar 1983, 

bekraefter herved 

— under henvisning til ârsberetningen for 1982, Bankens og Den saerlige Afdelings statusopgorelse den  
31. december 1982 samt driftsregnskabet for det da afsluttede regnskabsâr, sâledes som de vedtoges af 
Bestyrelsen pâ dens mode den 3. maj 1983, og 

— under henvisning til forretningsordenens artikel 22, 23 og 24, 

at Bankens forretninger i regnskabsâret 1982 er udfort under overhoidelse af de formaliteter og regier, der er  
fastlagt i vedtaegterne og forretningsordenen, og 

at statusopgorelsen, driftsregnskabet og statusopgorelsen for Den sœrlige Afdeling er i overensstemmelse 
med bogforingen og nojagtigt viser Bankens stilling sâvel pâ aktiv- som pâ passivsiden. 

Luxembourg, den 31. maj 1983 

Revisionsudvalget 

C. BRÜCK J. BREDSDORFF 
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25 ars aktivitet 
Finansieringsbidrag 1958-1982 
Sideri sin oprettelse i 1958 har Den europœlske Investerlngsbank ydet finansieringsbidrag pâ i alt  
25 807,1 mio 1 lebende priser, eller ca. 42 mia 119B2-prlser. Dens lân at egne midier og garantler beleber sig til 
23 026,1 mio I lebende priser, svarende til 89,2 Vo, medens finansie rlngsbidragene at medlemsstaternes eller 
Fsellesskabets midier udger 2 781 mio. De samlede udglfter til de projekter, hvortil Banken har ydet lang-
fristede finansieringsbidrag pâ 27 ®/o i gennemsnlt, reprœsenterer 93 mia i lebende priser, eller ca. 174 mia i  
1982-priser. 

Projekterne 1 Faellesskabet tegnede sig tor 22 487,9  
mio (ca. 36 mia i 1982-priser), svarende til 85,7 %. De 
samlede udgifter hertil (^) kan o pgores til ca. 80 mia I 
iobende priser (141 mia I 1982-priser) (^j, som vil 

gore det muligt at skabe over 283 DOG permanente 
arbejdspladser og sikre ca. 144 ODO andre. Isaer ener-
gi- og infrastrukturprojekterne har derudover skabt 
et betydelig storre antal arbejdspladser, som dog er 

(1) De samlede aniœgsudgifter ti! samtlige projekter, som Banken har linan-
sieret. Belebet er udregnet pâ grundlag af de oplysninger, der là Iii grund 
for initiativtagernes finansieringsplaner pà tidspunktet lor Bestyrelsens god-
kendelse at proiekterne. 

(2) I9e2-prtserne er udregnet pâ grundlag af nationale prisindekser, afledt af 
bruttoanlaegsinvesteringerne, korrigeret med indekset for udsving 1 kurser-
ne for omregning al nationale valuiaer til ECU og vejet i forhold ti! fordelm-
gen al Bankens udlânsaktivrtet pâ mediemsstater. 

Finansieringsbidrag i mediemsstateme og uden for Faellesskabet 1958-1982 

ι miioner ECU 

1959 60 61 62 63 64 65 66 67 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 

lebende priser 
—Af egne midier 

11982-pri8er 
---------- Af egne midier 

Af egne midier og midier 
fra Den sserlige Afdeling (') 

Af egne midier og midier 
fra Den saerlige Afdeling (') 

(') Uden for Faellesskabet og fra 1979 tillige ι medlemsstaterne af del nye taeilesskabsinstrumenis midier 
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vanskeligt at anslâ, nemlig gennem indirekte stimule- 
ring at de produktive aktiviteter og takket vasre de  
midlertidige direkte og indirekte virkninger, de har 
under deres gennemforelse. 

Uden for Faellesskabet har Banken siden 1963 stillet  
3 319,2 mio til râdighed, heraf over to tredjedele af 
egne midier. 

Udvikllngen i de ârlige fìnansieringsbidrag fremgâr af 
figuren, s. 12, og tabel 14, 

Fordelingen af Bankens bevillinger til og med 1982 pâ 
okonomipolitiske formâl, lande og brancher fremgâr 
af tabel 1, 15 og 16. 

I det folgende gives en oversigt over udvikiingen i 
mediemsstaterne siden 1958 og et sammendrag af 
virksomheden I henhold til aftalerne om finansieit 
samarbejde med tredjelande. Denne aktivitet vil bllve 
naermere beskrevet i en Publikation, der udgives i an-
ledning af Bankens femogtyve ârs dag, og som kan 
rekvireres gratis fra Bankens hovedsaede i Luxem
bourg eller fra et af dens kontorer. 

Tabel 14; Rnanslerlngsbldrag 1959-1982 
1 millioner ECU 

ι Fœiiesskabei Uden tor Faellesskabet 

Finansienngs- Fuidmagtsiân Lân af Lân af Fìnansieringsbidrag 
Ar bidrag i alt Lân af egne midier og garantier NICs midier egne midier af budgetmidier 

1959-1972 ί^) 203,0 167,5 7,9 11,1 16,5 
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 3071,1 2 281,2 — 277,0 420,9 92,0 
1980 3 498,5 2 739,0 14.2 197,6 371,4 176,3 
1981 3 848,1 2 539,4 282,1 539,8 396,4 90,4 
1982 4 695,7 3 453,2 — 791,0 410,2 41.3 

Total 25 807,2 20 157,8 524,5 1805,5 2 343,8 975,6 

(1) Jf. tabel 1. note 1, s. 
(2) Ârsgennemsnit. 

11. 

Fìnansieringsbidrag i Fœllesskabet 1958-1982 

I Perioden 1958-1982 stillede Banken lân af egne mid 
ier og garantier pà 20 682,4 mio i lobende priser til râ
dighed i Faellesskabet, heraf knap to tredjedele i de 
sidste fem âr. Siden 1979 har den desuden ydet 
1 805,5 mio af NICs midier {jf. s. 26). I samme période 
var en raekke lân pà 3 533,9 mio af egne midier og 
596,2 mio af NICs midier forbundet med rentegodtgo-
relser Inden for rammerne af EMS (jf. s. 27). I dei fol 
gende beskrives Bankens aktivitet som helhed, dvs. 
inklusive lànene af NIC s midier, som bogfores i Den  
saerlige Afdeling. 

Fordeling pâ lande 

Knap tre fjerdedele af de siden 1958 finansierede pro 
jekter gennemfores i de lande, der har de mest udtal-
te regionudviklingsproblemer, nemlig Italien, Graeken-
land, Irland og Det forenede Kongerige. Alene lânene 

I Mezzogiorno i Italien belober sig til ca. 32  
Ungerne i mediemsstaterne. 

af bevil-

Fordeling pâ okonomipolitiske formâl 

Siden 1958 er 15 974,4 mio gâet til fremme af reglon- 
udvlkllngsbestrœbelserne, hvilket svarer til 71 % af  
den samiede lângivning i mediemsstaterne. Knap to 
tredjedele heraf er blevet stillet til râdighed i de sene- 
ste fem âr. Finansieringsbidragene til projekter, der  
fremmer virkeliggorelsen af Faellesskabets energipo- 
litiske mài, belob sig til 7 282,8 mio, fordeit med 62 % 
til udnyttelse af Faellesskabets eg ne energikilder og 
38 % t il projekter for rationalisering af energianven-
delsen eller importspredning. Forskelligê Infrastruk 
turer af Interesse for Fœllesskabet, hovedsagelig 
veje, og projekter for modernlsering eller omstllling 
af v irksomheder modtog ligeledes betydelige midier,  
nemlig henholdsvis 1 355 og 996,5 mio. 
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Hnaneieringsbidrag i Fœllesskabet 1958-1982 

PordeKng pà lande 
ι millioner ECU 
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Fordeling pâ brancher 

Finansieringsbidragene i Faellesskabet er steget be-
tydeligt siden Bankens grundlaeggelse. Det skyldes 
hovedsagelig, at de enkelte projekter inden for ener
gi, transport, telekommunikation og vandbygning er  
meget bekostelige. Tlidelingerne Inden for industri,  
landbrug og tjenesteydelser, der er de mest konjunk-
turfolsomme brancher, viser en mere uregelmaessig 
udvikling. De belober sig dog til 5 450,7 mio, eller  
24,2 % af aktivlteten I medlemsstaterne. Energipro-
jekterne tegner sIg for 34.8 % og de ovrige infrastruk-
turerfor41 %. 
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Lângivningen ί basisindustrierne er faldet gradvis til  
fordel for forarbejdningsindustrien (bilindustrlen, den  
mekaniske industri og landbrugsindustrien) og isaer 
projekter af interesse for mindre og mellemstore virk-
somheder. Endellg muliggjorde 148 globailân pâ 
2 157.3 mio til formidiende finansieringsorganer ydel-

se af 3 522 sublân til industriprojekter og 286 til pro 
jekter Inden for landbrug og tjenesteydelser. Disse  
projekter, som er mere arbejdskraftintensive end de  
storre projekter, har skabt 34 000 arbejdspladser og  
sikret 39 000 andre. 

