




DEN EUROP/EISKE INVESTERINGSBANK 
Generelle oplysninger 

Den europaeiske Investeringsbank (EIB) blev grundlagt i henhold til Romtraktaten, 
som oprettede Det europaeiske okonomiske Faellesskab, og som trâdte i kraft den 
1. januar 1958. 

Banken er en uafhaengig institution, som faider ind under offentlig ret Inden for  
Faellesskabet; den sigter ikke pâ fortjeneste. 

Banken har som fiovedopgave at bidrage til en afbalanceret udvikling af Faellesmarkedet. 

Med henblik herpâ finansierer den ved hjaelp af langfristede lân til virksomheder, 
offentlige institutioner eller finansieringsinstitutter, eller ved at stille garantier, investe-
ringer, der er gavnlige for opfijaeipningen af mindre udviklede omrâder eller af omrâder,  
der er underkastet en omstillingsproces, eller investeringer, som imadekommer fœlles- 
europaeiske intéresser. 

Faellesskabets ni Medlemsstater er medlemmer af Den europaeiske Investeringsbank. 
De har i faellesskab tegnet Bankens kapital pâ 2,025 milliarder regningsenheder. 

Banken lâner de ressourcer, som er nadvendige for gennemfarelsen af dens opgaver, 
pâ kapitalmarkederne i Faellesskabet, i tredjelande samt pâ de internationale markeder. 

Bankens virkeomrâde, som oprindeligt var begraenset til Det europaeiske akonomiske 
Faellesskabs Medlemsstaters territorier, er progressivt blevet udvidet Inden for rammerne 
af associeringsaftaler, til Graekenland, nitten Associerede Afrikanske Stater, Madagaskar 
og Mauritius (AASMM), til visse Oversaiske Lande og Omrâder og Departementer 
(GLTD), samt til Tyrkiet. I disse lande yder Banken foruden sine almindelige lân ogsâ  
bistand pâ saerlige betingelser Inden for rammerne af Bankens Saerlige Afdeling ifalge 
fuldmagt og for Medlemsstaternes eller Det europaeiske akonomiske Faellesskabs regning 
(Saerlige forretninger). Endvidere kan Banken efter saerlig tilladelse fra Styrelsesrâdet  
ligeledes foretage finansieringer i tredjelande, isaer h vis vedkommende projekter er af 
direkte interesse for Faellesskabets lande. 

De virksomheder, offentlige institutioner eller finansieringsinstitutter, der ansker at  
optage kontakt med Den europaeiske Investeringsbank, kan henvende sig direkte til  
Bankens hovedsaede eller til dens afdeling i Rom, for sâ vidt det drejer sig om projekter, 
der er beliggende i Italien. Den europaeiske Investeringsbank kan ligeledes kontaktes 
gennem promotorens saedvanlige bankforbindelse. 

2, Place de Metz — Luxembourg 

Afdeling i Italien: Via Sardegna, 38 — 00187 Rom 

Repraesentationskontor ί Bruxelles: Rue Royale, 60 — B-1000 Bruxelles 



DEN EUROP/EISKE INVESTERINGSBANK 
Betingelser for mellemkomst 

Bankens udiân af egne midier og dens garanti (almindelige forretninger) kan ydes 
med henblik pâ finansiering af projekter, der opfyider betingelserne i Romtraktatens 
artikel 130 eller i associeringsaftalerne, til private eller offentlige virksomheder, uanset 
deres juridiske skikkelse, samt til offentlige institutioner. Ydelse af bistand er ikke 
betinget af lântagerens nationalitet. 

Bankens lân kan kun finansiere en del af udgifterne ved projekterne, som supplement  
til egne midier og midier fra andre kilder. Banken udlâner sjaeldent mere end 40 %  
af investeringsomkostningerne. 

Som regel ligger Bankens bidrag pâ mellem 2 og 20 millioner regningsenheder, og 
har indtil nu ikke overskredet 30 millioner regningsenheder. Dog bar visse store  
projekter nydt godt af fiere successive lân, uden at deres samlede belob dog er kommet 
op pâ over 45 millioner regningsenheder. 

Bankens lân, som er beregnet pâ at finansiere specifikke projekter, kan ydes enten 
direkte til en virksomhed eller en offentlig institution, eller gennem et specialiseret 
finansieringsinstitut. Foruden disse »individuelle län« yder Banken ogsâ »globale län« 
til finansieringsorganer, som fordeler lânebelobet pâ mindre og mellemstore industri-
investeringer efter godkendelse fra Banken i hvert enkelt tilfaelde (anvendelse af belob 
under globale lân). 

Banken foretager udbetalingen af sine lân i fiere valutaer, som den fastsaetter i overens-
stemmelse med sine faktiske disponible midier efter at have spurgt lântageren, hvilke 
valutaer denne onsker at modtage. Tilbagebetaling og rentebetaling finder sted 1 de 
modtagne montsorter. 

Lânenes rentesats fastsaettes af Bestyrelsen. Da Banken ikke sigter pâ fortjeneste 
ligger udlânsrentesatserne pâ linje med de satser, der kraeves pâ de pengemarkeder, 
hvor den skaffer sig ressourcer. Den rentesats, der finder anvendelse pâ hvert enkelt 
lân er saedvanligvis den sats, der er gaeldende pâ datoen for kontraktens afslutning, 
og den tages ikke senere op til revision. Rentesatsen er uafhaengig af den valuta,  
hvori lânet udbetales, samt af den Stat, hvori projektet er beliggende. I maj 1975 là  
den gaeldende rentesats pâ 9,5 % p.a. uanset lânets lobetid. Lânenes lobetid (saed
vanligvis mellem 8 og 12 âr for industriprojekter og indtil 20 âr for infrastrukturprojekter) 
samt den eventuelle opsaettelse af tilbagebetalingen tilpasses de forskellige projekters 
saeregenheder. 

Banken gor ydelsen af lân betinget af, at der enten stilles garanti af en Medlemsstat 
eller gives andre tilfredstillende garantier. 

Betingelserne for Bankens mellemkomst i Graekenland, Tyrkiet, de Associerede 
Afrikanske Stater, Madagaskar, og Mauritius (AASMM), samt i de Oversoiske Lande 
Territorier og Departementer (OLTD), styres af bestemmelserne i de forskellige 
associeringsaftaler. 
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Christopher POGARTY 
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Regningsenheden 
Modvœrdi i national montsort 

Artikel 4 og 7 I Den europaeiske investeringsbanks Vedtaegter fastsaetter den regnlngs-
enhed, der skal anvendes ved udarbejdelsen af driftsregnskab og status, og deflnerer 
reglerne vedr. omregningen mellem de nationale montsorter og denne regningsenhed 
knyttet til guldet. Udviklingen i det internationale pengesystem bar g jort anvendelsen 
af disse vedtaegtsbestemmelser mere og mere urealistiske, hvilket bar medfort, at en 
procedure vedr. aendring af Vedtaegterne med benblik pâ at fastsaette nye regier pâ  
dette omrâde, er blevet ivœrksat. Denne procedure omfatter ratifikation i de nationale  
parlamenter og tager som folge beraf ret lang tid. 

Men det var nodvendigt, at Banken med det samme ble v i stand til at udarbejde sit  
driftsregnskab og sin status pâ et belt klart og utvetydigt grundlag, bvilket 
nodyendiggjorde anvendelsen af omregningskurser for de nationale montsorter til  
regningsenbeder, der er i overensstemmelse med den okonomiske og finansielle 
virkeligbed. 

Derfor bar Bankens Styrelsesrâd, midlertidigt indtil den formelle vedtagelse af revisionen 
af Bankens Vedtaegter, bemyndiget denne til at anvende et nyt omregningssystem. 