Flnanslerlngsbidrag uden for Faellesskabet 1963-1982 
Siden 1963 har Banken bidraget tii gennemforelsen af 
Faellesskabets polltik for okonomisk og finansielt 
samarbejde med et voksende antal lande i henhold 
til konventionerne, finansprotokollerne og afgorel-
serne om dels middelhavslandene, Graekenland 
(indtil 1980), Portugal, Spanien, Tyrkiet, Jugoslavien, 
Maghreblandene (Algeriet, Marokko og Tunesien), 
Machraklandene (Egypten, Jordan, Libanon og 
Syrien), Cypern, Malta og Israel, dels staterne i Afri
ka, Vestindien og Stillehavet (AVS-staterne), de over-
soiske lande og territorier (OLT) og — indtil 1980 —  
de franske oversoiske departementer (OD). 

Fra 1963 til 1982 belob finansleringsbidragene i disse  
lande sig til 3 319,2 mio, heraf 2 343,8 mio af egne 
midier C) og 975,4 mio af medlemsstaternes eller 
Faellesskabets budgetmidier, til dels gennem Den 
europaeiske Udviklingsfond (2) (jf. tabel 10 og 22). 

(1) Heral var knap lo iredjedele forbundet med rentegodtgerelser 
(2) Län pà ssriige vilkär og tinansienngsbidrag i form af ris ikovillig kapital, 
ydet pä medlemssiaiernes efier Faellesskabets vegne (Den europsiske 
Udviklingsfond) og for deres regnmg De bogferes i Den saerlige Afdeling 
((f 5.82) 

Middelhavslandene 

I middelhavslandene, herunder Portugal, bevilgede 
Banken 1963-1982 i alt 2 166,9 mio, eller knap to tred-
jedele af tildelingerne uden for Faeliesskabet, heraf 
1 520,1 mio af egne midier (jf. tabel 10). Over fire fem-
tedele (1 778,4 mio) gik til de nordlige middelhavs-
lande. 

Banken Indledte sin aktivitet uden for medlemsstater-
ne i Graekenland, hvor den fra 1963 til landets tlltrae-
delse af Faeliesskabet stil lede i alt 351,4 mio til ràdìg- 
hed. hovedsagelig for projekter for landbrugsforbed-
rlng (139,4 mio) og industriprojekter (127,5 mio), her
under 120 mindre og mellemstore Initiativer. 

I Tyrkiet belober finansieringsbidragene, der sIden 
1965 er ydet 1 henhold tii tre successive flnansproto-
koller, sig til i alt 705 mio, heraf 590 mio i form af län 
pâ saerlige vilkär af budge tmidier. Over haivdelen her
af (356,9 mio) gik tii projekter for udnyttelse af lokale 
energikilder (vandkraft og brunkul), medens over en 

Flnanslerlngsbidrag i middelhavslandene 1963-1982 

96 



tredjedel var forbeholdt industriprojekter (papir, pe-
trokemi og kunstgpdning) og 119 mindre og mellem-
store projekter, nemlig i form at sublân under talrige 
globallàn. 

Lânene ì Portugal udgjorde 460 mio. De er blevet stil
let tu râdighed inden for rammerne af den saerllge 
biStand, finansprotokollen og bistanden forud for tii-
traedelsen i den naevnte raskkefolge og var fordelt pâ  
infrastrukturer for havne, lufthavne og veje (121 mio),  
energiprojekter (120 mio) og industriprojekter (174  
mio), heraf 104 mio I form af sek s giobaiiân, som har 
muiiggjort ydelse af 101 sublân til mindre og meliem-
store projekter. 

I Spanien var de 145 mio, der udiântes inden for ram
merne af bistanden forud for tiltraedelsen, i 1981  
og 1982 hovedsagelig fordelt pâ industriprojekter 
(60 mio), infrastrukturer for kommunikation og vand-
forsyning (66 mio) samt en gasrorledning (15 mio).  
Ca. en tredjedel heraf var forbeholdt projekter for ud-
nyttelse af lokale energikilder eller rationalisering af 
industriens energianvendelse. 

I Jugoslavien udlânte Banken 117 mio til en udbyg-
ning af eltransmissionsnettet og den transjugoslavi-
ske motorvej, idet disse projekter er af faelles interes 
se for Jugoslavien og Faellesskabet. 

Siden 1979 er i alt 388,5 mio blevet stillet til râdighed  
i de sydlige middelhavsiande, nemlig 161 mio  
i Maghreblandene, 165,5 mio i Machraklandene, 30 
mio i Israel, 24 mio i Cypern og 8 mio i Malta. Ca. tre  
fjerdedele heraf gik til grundlaeggende infrastruktu 
rer, havne, jernbaner og veje, der letter eksporten af 
tunge produkter og forbedrer vandforsynings- og 
kloakfaciliteterne (161 mio), hvortil kommer en raekke 
energiprojekter (124 mio). 

Lânene til industri- og iandbrugsprojekter belob sig  
til 103,5 mio. Herl indgâr en raekke giobaiiân, som ved 
udgangen af 1982 havde muiiggjort finansiering af 95  
mindre og mellemstore projekter. 

Afrika, Vestindien og Stillehavet 

Siden 1964 har Banken ydet finansieringsbidrag i et 
stadig voksende antal stater i Afrika, Vestindien og 
Stillehavet inden for rammerne af de to Yaoundékon-
ventioner, de to Lomékonventioner og afgorelserne 
vedrorende de oversoiske lande, territoher og depar 
tementer. 

Finansieringsbidrag I AVS-staterne 1976-1982 
Fordeling efter AVS-staternes BNP per capita Fordeling pâ brancher 

Egne midier Risikovlllig kapital 

667,6 mio ECU 183,0 mio ECU 

BNP per capita 1000 US-$ 
eller derover 
BNP per capita mellem 370  
ogIOOO US-$ 
BNP per capita under 370 US-$ 

Energl  

Minedrift 

Andre infrastrukturer 

Industri 

Heraf risikovillig kapital 
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De belober sig til Ι alt 1 152,3 mio, eller 35 % af Ban
kens aktivitet uden for Faellesskabet. Lânene af egne 
midier udgjorde 823,7 mio. Hertil kommer bevillinger 
af Den europaelske Udviklingsfonds midier, for det 
forste làn pâ sserllge vllkàr Inden for rammerne af de 
to Yaoundékonventioner (139,5 mio) og for det andet 
finansleringsbidrag I form af risikovilllg kapital Inden 
for rammerne af den anden Yaoundékonvention  
og den forste Lomékonvention (103,8 mio) samt 
siden 1981 i henhold til den anden Lomékonvention  
(85,4 mio). Fordelingen af disse belob pà lande og 
konventioner fremgâr af tabel 22. 

Fordelingen af Bankens aktivitet pâ brancher afslo-
rer, at de storste aftagere siden 1964 har vaeret pro
jekter Inden for industri og turisme pâ den ene side  
(727 mio eller 63 %) og energiprojekter pâ den anden 
side (272 mio eller 24%). 

Finansteringsbidragene til energiprojekter, der belob 
sIg til 6 % af bevillingerne Inden for rammerne af de to  
Yaoundékonventioner, repraesenterer 29 % af den 
samlede aktivitet i henhold til Lomékonventionerne  
siden 1976 og var hovedsagelig forbeholdt projekter 
for udnyttelse af lokale energikilder, nemlig vandkraft 
og kul. 

Figuren, s. 97, viser finansieringsbidragenes fordeling 
i forhold til de forskellige landes indkomstniveau. 
Over 93,8 % af Bankens lân af egne midier var k on-
centreret i 19 AVS-stater, heraf 6 et forholdsvis hojt 
indkomstniveau per capita og 13 pâ et gennemsnitligt 
niveau. Til gengaeld var lânene pâ sserlige vilkär og 
finansieringsbidragene i form af ri sikovilllg kapital for  
knap haivdelens vedkommende (47,7 %) forbeholdt 
projekter i 18 af de fattigste AVS-stater, medens 
46 % gik til 24 andre pâ et gennemsnitligt indkomstni
veau. 

For sâ vidt angâr Industrien, var aktiviteten inden for  
rammerne af den forste og isaer den anden Lomé 
konvention hovedsagelig rettet mod mindre og mel-
lemstore virksomheder inden for industri og turisme 
gennem lokale udviklingsbanker. Siden 1976 er i alt 
191 projekter (87,6 mio) sâledes blevet finansieret 
med sublân under globallân, medens der bevilgedes 
144 individuelle lân (478 mio). Endelig forte bestem-
melsen i Lomékonventionerne om fremme af forun-
dersogelser med risikovillig kapital til ydelse af 
37 finansleringsbidrag. 

/1982 udiànte Banken 1341,9 mio, heraf 131,4 mio afNICs 
midier, tü projekter, der fremmer virkeliggorelsen af 
Feeiiesskabets energipolitiske mài. De vil bidrage til at  
mindske Feeiiesskabets afheengighed af olie med 
ca. 17 mio tose àriigt. 

Fotoet, der er stillet ti! ràdighed af FNIs dokumentations-
center, viser et afsnit af gasrorledningen Algeriet—Italien 
inden dets nedgravning. Mellem 1978 og udgangen af 1982  
stillede Banken 451.8 mio afegne midier og 49,6 mio afNICs 
midier til ràdighed for denne rorledning. 
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Jabel 15: Finansieringsbidrag I Faellesskabet i 1982 og 1958-1982 (^) 
Fordeling pâ ekonomipolitiske formal 

1982 
Af egne midier Af NICs midier i alt 

0konomipolitisk formât Mio ECU % Mio ECU Mio ECU % 
Regionudvikiing 2 620,4 100,0 467,3 3 087,7 100,0 
Belgien 5,5 0,2 — 5,5 0,2 
Danmark 106,9 4,1 48,6 155,5 5,0 
Forbundsrepublikken Tyskiand — — — — — 
Graekenland 333,6 12,7 124,9 458,5 14,9 
Frankrig 195,2 7,5 — 195,2 6,3 
Irland 325,4 12,4 83,1 408,5 13,2 
Italien 1 239.4 47.3 210,7 1 450,1 47,0 
Luxembourg — — — — — 
Nederlandene — — — — — 
Det forenede Kongerige 414,4 15,8 — 414,4 13,4 
Faelles europselsk Interesse samt 
modernisering og omstllling af vlrk-
somheder 1 440,2 100,0 466,9 1 907,1 100,0 
Energi (2) 1 210,5 84,1 131,4 1 341,9 70,4 

Udnyttelse af Faellesskabets egne 
ressourcer 772,1 53,6 85,2 857,3 45,0 
Vandkraft 50,8 3.5 — 50,8 2,7 
Kerneenergi 419,4 29,1 — 419,4 22,0 
Kulbrinter 208,0 14,5 61,9 269,9 14,2 
Stenkul, brunkul og ton/ 93,9 6,5 23,3 117,2 6,1 

Ratlonel energianvendelse 279,0 19,4 31.1 310,1 16,3 
Importsprednlng 159,4 11.1 15.1 174,5 9.1 
Naturgas 118,9 8,3 15.1 134,0 7,0 
Elektricitet — — — — — 
Kul 40,5 2,8 — 40,5 2.1 

Infrastrukturer af interesse for 
Faellesskabet 165,9 11.5 105,3 271,2 14,2 

Transport 157,5 10,9 48,6 206,1 10,8 
Jernbarier — — — — — 
Veje og ingeniorarbejder 154,0 10.7 48,6 202,6 10,6 
Sotransport — — — — — 
Lufttransport 3.5 0.2 — 3,5 0,2 
Telekommunikation 2.1 0,2 — 2,1 0.1 
Miljobeskyttelse 6,3 0,4 56,7 63,0 3,3 

Modernisering og omstllling 
af vtrksomheder 63,8 4,4 230,2 294,0 15,4 

Modernisering og omstilling 22,6 1,6 — 22,6 1.2 
Hojteknologi 41,2 2.8 — 41,2 2,1 
Industrielt samarbejde — — — — — 
Produktive investeringer foretaget 
ai mindre og mellemstore 
virksomheder — — 230,2 230,2 12,1 
Miljebeskyttelse — — — — — 

— At fratrœkke for finansieringsbi-
drag med fiere formal -607,4 - 143,2 - 750,6 

Total 3 453,2 791,0 4 244,2 

(1) Jf. tabel 1, note 1, s. 11. 
(2) Jf. label 2, note 3. s. 25. 

100 



1958-1982 

At egne midier At NICs midier ι alt 

Mio ECU "h MIO ECU Mio ECU % 0konomipoltttsk tormài 

14 734,1 100,0 1240,3 15 974,4 100,0 Regionudvikling 
107,8 0.7 — 107,8 0.7 Belgien 
283.2 1.9 48.0 331,8 2.1 Danmark 
372.6 2.5 — 372,6 2,3 Forbundsrepublikken Tyskland 
483,0 3.3 124,9 607,9 3.8 Graekenland 

1 699.0 11.5 40,3 1 739,3 10,9 Frankrig 
1 568.8 10,7 228.9 1 797.7 11,3 Irland 
6 972.6 47,4 737.8 7 710.4 48,3 Italien 

4.0 — 4.0 — Luxembourg 
70.5 0.5 — 70,5 0,4 Nederlandene 

3 172,6 21.5 59,8 3 232,4 20,2 Del forenede Kongerige 
Fseiles europasisk Interesse samt  
modernisering og omstllling af virk-

6 840,9 100,0 793,4 9 634,3 100,0 somheder 

6824.9 77,2 457,9 7 282,8 75,6 EnergI (2) 
Udnyttelse af Fasllesskabets egne 

4 415,4 50,0 125,6 4 541.0 47,1 ressourcer 
140,3 1.6 — 140,3 1.4 Vandkraft 

2973,4 33,6 — 2973,4 30,9 Kerneenergi 
1 100,6 12,5 78,6 1 179,2 12,2 Kulbrinter 

201.1 2,3 47.0 248,1 2,6 Stenkul, brunkul og terv 

1 217.6 13.8 247,7 1 465,3 15.2 Rationel energianvendelse 

1 191.9 13.4 84,6 1 276,5 13,3 Importspredning 

914.2 10,3 84,6 998,8 10,4 Naturgas 
116,4 1.3 — 116,4 1.2 Elektricitet 
161,3 1.8 — 161,3 1.7 Kut 

Infrastrukturer af interesse for 
1 249.7 14,1 105.3 1 355,0 14.1 Faellesskabet 

1 084.3 12.3 48.6 1 132,9 11,8 Transport 

103,9 1.2 — ιω.9 1.1 Jernbaner 
725,9 8.2 48,6 774.5 8,1 Veje og ingeniorarbejder 
71,2 0.8 — 71,2 0.7 Setransport 