Regningsenbeden defineres som vaerende lig med summen af folgende belob i Med-
lemsstaternes m ontsorter: 

Tyske mark (DM) : 0,828 
Pund Sterling (£) : 0,0885 
Franske francs (F.frs.) ; 1,15 
Italienske lire (Lit.) : 109,— 
Hollandske gylden (Hfl.) ; 0,286 
Belgiske francs (B.frs.) 3,66 
Luxembourgske francs (Lux.frs.): 0,14  
Danske kroner (D.kr.) 0,217 
Irske pund (Irske £) : 0,00759 

Sammensaetningen af denne kurv er blevet fastsat pâ en sâdan mâde, at pr. 28 juni  
1974 ville summen af dens individuelle valutaer — beregnet pâ samme basis som  
Den internationale Valutafonds saerlige traekningsrettigbeder (SDR) — bave vaeret 
den samme som denne og derfor lig med Bankens vedtaegtsbestemte regningsenbed, 
eftersom denne regningsenbed defineres pâ samme mâde i relation til guldet som  
SDR. Vaerdien beraf ville pâ ovennaevnte dato bave vaerer US$ 1,20635. 

Ministerrâdet for De europaeiske Faelless kaber bar i princippet accepteret at anvende 
den samme metode ved udregningen af belobet vedrorende den finansielle sfotte  
— ind. lânene af Bankens egne midier — der skal ydes Inden for rammerne af Lomé- 
Konventionen. 

Folgende omregningskurser for regningsenbeden til national montsort og vice versa 
bar fundet anvendelse ved udarbejdelsen af driftsregnskabet og status for regnskabsâret  
1974, samt ved praesentationen af de forskellige statistiske oplysninger vedrorende 
Bankens optagelse af lân og udiân i 1974, fastsat pâ basis af de kurser, der var gaeldende 
den 30. december 1974: 

1 regningsenbed (R.E.) = 
og Lux.-frs.: 45,4137 

3,13445 
7,06637 
1,25496 
3,15176 

Disse kurser er for de fleste montsorters vedkommende meget forskellige fra de officielle  
pariteter, pâ basis af bvilke Bankens driftsregnskab og status bidtil er blevet udarbejdet. 
Resultatet beraf er naturligvis ret store forskelle ved sammenligning af regnskabet for  
âret 1974 med de tidligere regnskabsâr. Disse forskelle giver sig udtryk i driftsregnskabet 
ved valutakursreguleringer af et vist omfang. 

Det er endelig v igtigt at notere, at de statistiske tabeller, som gengiver en rekapitulering 
af Bankens virksombed pâ udlânssiden, og for sâ vidt angâr optagelse af lân, i perioden 
1958-1974 er uda rbejdet pâ basis af varierende omregningskurser: officielle pariteter 
fra 1958 til 1971 ; centralkurser i 1972 ; omregningskurser, der med benblik pâ statistiske 
formâl var tilpasset de faktiske omregningskurser i 1973; ovenfor definerede 
omregningskurser i 1974. Dette i forbindelse med folgerne af prisbevaegelserne i lobet 
af en sâ lang perioda, reducerer disse tabellers betydning, og de skal som folge beraf 
fortolkes med forsigtigbed. 

DM 3,01774 B.frs. 
F.frs. 5,57964 Hfl. 
£ 0,534530 D.kr. 
Irske £: 0,534530 $ 
Lit. 815,517 S.frs. 
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De nye lânekontrakter, der blev 
undertegnet af Den europœiske 
Investeringsbank i 1974 beleb sig 
til 996,4 millioner regningsenheder  
(1), mod 816 millioner i 1973. 

•enne fremgang har fundet sted i et 
ekonomisk klima, der generell var van-
skeligere, eftersom verdensekonomien i 
1974 trâdte Ind i en fase med dybtgâende  
strukturelle tilpasninger og en afsvaek-
ket vaekst. 

I Vest-Europa, som i U.S.A. og Japan, 
men uden tvivl 1 mindre omfang, var 
ekspansionen Inden for Produktionen fra  
slutningen af 1973 begyndt at gâ tllbage. 
Allerede fra begyndelsen af 1974 accen-
tueredes denne tendens, som I visse  
lande endog fik karakter af en begyn-
dende recession. Inflationen nâede for-
uroligende hojer, idet trykket fra udgif-
terne til olie og râvarer, i det mindste 
indtil efterâret, blev aflest og forstaerket 
af presset fra lenudgifterne. Pâ grund 
af det usikre okonomiske klima svaekke-
des ekspansionen i husholdningernes 
forbrug progressivt i adskillige lande, og 
der noteredes en tilbagegang i inves-
teringerne i boligbyggeri. Virksomhe-
dernes tilbejelighed til at investere af-
svaekkedes, idet selvfinansieringsmargi-
nerne havde en tendens til at indsnaevres. 
Arbejdsipsheden udviklede sig fra slut
ningen af sommeren. 

Den pludselige aendring i bytteforholdet 
til fordel for de olie- og râvareproduce- 
rende lande medfprte en forvaerring af 
betalingssituationen over for udlandet i 
de udviklingslande, der ikke eksporterer 
sädanne produkter samt i de industriali- 
serede lande; balancen vedrorende de 
lobende poster er i de fleste af sidst-
naevnte lande blevet udpraeget negativ. 

Kapitalmarkederne, der meget hurtigt 
blev pâvirket af virkningerne af den 
restriktive penge- og kreditpolitik, blev 
senere genstand for ogede spaendinger. 
De kortfristede og langfristede markeder 
var sâledes i en meget vanskelig situation  
i storstedelen af âret. De kortfristede 
rentesatser steg til uhort hoje niveauer, 
og det blev ualmindeligt vanskeligt at  
skaffe sig langfristede midier pä rimelige 
betingelser, sä vel pä det europaeiske som  
pä det internationale marked. I lobet af 
andet halvär forekom Inflationen og 
betalingsbalancevanskelighederne en  
smule mindre foruroligende i visse lande. 

medens risikoen for recession blev mere  
truende; valutamyndigfiederne i fiere  
lande begyndte da progressivt at lempe 
deres pengepolitik pä selektiv basis. Ikke 
desto mindre var det forst i lobet af 
fjerde kvartal, at en svag forbedring af 
markedsvilkärene blev maerkbar, og at  
der indtraf et moderat fald i rentesatserne 
samt en meget gradvis forlaengelse af 
obligationsemissionernes lobetid. 

Vaekstraten for sä vidt angär brutto-
nationalindkomsten Inden for Faelles-
skabet lä pä under 2 % (2) i 1974 mod  
5,5 % i 1973 ; der er tale om den svageste 
vaekstrate siden 1958. I en kontekst, der 
pä verdensplan karakteriseredes ved en  
forringelse af den okonomiske konjunk-
tur, erstattedes den allerede relativt svage 
ekspansion i de fleste medlemslande i 
lobet af forste halvär, af en Stagnation 
og endog en nedgang i Produktionen at  
regne fra sommeren. Totalarbejdslos-
heden og den partielle arbejdsloshed 
antog et foruroligende omfang, og an-
tallet af konkurser näede op pä et usaed-
vanligt niveau. De konjunkturmaessige 
vanskeligheder, undertiden i forbindelse 
med strukturelle problemer, havde meget 
forskellig virkning Inden for de enkelte 
sektorer : Aktivitetsnedgangen var saerlig 
udpraeget Inden for boligbyggeriet, auto-
mobilindustrien og dertil knyttede indus
trier, samt Inden for tekstilindustrien. 
Prisstigningerne fortsatte imidlertid i 
kraftigt tempo, og balancen vedr. de 
lobende betalinger udviste i de fleste 
medlemslande betydelige underskud. 