183,3 2,1 — 183,3 1.9 Lufttransport 

109.4 1,2 — 109,4 1.1 Telekommunikation 

56.0 0.6 56,7 112,7 1.2 Miljobeskyttelse 
Modernisering og omstilling 

766,3 8,7 230,2 996,5 10,3 af virksomheder 

302,2 3.4 — 302,2 3,1 Modernisering og omstilling 

71,2 0.8 — 71,2 0,7 Hojteknologi 

368,5 4.2 — 368,5 3.8 Industrielt samarbejde 
Produktive investeringer foretaget 
af mindre og mellemstore 

— — 230,2 230,2 2.4 virksomheder 

24.4 0.3 — 24,4 0.3 Miljobeskyttelse 

— At fratrœkke for finansieringsbi-
-2892.6 - 228,2 - 3120.8 drag med fiere formâl 

20 682,4 1805,5 22 487,9 Total 
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Tabel 16; Finansferlngsbidrag i Fœllesskabet 11982 
Fordeling pâ brancher 

16.1. Af agno midier 

Anta! MIO ECU 
Brancbe 1 alt Heral sublàn 1 alt Heraf sublàn "h 

Energt, kommunikatlon og andre  
Infrastrukturer 271 167 2 413,1 64,9 69,9 

Energi ('} 38 5 1 056,9 13,7 30,6 
Produktion 31 5 892,8 13,7 25,8 
Kerneenergi (^) 9 419.4 12.1 
Termiske kraftveerker 4 152.5 4.4 
Vandkraflvaerker 5 2 58.1 7.4 1.7 
Varmevserker 4 2 77.1 3.6 2.2 
Kulbrinter (p) 9 1 185.7 2.7 5.4 
Transport 7 164,1 4.8 
EUedninger 2 15.7 0.5 
Gas- og oliererledninger 5 148.4 4.3 

Kommunikation 198 162 881,4 51,2 25,5 
Transport 187 162 401.4 51,2 11.6 
Jernbaner 2 25.7 0.7 
Veje og ingenierarbejder 172 158 332.4 46.4 9.6 
Setransport 11 4 33,0 4,8 1.0 
Lufttransport 2 10.3 0.3 
Telekommunikation 11 480,0 13,9 

Inirastrukturer for vand 18 324,7 9.4 
Landbrugsforbedring 2 19,6 0,6 
Vand (tapning. distribution, rensning) 16 305,1 8,8 

Diverse infrastrukturer 13 153,7 4.5 
Globallàn (resterende del) (^) 4 — 3.6 — 0,1 

Industri, landbrug og tjenesteydelser 1281 1209 1040,1 453,5 30,1 
Industri 1 100 1 067 835,8 403,1 24,2 

Bjergvaerksdrift 25 25 6.9 6.9 0,2 
Fremstilling og forste forarbejdning af 
metaller 26 25 35,3 20.3 1.0 
Byggematerialer 123 115 195,0 57,8 5,7 
Treeindustri 136 136 28,2 28,2 0,8 
Glas og keramik 28 26 45,4 12,7 1.3 
Kemisk industri 50 47 70,3 30,6 2,0 
fVetalforarbejdning og mekanik 219 214 101,6 68,0 3.0 
Biler og transportmateriel 40 37 81,6 12,6 2,4 
Elektroteknisk og elektronisk industri 65 61 54,5 29,8 1.6 
Naeringsmiddelindustri 174 171 104,5 68,8 3,0 
Tekstiler og laeder 66 66 25,2 25,2 0.7 
Papirmasse, papir og trykkerlvirksom-
hed 65 64 25,4 15,8 0.7 
Forarbejdning af gummi o g plastmate-
rialer 57 56 30,3 23,2 0.9 
Anden industri 23 23 2.9 2,9 0.1 
Bygningsindustri og ingeniorarbejder 1 1 0,3 0,3 
industriomràder og -huse 2 28,4 0.8 

Landbrug. skovbrug og fiskeri 30 30 15,6 15,6 0.5 
Tjenesteydelser 115 112 49,3 34,7 1,4 

Turisme 105 104 33,3 30,3 1.0 
Forskning og udvikling 1 3.7 0.1 
Andre 9 8 12,3 4.4 0,3 

Globallàn (resterende del) (^) 36 139,4 4,0 

Total 1 552 1376 3 453,2 518,4 100,0 

(') Jf. label 2. notes, s. 25, 
(^) Hertil kommer lân fra Euratom pä 357,5 mio. der administreres at Banken, som ogsä har foretaget proiektbedemmeisen. 
(3) Herunder olieraffinenng (11,4 mio). 
(4) Forskel meiiem de i 1962 ydede globallân (61,3 mio) og de samme àr bevilgede sublân under lebende globallàn (64,9 mio) til infrastrukturproiekter. 
(5) Forskel meiiem de ι 1982 ydede globallân (ΕΙΒ: 592,9 mio; NIC: 249,1 mio. ι alt: 642,0 mio) og de samme àr bevilgede sublàn under lebende globallàn (EIB: 453,5 mio) 

Iii proiekier inden for industri, landbrug og tienesteydelser. 
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16 2 Af Nice midier 16 3 Af Bankens og NICs midier 

MIO ECU 
Antal MIO ECU % 1 alt Herat sobiàn % Branche 

EnergI, kommunlkatlon og andre 
14 529.8 67,0 2 942,8 64,9 69,3 Infrastrukturer 

4 100,3 12,7 1 157.2 13.7 27,3 Energi (') 
2 38,4 4,9 931,2 13,7 21,9 Produktion 

419.4 9.9 Kerneenergi (^) 
1 23,3 3.0 175.8 4,1 Termiske kraftvêsrker 

58.1 7.4 1.4 Vandkraftvsrker 
77.1 3.6 1.8 Varmevœrker 

1 15,1 1,9 200.8 2.7 4.7 Kutbrinter fp) 
2 61,9 7,8 226,0 5.4 Transport 

15.7 0.4 Elledninger 
2 61,9 7.8 210.3 5.0 Gas- og oliererledninger 

6 228,6 28,9 1 110,0 51.2 26,1 Kommunikation 
2 70,5 8,9 471.9 51.2 11.1 Transport 
1 21.9 2.8 47.6 1.1 Jernbaner 
1 48.6 6.1 381.0 46.4 9.0 Veje og ingeniorarbejder 

33.0 4.8 0.8 Sotransport 
10,3 0,2 Lufttransport 

4 158,1 20,0 638,1 15,0 Tetekommunikation 
3 120,8 15,3 445,5 10,5 Infrastrukturer for vand 

19,6 0,5 Landbrugsforbedring 
3 120,8 15,3 425,9 10,0 Vand (tapning, distribution, rensning) 

1 80,0 10,1 233.7 5.5 Diverse infrastrukturer 
— 3.6 — 0.1 Globallân (resterende del) (") 

8 261,3 33,0 1301,4 453,5 30,7 Industri, landbrug og tjenesteydelser 
2 12,2 1.5 848,0 403,1 20,0 Industri 

6.9 6.9 0.2 Bjergvaerksdrift 
Fremstilling og forste forarbejdning af 

35.3 20,3 0,8 metaller 
1 6,8 0,8 201.8 57,8 4,7 Byggematerialer 

28.2 28,2 0.7 Traeindustri 
45.4 12,7 1.1 Glas og keramik 
70.3 30.6 1,6 Kemisk industri 

101,6 68,0 2,4 Metalforarbejdning og mekanik 
1 5,4 0.7 87,0 12,6 2,0 Biler og transportmateriel 

54,5 29,8 1.3 Elektroteknisk og elektronisk industri 
104,5 68,8 2,5 Naeringsmiddelindustri 
25,2 25,2 0,6 Tekstiler og laeder 

Papirmasse, papir og trykkerivirksom-
25,4 15,8 0.6 hed 

Forarbejdning af gummi og plastmate-
30,3 23,2 0.7 rialer 
2,9 2.9 0.1 Anden industri 
0,3 0.3 Bygningsindustri og ingeni0rart>ejder 