Dog kunne man i slutningen af äret 
maerke de forste tegn pä en formind-
skelse af prisstigningerne samt pä en  
genrejsning af betalingssituationen over  
for udlandet, hvilket specielt skyldtes en  
langsommere stigning i Importen samt 
et fald i eller en stabilisering af priserne 
pä visse rävarer samt pä olie. 

I Tyskland standsedes ekspansionen 
naesten pä grund af en svaakkelse af 

(1) Säfremt intet andet er anfort, er alle 
de omtalte belob udt^kt i regningsenheder 
(jvf. side 6). De ditìerencer, som métte  
kunne konstateres ved at sammenligne de 
anforte totalbelob med totalbelob opnäet 
ved sammenlaegning af de enkelte belob, 
skyldes afrunding. 
(2) Alle satser, der anfores i dette kapitel 
svarer, när intet andet oplyses, til en udvik- 
ling regnet i maengde. 



husholdningernes forbrug og en nedgang 
i virksomhedernes investeringer samt i 
boligbyggeriet. Den kraftige fremgang I 
eksporten bar samtldigt opretholdt et  
overskud pä den udenrlgske omsaetning 
og pâ denne mâde forhlndret en global 
nedgang 1 Produktionen. De antiinflato-
riske foranstaltninger, der blev taget  
allerede ί 1973 gjorde det muligt i lobet  
af âret at bringe inflationsraten ned pâ  
under 7 %. Dog fortsatte arbejdslosheden 
med at stige indtil ârets slutning, sâledes  
at den til sidst omfattede mere end 4 % 
af de erhvervsaktive lonarbejdere, skont 
de offentlige finanser i 1974 naermest 
bar baft en ekspansionistisk indflydelse, 
og selv om penge- og kreditpolitikken 
progressivt blev lettet i slutningen af 
âret. 

I Frankrig, bvor vaeksten i brutto-
nationalindkomsten fortsatte med at stige 
med 3,8 % for bele âret, og bvor ekspan-
sionen i eftersporgslen og Produktionen  
endnu var kraftig i den forste balvdel af 
âret, skete der en tydelig nedgang i lobet  
af efterâret som folge af den gradvise 
stramning af penge- og kreditpolitikken, 
der var nodvendig for at bekaempe 
Inflationen. Beskaeftigelsessituationen 
forvaerredes da, og arbejdslosbeden be-
rorte i det sidste kvartal omkring 3,5 % 
af den erbvervsaktive del af befolk-
ningen. I samme tidsrum bidrog strejker, 
specielt inden for omkarteringscentrene, 
til at nedsaette Produktionen inden for 
visse sektorer. Stigningen i forbruger-
priserne, der isaer opretboldtes som  
folge af stigningen i lonomkostningerne, 
nâede op pâ et bojt niveau, men mind-
skedes fra november mâned. Betalings 
balancen vedr. de lobende poster sluttede 
med et stört underskud isaer pâ grund af  
stigningerne i oliepriserne, selv om der  
konstateredes en vis forbedring i slut 
ningen af âret. 

I Det forenede Kongerige fulgte en  
lettere recession efter den saerdeles kraf
tige ekspansion i 1973. Den burtige 
stigning i lonningerne stimulerede i be-
gyndelsen af andet baivâr et vist opsving 
i forbrug og Produktion. Dette opsving 
var imidlertid ikke tilstraekkeligt til at  

I slette sporene efter det aktivitetsfald,  
• der i ârets forste mâneder blev fremkaldt  
ί af de sociale konflikter samt af arbejds- 
' ugens nedskaering til tre dage. Hus- 
; boidningernes og virksombedernes inve 

steringer er gâet tilbage. Underskuddet  
pâ betalingsbalancens lobende poster 

og prisstigningen nâede op pâ et meget 
bojt niveau. Beskaeftigelsessituationen 
forringedes ogsâ, specielt som folge af 
en nedskaering af timetallet. Ved ârets  
slutning kunne virkningerne af en mode-
rat ekspansionistisk politik endnu ikke 
maerkes pâ investeringsniveauet. 

Selv om Italien pâ ny bar baft en ikke  
ringe okonomisk fremgang for âret set i  
sin belbed, er den almindelige situation  
ikke desto mindre blevet forvaerret pâ  
grund af de udgifter, der til stadigbed er 
forbundet med og nodvendige for ind-
satsen i Syd-Italien: Prisstigningen er 
oget, underskuddet pâ betalingsbalan
cens lobende poster er steget voldsomt 
isaer under indtryk af en meget stor 
energimaessig afbaengigbed. Formind-
skelsen af den indenlandske eftersporg-
sel medforte i andet baivâr en progressiv 
tilbagegang i industriproduktionen og i 
investeringerne, ledsaget af en oget 
arbejdslosbed. Den restriktive penge- og 
kreditpolitik gjorde det ikke desto mindre 
muligt i slutningen af âret at skimte en  
klar tendens til en formindskelse af 
underskuddet pâ betalingsbalancens 
lobende poster og i mindre omfang til  
en nedgang i Inflationen. 

Nederlandene bar ligeledes vaeret ude 
for en nedgang i den okonomiske vaskst 
samt for en stigning i arbejdslosbeden. 
Til gengaeld er overskuddet pâ betalings
balancens lobende poster kun gâet ned  
i moderat omfang. 

I Belgien gjorde det staerke fald i den 
okonomiske ekspansion og nedgangen 
i beskaeftigelsen sig forst gaeldende pâ  
et senere tidspunkt, ledsaget af en  
hurtigere stigning i forbrugerpriserne 
samt af en forvaerring af betalingsbalan
cens lobende poster. I Luxembourg bar  
nedgangen i konjunkturen i de sidste 
mâneder af 1974 inden for jern-
og stâlindustrien naesten i kke baft ind
flydelse pâ den okonomiske aktivitet, 
som endnu indtil slutningen af âret var 
baevet. 

I Danmark medforte den fortsatte ned
gang i den indenlandske eftersporgsel 
og i Produktionen en forogelse af 
arbejdslosbeden. Der var til stadigbed 
tale om udpraeget infl atoriske spaendin-
ger, og til trods for en tendens benimod 
en forbedring ved periodens slutning, 
Steg underskuddet pâ betalingsbalancens 
lobende poster igen. 
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Den konjunkturmaessige svœkkelse  
skaerpedes i Irland fra ärets midte, 
hvilket medferte en stigning i arbejds-
losheden, uden at der skete en nedgang i 
prisstigningen. 

De til Faellesskabet associerede Stater 
I hvis favor Banken er bemyndiget til at  
intervenere bar for de flestes ved-
kommende 1 hoj grand foit virkningerne 
af forvaerringen af den okonomiske 
Verdenssituation. 

Ökonomien i de Associerede Afrl-
kanske Stater, Madagaskar og Mau
ritius (AASMM) praegedes i 1974 af 
en forskellig udvikling, for sä vidt angär 
bestanddelene af deres udenrigshandel. 
Trods det tydeiige fald i andet halvär i 
priserne pä deres vigtigste eksport-
produkter, iä de tilsvarende indtaegter i 
gennemsnit pä et vaesentligt hojere 
niveau end i 1973. Men den sâledes  
indkasserede fortjeneste er dog alt i alt  
langt fra at opveje den betragtelige for- 
dyring af Importen 1 forbindelse med 

j forhojelsen af priserne pâ olieprodukter  
< samt pâ forbrugsgoder og udstyr, der 

fulgte i kolvandet pâ den verdensom- 
spaendende inflation. Resultatet heraf  
bar vaeret en klar forvaerring af bandels- 
balancerne og en stigende spaending pâ  
statsfinansernes omrâde, isaer i de fleste  
af de lande, der ikke bar ressourcer i form 
af olle eller mineraler, og endnu mere  
udpraeget i de lande, bvor de katastrofale  
konsekvenser af torkeâr langtfra er over- 
vundet. 