28,4 0,7 Industriomrâder og -huse 
15,6 15,6 0,4 Landbrug, skovbrug og fiskeri 
49,3 34.7 1,2 Tjenesteydelser 

33,3 30,3 0,8 Turisme 
3.7 0,1 Forskning og udvikling 

12,3 4.4 0,3 Andre 
6 249,1 31,5 388.5 9,1 Globallân {resterende del) (s) 

22 791,0 100,0 4 244,2 518,4 100,0 Total 
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label 17: Finansierlngsbidrag i Fsellessk abet 1958-1982 C) 
Fordeling pà brancher 

17.1 Afegne midier 

Antal Mto ECU 

Branche 1 ait Herat sublân 1 ait Herat sublân % 
Energi, kommunlkation og andre 
Infrastrukturer 1 063 327 15 493,0 146,2 74.9 

Energi {2) 326 24 7 416,5 36,8 35,9 
Produktion 229 7 5 580,8 15,3 27,0 
Kerneenergi 75 2981,3 14,4 
Termiske kraftvasrker 40 776,4 3.8 
Vandkraftvaerker 34 2 803,4 7,3 3.9 
Geotermiske kraftvaerker og 
varmeveerker 16 4 175,9 5,3 0.8 
Kulbrintar 57 1 798,9 2,7 3,9 
Brydning af fast brsendsef 7 44,9 0.2 
Transport 97 17 1 835,7 21,5 8,9 
EHedninger 44 17 563,4 21,5 2.8 
Gas- og oliererledningar 53 1252,3 6,1 

Kommunikation 544 303 5224,0 109,4 25,2 
Transport 453 303 2 480,7 109,4 12,0 
Jernbaner 22 423,7 2.0 
Veje og ingenierarbejder 363 282 1483,2 84,4 7.2 
Se- og flodtransport 53 20 341,7 24,9 1.7 
Lufttransport 14 1 227,2 0.1 1.1 
Andet 1 4,9 
Telekommunikation 91 2 743,3 13,2 

Infrastrukturer for vand 149 2 435,3 11.8 
Landbrugsforbedring 38 717,8 3,5 
Vand (tapning, distribution, 
rensning) 111 1 717,5 8,3 

Diverse infrastrukturer 31 380,0 1.8 
Globallân (resterende del) 13 37,2 0.2 

Industri, landbrug og tjenesteydelser 4 424 3 808 5 189,4 1377,3 25.1 

Industri 3 983 3 522 4 464.4 1 284,9 21,6 
Bjergvaerksdrift 72 69 39,6 33,3 0.2 
Fremstilling og forste forarbejdnlng 
af metaller 161 101 853,3 72,1 4,1 
Byggematerialer 339 298 382,9 130,6 1.8 
Traeindustri 367 363 94,8 75,7 0,5 
Glas og keramik 96 76 156.3 43,6 0.8 
Kemisk industri 274 184 666,5 92,2 3,2 
Metalforarbejdning og mekanik 870 807 534,0 251,1 2,6 
Biler og transportmateriel 144 113 500,0 43,9 2,4 
Elektroteknisk og elektronisk 
industri 218 189 209,9 73,3 1.0 
NaBringsmiddelindustri 634 574 459,6 215,9 2.2 
Tekstiler og laeder 224 211 95,8 75,3 0,5 
Papirmasse, papir og trykkerivirk-
somhed 234 222 126,1 74,8 0,6 
Forarbejdning af gummi og plastma-
terialer 240 219 177.0 81,5 0,9 
Anden industri 89 84 26,3 17,9 0,1 
Bygningsindustri og ingenior-
arbejder 12 12 3,7 3.7 
Industriomràder og -huse 9 138,6 0,7 

Landbrug, skovbrug og fiskeri 151 148 78,7 39,9 0,4 
Tjenesteydelser 148 138 114,5 52,5 0,5 

Turisme 123 120 54,1 43,1 0,2 
Forskning og udvikiing 4 11,8 0,1 
Andre 21 18 48,6 9,4 0,2 

Globallân (resterende del) 142 531,8 2.6 

Total 5 487 4135 20 682,4 1 523,5 100,0 
(h Jt. tabe! 1. noie 1. s. il. 
(2) Jl. label 2, noie 3. s 25. 

104 



17.2. Af NICs midier 17.3. Af Bankens og NICs midier 

MIO ECU 
Amai MIO ECU % ι alt Maral sublàrì % Branche 

Energi, kommunikatlon og andre 
53 1 544^ 85,5 17 037,2 146,2 75,8 Infrastrukturer 

22 451,5 25,0 7 868,0 36,8 35,0 Energi 
16 307,1 17,0 5 887,9 15,3 26,2 Produktion 

2981,3 13,3 Kerneenergi 
4 68,8 3,8 845,2 3.8 Termiske kraftvaerker 
3 147,2 8,1 950.6 7.3 4,2 Vandkraftvserker 

Geotermiske kraftvœrker og 
3 31,6 1.8 207,5 5.3 0.9 varmevaerker 
3 35,8 2,0 834.7 2.7 3.7 Kulbrinter 
3 23,7 1.3 68.6 0,3 Brydning af fast brœndse! 
6 144,4 8,0 1 980,1 21,5 8.8 Transport 

17,1 0.9 600,5 21.5 2,7 EHedninger 
5 127,3 7.1 1 379,6 6.1 Gas- og oHeroriedninger 

18 506,3 28,1 5 730,3 109,4 25,5 Kommunikation 
8 226,8 12,6 2 707,5 109,4 12,0 Transport 
2 50,3 2.8 474.0 2.1 Jernbaner 
6 176.5 9.8 1659.7 84.4 7.4 Veje og ingenierarbejder 

341,7 24,9 1.5 So- og flodtransport 
227.2 0.1 1.0 Lufttransport 

4.9 Andet 
10 279,5 15,5 3022,8 13,5 Telekommunikation 

8 271.0 15.0 2 706,3 12,0 Infrastrukturer for vand 
717.8 3.2 Landbrugsforbedring 

Vand (tapning, distribution. 
8 271,0 15,0 1 988,5 8.8 rensning) 

5 315,4 17,4 695,4 3,1 Diverse infrastrukturer 
37,2 0.2 Globallân (resterende del) 

β 261,3 14.5 5 450,7 1 377,3 24,2 Industri, landbrug og tjenesteydelser 

2 12,2 0.7 4 476,6 1 284,9 19,9 Industri 
39,6 33,3 0.2 Bjergvaerksdrift 

Fremstilling og forste forarbejdning 
853,3 72,1 3.8 af metaller 

1 6,8 0,4 389.7 130.6 1.7 Byggematerialer 
94.8 75.7 0,4 Traeindustri 

156,3 43,6 0,7 Glas og keramik 
666.5 92,2 3,0 Kemisk industri 
534,0 251,1 2.4 Metalforarbejdning og mekanik 

1 5,4 0,3 505,4 43.9 2,3 Biler og transportmateriel 
Elektroteknisk og elektronisk 

209,9 73,3 0,9 industri 
459,6 215.9 2,0 Naeringsmiddelindustri 

95,8 75,3 0.4 Tekstiler og laeder 
Papirmasse. papir og trykkerivirk-

126,1 74.8 0,6 somhed 
Forarbejdning af gummi og plast-

177.0 81,5 0,8 materialer 
26.3 17,9 0,1 Anden industri 

Bygningsindustri og ingenior-
3,7 3,7 — arbejder 

138,6 0,6 Industriomràder og -huse 
78.7 39,9 0,3 Landbrug, skovbrug og f iskeri 

114,5 52,5 0,5 Tjenesteydelser 
54.1 43,1 0,2 Turisme 
11,8 0,1 Forskning og udvikling 
48,6 9.4 0.2 Andre 

6 249.1 13,8 780,9 3,5 Globallân (resterende del) 

61 1805,5 100,0 22 487,9 1 523,5 100,0 Total 
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label Ίδ; Globallân I Feeltesskabet 1968-1982 
Fordeling pà ekonomipoliîiske formàl og lande 

Globallân V) Subtàn 

Antal MIO ECUtn Antal Mio ECU 

REGIONUDVIKLING, INDUSTRI 
Italien  55 997,9 1 557 763,7 
•et forenede Kongerige  11 196,2 215 107,2 
Irland  20 186,4 1 362 161,2 
Graekenland  10 134,8 103 71,4 
Frankrig  12 134,2 221 86,4 
Danmark  16 53,9 144 46,1 
Belgien  5 48,1 53 48,4 
Forbundsrepublikken Tyskiand  4 46,3 88 36,0 

REGIONUDVIKLING, INFRASTRUKTURER 
Frankrig  11 147,7 320 130,9 

REGIONUDVIKLING 1 ALT  144 1 945,5 4 063 1 451,3 

RATIONEL ENERGIANVENDELSE 
Egne midier 
Industri 
Italien  7 96,9 51 49,0 
Graekenland  1 9.8 7 6.5 
Irland  1 4.5 7 1.4 
Infrastrukturer 
Danmark  1 20.5 4 5.3 
Italien  1 15,2 3 10.0 
NICs midier 
Industri 
Italien  1 18,9 — — 
RATIONEL ENERGIANVENDELSE 1 ALT  12 165.8 72 72,2 

MODERNISERING OG OMSTILLING AF VIRKSOMHËDER 
Egne midier 
Frankrig (2) 2 27.0 — — 
PRODUKTIVE INVESTERINGER FORETAGET AF MINORE OG 
MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER 
NiCs midier 
Italien  4 192,6 — — 
Frankrig  1 37,6 — — 
PRODUKTIVE INVESTERINGER FORETAGET AF MINDRE OG 
MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER 1 ALT  5 230,2 — — 
Egne midier i alt  155 2 092.4 4 135 1 523,5 
NICs midier i alt  6 249.1 — — 

(') Samiede bevillinger ι henhofd til de undertegnede làneaflaler. 
(2) Globallân, def ogsà mdgâr ι afsnittet -regionudvikiing, industri-, 
(3) Herat resterende del 685,9 mio. annutiaringer: 101.9 mio og valulakursregulermger: + 30,2 mio. 
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label 19: Sublàn i Fsellesskabet i 19 82 og 1969-1982 {\ 

Fordeling pà regioner og okonomipolitiske formâl 

1982 1969-1982 1982 1969-1982 

Antal MIO ECU Amai MIO ECU Ama) MIO ECU Amai MIO ECU 

REGIONUDVIKLING 
Belgien  5 5,5 53 48,4 Frankrig  213 67.4 541 217,4 
Antwerpen  — — 7 7,3 Alsace — — 27 8,3 
Hainaut  3 3.9 11 11,7 Aquitanien  34 10,2 45 16,8 
Liège  1 0.7 13 10,4 Auvergne  14 5.3 24 12,4 
Limburg  1 0.9 4 2,0 Nedre Normandie! . . 1 0.2 10 9.5 
Luxembourg .... — — 1 0,8 Bourgogne  — — 3 2.3 
Namur  — — 2 2,0 Bretagne  18 6.3 52 34.5 
0stflandern  — — 7 8,3 Midtfrankrig .... 3 3.4 6 4.6 
Vestflandern .... — — 8 5,9 Champagne-Ardennerne — — 2 0.6 
Danmark  28 6,5 144 46,2 Korsika  1 0.4 3 1.4 

0st lor Store Baelt 
46,2 

Franche-Comté . . . — — 2 0.4 
(uden Kobenhavn) . , 3 0.3 14 6,7 Languedoc-Roussillon . 3 1.1 36 10,4 
Vest for Store Baelt . . 25 6.2 130 39,5 Limousin  5 1.3 16 4.0 

Forbundsrepublikken 
Tyskland (2) 88 36,0 

Lorraine  
Sydfrankrig-Pyrenaeerne 

8 
90 

1.4 
20,9 

32 
179 

14.7 
40,1 

Qrsekenland 71 44.9 103 71,4 
Nordfrankrig-Pas-de-
Calais  7 3.1 35 25,0 

Kreta  5 4,2 7 5,9 Pays de la Loire . . . 20 9.9 45 22,3 
Epiros  2 0,8 4 3,9 Picardie!  2 1.1 
Centralgraekeniand (ost) 18 9.5 28 14,9 Poitou-Charentes . . 1 0.1 7 2.7 
/Egaeiske oer (est) . . 5 2.0 6 4,2 Rhône-Alperne . . . 7 2.5 
Central- og Vest-
makedonien .... 14 7.4 22 15,1 0vre Normandie! . . . 8 3.8 e 3,8 

0stmakedonien . . . 6 3.5 8 5,1 
Peloponnes-Central- Italien  

Abruzzerne  
Basilicata  
Calabrien  
Campanien  

512 281,1 1 557 763,7 
graekenland (vest) . . 
Thessalien  
Thrakien  

9 
5 
3 

5.4 
7.7 
1.2 

10 
8 
5 

5,7 
10.4 
2.0 

Italien  
Abruzzerne  
Basilicata  
Calabrien  
Campanien  

50 
12 
38 

26.8 
5.6 
9.3 

167 
35 

102 

80.7 
13.5 
26,4 

Multiregionale projekter 4 3.2 5 4.2 

Italien  
Abruzzerne  
Basilicata  
Calabrien  
Campanien  63 47,4 267 152.1 

Det forenede Kongerige 33 7,8 215 107,2 Friuli-Venezia Giulia , . 24 9.2 55 18,2 
Skotland  5 1.4 40 18,1 Latium  67 54.1 209 140.6 
Nordengland .... 1 0.1 52 33.2 Marche  24 16.9 58 37.2 
Nordvestengland . , , 8 0.6 24 5,0 Molise  5 5,2 27 14.7 
Sydveslengland . . . 1 0.1 15 16,3 Puglien  72 30,1 209 84,6 
Yorkshire and Humber- Sardinien  29 20,7 95 49,0 
side  10 4,9 26 14,5 Sicilien  56 12,3 183 71,7 
East Midlands .... 3 0,2 6 1.3 Toscana . , ... 28 8,8 56 16,2 
Wales  2 0,1 44 16,3 Trentino-Alto Adige . . 12 8,8 47 25,6 
Nordirland  3 0,4 8 2,5 Umbrien  29 23,2 44 30,5 
Irland  462 55,6 1362 161,2 Veneto  3 2,7 3 2,7 

Regionudvlkling i alt 1 324 468,8 4 063 1 451,3 

RATIONEL ENERGIANVENDELSE 

Danmark 2 3,6 4 5.3 Italien .... ... 36 38,1 54 59,0 
Graekenland .... 7 6,6 7 6,5 Irland .... ... 7 1,4 7 1.4 

Rational energlanvendelsa 1 alt . . . 52 49,6 72 72,2 

Total  . 1 376 518,4 4135 1523,5 

(1) Ji. label 1. noie, s. li. 
(?) Den regionale fordeling fremgâr af ârsberetr^ingen for 1980. 
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Jabel 20: Finansieringsbidrag i middelhavslandene 1963-1982 (') (^) 
Fordeling pâ brancher 

Branche 1 alt 

Anlal 

Heraf subiân 1 alt 

MIO ECU 

Herat Subiàn % 
Energf, kommunikation og andre 
Infrastrukturer  100 16 1427,0 10,0 65,9 

Energi  36 751,0 34,7 
Produktion  26 572,4 26,4 
Termiske kraftvserker  14 314.0 14,5 
Vandkraftvaerker  10 228,3 10,5 
Kulbhnter  2 30.1 1.4 
Transport  10 178,6 8.3 
EHedninger  9 163,6 7,6 
Gas- og ohererledninger  1 15,0 0.7 

Kommunikation  40 10 446.5 5.8 20,6 
Transport  40 10 446,5 5.8 20,6 
Jernbaner  8 131,8 6.1 
Veje og ingenierarbejder  21 10 153.0 5.8 7.1 
So- og flodtransport  9 142,0 6.5 
Lufttransport  2 19,7 0.9 

Infrastrukturar for vand  22 6 213.5 4,2 9,9 
Landbrugsforbedring  12 191,8 8.9 
Vand (tapning. distribution, rensning) 10 6 21,7 4,2 1.0 

Globallàn (resterende de!)  2 16,0 0,7 

Industri, landbrug og tjenesteydelser 707 607 739,9 386,8 34,1 

Industri  621 562 611,7 360,5 28,2 
Bjergvaerksdrift  15 15 7.8 7,8 0.3 
Fremstilling og forste forarbejdning af 
metaller  23 15 45.6 11.2 2.1 
Byggematerialer  62 52 91,7 48,2 4.2 
Traeindustri  44 42 25,4 23,6 1.2 
Glas og keramik  29 26 29,8 24,7 1.4 
Kemisk industri  61 48 98,8 34,9 4.6 
Metalforarbejdning og mekanik , . . 86 86 50,3 50,3 2.3 
Biler og transportmateriel  15 15 9,4 9.4 0,4 
Elektroteknisk og elektronisk industri 38 36 27,9 22,7 1.3 
Naeringsmiddelindustri  120 120 66,7 66,7 3,1 
Tekstiler og laeder  54 47 28,5 23,4 1.3 
Papirmasse og papir  31 21 90,9 13,2 4,2 
Forarbejdning af gummi o g 
plastmatehaler  29 28 15,3 14,8 0.7 
Anden industri  5 5 1.5 1.5 0.1 
Bygningsinduslri og ingeniorarbejder 3 3 1.9 1.9 0.1 
Industriomràder og -huse  6 3 20,2 6.2 0.9 

Land- og skovbrug  28 22 63,1 13.1 2,9 
Tjenesteydelser  23 23 15,2 15.2 0.7 

Turisme  θ 8 10.2 10,2 0.5 
Andre  15 15 5.0 5.0 0.2 

Globallàn (resterende del)  35 — 49,9 — 2.3 

(1) Jf. label i. note 1, s tt. 
(2) Län af egne midier (1 520.1 mio) og imansiermgsbidrag pà saariige vi lkär at mediemsstaternes og Faaliesskabets budgetmidier (646,6 mio). Sidstnavnte bogteres i Den 

sserlige Aldeiing og (igurerer ikke pä Bankens statusopgereise. 
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label 21 ; Finansieringsbidrag ί statarne i Afrika, Vestindìen og Stillehavet (AVS>staterne), de overselske lande og 
territorier (OUT) og de oversoiske departementer (OD) 1964-1982 (^) (^) 

Fordeling pà brancher 

MIO ECU 
Branche Heraf sublàn Herat sublân 

EnergI, kommunlkatlon og andre  
infrastrukturer . . 76 417,4 3,4 36,2 

uiiciyi  

Produktion  31 3 211,5 1.8 18.4 
Termiske kraftvaerker  14 2 69,2 1.6 6.0 
Vandkrafîvœrker  14 1 110,8 0.2 9.6 
Kerneenergi  1 15,0 1.3 
Kulbrinter  1 7.5 0.7 
Geotermiske kraftvaerker  1 9,0 0.8 
Transport  1 1 62,6 0.6 5,4 
Elledninger  7 ; 62,6 0.6 5.4 

Kommunikation  34 1 131,2 1.0 11.4 
Transport  31 119,4 10,4 
Jernbaner  8 53,7 4,6 
Ve/e og ingenierarbejder  8 38,7 1 3.4 
Setransport  14 22,6 2.0 
Lufttransport  1 4.4 0.4 
Telekommunikation  3 1 11,8 1.0 1.0 

Infraslrukturer for vand 4 12,1 1.0 
Landbrugsforbedring 2 5,3 0,4 
Vand (tapning, distribution, rensning) 2 6,8 0,6 

Industri, landbrug og tjenesteydelser 403 190 734,9 86,9 63,8 

Industri  276 164 610,4 80,3 53,0 
Bjergvaerksdrift 18 6 172,8 2.5 15,0 
Fremstilling og forste forarbejdning af 
metaller 16 9 32,6 4,4 2,8 
Byggematerialer 22 θ 64,2 4,0 5,6 
Traeindustri 11 10 7.4 4,2 0,7 
Glas og keramik 6 4 7.6 3,6 0,7 
Kemisk industri  22 9 56,2 6,4 4,9 
Metalforarbejdning og mekanik . , . 15 14 6.0 5.5 0,5 
Biler og transportmaienel 8 6 7.3 2.4 0,6 
Elektroteknisk og eleklronisk industri 3 3 2.5 2.5 0.2 
Naeringsmiddelindustri 80 38 181.0 20,3 15,7 
Tekstiler og laeder 37 21 45,9 8,8 4,0 
Papirmasse og papir 20 20 10,7 10,7 0,9 
Forarbejdning af gummi o g 
plastmaterialer 18 16 16,2 5,0 1,4 

Landbrug 3 1 9,9 0,6 0.8 
Tjenesteydelser 72 25 39,8 6.0 3.5 

Turisme 29 20 27,4 5.5 2.4 
Undersogelser og teknisk bistand . . 43 5 12,4 0,5 1.1 

Globaliàn {resterende del) 39 — 61,9 — 5,4 
Udviklingsbanker 13 — 12,9 — 1,1 

Total 479 195 1 152,3 90,3 100,0 

(1) Jt. label 1. noie 1. s. 11. 
(2) Lân at egne midier (823,7 mio) og iinansieringsbidrag pà sœrhge vilkàr al medlemssiaiernes budgeimidier gennem Den europaeiske Udviklingsfond (328,6 mio), Sidst-

πεβνηΐθ bogferes ι Den saerlige Afdeling og figurerer ikke pà Bankens statusopgereise. 
(3) Forskel mellem de 1 1982 ydede globaliàn (152,2 mio) og de samme àr beviigede sublân under lobende globallôn (90.3 mio) til mindre og meiiemstore virksomheder. 
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label 22; Rnansieringsbldrag i statarne I Afrika, Vestlndien og Stillehavet (AVS-staterne) og de overselske lande og 
territorier (OLT) 1976-1982 (Lomékonventionerne) 

Fordeling pà lande og fmansieringskilder 
I mdlioner ECU 

Lân al egne midier Risikoviilig kapital Oi 

Ferste Lomé- 
konvention 

Anden Lomé- 
konvention 

Ferste Lomé- 
konvention 

Anden Lomé- 
konvention 

Ferste 
Lomé- 
konv. 

lalt 

Anden 
Lomé- 
konv. 

Antal Beleb Antal Beleb 1 all Antal Beleb Antal Beleb 1 all Beleb Beleb lait 

52 338,5 22 205,7 544,2 71 93,9 25 55,7 149,6 432,4 261,4 693,8 
25 192,5 8 62,0 254,5 30 41.2 5 8.3 49.5 233.7 70.3 304,0 
— — — — — 1 0,35 — — 0,35 0,4 — 0.4 
— — — — — 2 3,6 1 1.8 5.4 3.6 1,8 5,4 
10 47,4 3 21,6 69,0 4 3.0 — 3.0 50.4 21.6 72,0 
— — — — 2 2.4 — — 2,4 2,4 2.4 
2 16,0 — — 16,0 2 2.25 — — 2.25 18.25 — 18,25 
1 4,4 — — 4,4 2 0,3 — — 0.3 4,7 — 4,7 
1 8,0 — — 8,0 3 7,9 — — 7.9 15,9 — 15,9 
2 7,4 — — 7,4 1 0,3 1 0,7 1.0 7.7 0.7 8.4 

— — — — — 3 6.4 — 6,4 6.4 6.4 
1 25,0 — — 25,0 — — — — 25.0 25.0 
2 6.0 1 10,0 16.0 1 0.9 — — 0,9 6,9 10,0 16,9 
2 50.0 — — 50.0 — — — — — 50,0 — 50,0 
2 12.0 2 21,0 33,0 5 8.5 2 4,2 12.7 20,5 25,2 45.7 
2 16.3 1 4,4 20,7 3 5,2 — — 5.2 21.5 4.4 25.9 

— — 1 5.0 5,0 1 0,1 1 1.6 1.7 0.1 6,6 6,7 

6 32.6 5 42.7 75,3 13 24.5 4 11.3 35,5 57.1 54.0 111.1 
— — — — 1 0.5 3 5.3 5.8 0.5 5,3 5.8 
6 32,6 3 20.7 53,3 2 4.6 — — 4.6 37.2 20,7 57,9 

— — — — — 2 3.3 — — 3.3 3.3 3.3 
— — 2 22,0 22,0 — — — — — — 22,0 22,0 

AFRIKA ....  
Vestafrlka . . .  
Benin ....  
Kap Verde . . .  
Elfenbenskysten .  
Gambia ....  
Ghana ....  
Guinea ....  
0vre Volta . . .  
Liberia .... 
Mali  
Mauretanien . .  
Niger ....  
Nigeria ....  
Senegal . . . 
Togo  
Regional udviklings-
bank 
Central· og  
/Ekvatorialafrika . 
Burundi .... 
Cameroun . . . 
Congo .... 
Gabon .... 
Rwanda .... 
Tchad .... 
Zaire 
0stlige og sydlige 
Afrika .... 
Botswana , . . 
Comorerne . . 
Djibouti .... 
Etiopien .... 
Kenya .... 
Lesotho .... 
Madagaskar . . 
Malawi .... 
Mauritius . . . 
Uganda .... 
Seychellerne . . 
Somalia .... 
Sudan .... 

21 113,4 9 101,0 214,4 
2 6,5 1 15,0 21,5 

8 52.4 3 23,5 75,9 

3 14,5 14,5 
3 12,5 1 4,0 16,5 

1 3.0 
1 7.5 
6 5.6 

Swaziland .... 2 12.0 1 7,0 19,0 
Tanzania .... 1 5.0 5,0 
Zambia 2 10,5 2 31,5 42.0 
Zimbabwe .... — — 1 20,0 20,0 
VESTINDIEN . . . 5 20.5 2 12,0 32,5 
Regional udviklings-
bank 1 3,0 — — 3,0 
Barbados .... 2 7,5 1 4.0 11,5 

28 
2 
1 
1 

3 
2 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
3 

28,2 
1,75 
0,02 
1.0 

1.3 
0.1 
2.4 
1.6 
0,04 
0,35 
0.6 
0,25 
6.5 
1.1 
7.75 
3.4 

3.4 

1 6.0 

16 36,1 

0.2 
2,2 
0.5 
1.5 
3.0 
2,2 
3,0 
0.5 

10.0 
1.0 
2.6 

7.5 
1.5 
0.4 
8.4 

3.0 
7.5 

11.6 

64.3 
1.75 
0.2 
3,2 
0,5 
2,8 
3.1 
4.6 
4.6 
0.54 

10.35 
1.6 
2.85 
6.5 
1.1 

15,25 
4,90 
0,4 — 

11.8 23,9 

— 3.0 
— 7.5 

3.0 
7.5 
5.6 

141.6 
8,25 
0,02 
1,0 

53.7 
0.1 
2.4 

16.1 
12.7 
0,35 
0.6 
0,25 
6.5 

13.1 
12.75 
13.9 

6,0 

137.1 
15,0 
0.2 
2.2 
0.5 

25,0 
3,0 
2.2 
3.0 
4.5 

10,0 
1.0 
2.6 

7.0 
7,5 

33,0 
20,4 
20,4 

4.0 

3.0 
7.5 

11.6 

^75,7 
23,25 
0,22 
3.2 
0.5 

78.7 
3.1 
4.6 

19.1 
17.2 
10,35 

1.6 
2.85 
6.5 

20,1 
20,25 
46,9 
20.4 
44.3 

3,0 
11.5 

Dominica .... 2 1.0 1,0 1,0 1.0 
Grenada .... 1 2.4 2.4 — 2,4 2.4 
Guyana — — — — — 1 32 — — 3.2 3,2 — 3.2 
Jamaica .... 1 5.0 5.0 — 5,0 5.0 
St. Lucia .... — — — — — 1 02 — — 0,2 0.2 0,2 
Trinidad og Tobago 2 10,0 1 8,0 18,0 10,0 8.0 18,0 
STILLEHAVET . . 3 31,0 3 59,9 90,9 2 2.1 9 19,5 21.6 33.1 79,4 112,5 
Fiji 2 24,0 1 12,0 36,0 1 0.2 1 1.8 2.0 24,2 13,8 38,0 
Papua Ny Guinea 1 7,0 2 47,9 54,9 1 1.9 1 12.0 13.9 8.9 59,9 68,8 
Vestsamoa . . . 2 3.3 3.3 — 3.3 3.3 
Tonga 3 1.3 1.3 — 1,3 1,3 
Tuvalu 1 0,1 0,1 — 0.1 0,1 
Vanuatu 1 1.0 1.0 — 1.0 1.0 
AVS-stateme i alt 60 390,0 27 277,6 667,6 75 99,4 38 83,6 183,0 489,4 361,2 850,6 
OLT 1 7.0 1 3,0 10,0 2 1.8 2 1.8 3,6 8,8 4.8 13,6 
Total 61 397,0 28 280.6 677,6 77 101,2 40 85,4 186,6 498,2 366,0 864,2(2) 

(1) Jf. s. 61. 
(2) Hertil kommer de 1964-197$ ydede finansieringsbidrag 

Udviklingsfonds midier. 
henhold til de to Yaoundekonventioner. nemiig 146.1 mio at egne midier og 142 m io at Den europaeiske 
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Yderligere opiysninger kan fâs hos: 

DEN EUROP/EISKE INVESTERINGSBANK 
100, bd. Konrad Adenauer — L-2950 Luxembourg 
TIf. 4379-1 — Telex 3530 bnkeu lu  
Telefax 43 77 04 

eller ved henvendelse til: 

Hovedafdelingen forfinansieringer i Italien  
Via Sardegna. 38 — 1-00187 Rom 
Til. 49 79 41 — Telex 611130 bankeu 1 
Telefax 474 58 77. 

Repraesentationskontoret 1 Bruxelles  
Rue de la Loi 227 — B-1040 Bruxelles  
TIf. 230 98 90 — Telex 21721 bankeu b 
Telefax 230 58 27 

eller 

Forbindelseskontoret for Del forenede Kongerige 
23 Queen Anne's Gate, Westminster — London SW1H 9BU 
TIf. 222 2933 — Telex 919159 bankeu g  
Telefax 222 2936, 

der llgeledes kan udlevere folgende publlkatloner: 

Vedtœgter og andre bestemmelser vedrorende EIB 
1981 ; 36 sider; (DA. DE, EN, FR, GR, IT, NL) 

Ârsberetninger 
fra 1958 
(dansk fra 1972, DE, EN. FR, graesk fra 1980, IT, NL) 

EIB-Informatlon 
Tidsskrift (fire gange ârligt) 
(DA, DE. EN, FR, GR, IT, NL) 

Den europaeiske Investerlngsbank 1958-1983 
1983; 116 sider; (DA, DE, EN, FR, GR, IT, NL) 

Lân og garantler 1 Det europeslske Feellesskabs medlemsstater 
1981 ; 24 sider; (DA, DE, EN. FR, GR, IT, NL) 

FInanslerIngsvllkâr Inden for rammerne af den anden Lomékonventlon 
1980; 24 sider; (DA, DE, EN, FR. IT, NL) 

Flnanslerlngsbldrag uden for Feellesskabet, middelhavslandene 
1983; 12 sider; (DA, DE, EN, FR, GR, IT, NL) 

Den europaeiske Investerlngsbank, nogledata 
Folder 
1983; (DA, DE, EN, FR, GR, IT, NL) 

Den europaeiske Investerlngsbank takker de lântagere, der venligst har tilladt 
optagelsen af de fotografier, som illustrerer denne beretning. Tre fotografier er 
stillet til râdighed af aaa photo, Paris. 
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Tryk: Saarbrücker Zeitung Verlag und Druckerei GmbH, Saarbrücken 
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