I Tyrkiet ligger investeringerne, selv om 
et godt landbrugsâr bar gjort det muligt 
at kompensere nedgangen i den indus
trielle ekspansion — vaekstraten for 
bruttonationalproduktet ligger pâ om-
kring 7,5 % — til gengaeld langt under  
de fastsatte mài, specieit Inden for den  
offentlige sektor. 

Den kraftige stigning i b udgetudgifterne, 
specieit som folge af begivenbederne pâ  
Kypern, fremkaldte et betydeligt under-
skud pâ statsfinanserne, der nodven-
diggjorde en stigende anvendelse af 
kortfristede kreditter optaget i Centrai
banken. Den kraftige stigning i det pri
vate forbrug og prisstigningen pâ olle  
og basisprodukter bidrog ligeledes til at  
accentuera de inflatoriske spaendinger; 
stigningen i priserne fortsatte i en takt 
pâ 20 %. 

Oven i underskuddet pâ bandelsbalan-
cen, der steg betydeligt som folge af 
nedgangen i eksportmaengden og foro-
gelsen af Importen dels i maengde og 
dels under indflydelse af den verdens-
omspaendende Inflation, kom virknin
gerne af en nedsat stigning i de tyrkiske 
arbejderes overforsler fra udlandet, sâle 
des at betalingsbalances lobende poster,  
der i 1973 udviste et overskud, nu udviste 
et betydeligt underskud. Dog daekkede 
guld- og valutareserverne, trods et fald 
pâ omkring 350 millioner dollars endnu 
ved ärets slutning seks mâneders import. 

Der er i 1974 sket fremskridt pâ det 
okonomisk-politiske omrâde inden 
for Faellesskabet, specieit pâ tre  
omrâder, der er af vaesentlig betydning 
for Bankens virkefelt: Egnsudviklingen, 
energiomrâdet og udviklingssamarbejdet. 

Under regeringscbefernes »top«-konfe-
ence i Paris den 9. og 10. december 1974  
blev der truffet beslutning om oprettelse 
af en Europaeisk Fond for Reglonal-
udvikling med benblik pâ at korrigere 
den mest udtalte regionale uligevaegt som  
folge isaer a f landbrugets fremberskende 
stilling, industrielle omiaegninger og en  
strukturel underbeskaeftigelse, Oprettel-
sen af en sâdan fond bar vaeret under  
udarbejdelse siden 1969. Fonden vil  
blive forsynet med 1 300 millioner reg- 
ningsenbeder for ârene 1975-77. For- 
delingsskemaet forudser at 3/4 af disse  
midier skal anvendes i favor af lande,  
bvori de regionale problemer er störst, 
nemlig Italien, Irland og Det forenede 
Kongerige. I benbold til den forret-
ningsorden, der sidenben er blevet 
udarbejdet, kan Fonden dels deltage i 
finansiering af investeringer i aktiviteter 
inden for industri, bândvaerk eller tjene-
steydelser, der nyder godt af egnsud-
viklingsstotte fra Statens side, dels i  
investeringer i infrastrukturer, der stâr i  
direkte forbindelse med udviklingen af 
naevnte aktiviteter, og som belt eller 
delvist varetages af de offentlige myn-
digbeder. For sâ vidt angâr investeringer 
i infrastrukturer, kan det belob, bvormed 
Fonden bidrager, og som er fastsat til  
maksimalt 30 % af de af de offentlige 
myndigbeder foretagne udgifter, belt  
eller delvist tage skikkelse af en tre  
points rentegodtgorelse pâ de lân, der 
af Den europaeiske Investeringsbank er 
blevet ydet i benbold til Romtraktatens 
artikel 130 a) og b) I de udvalgte 
omrâder. 
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Der er endvidere med henblik pâ at  
koordinere Medlemsstaternes regional-
politik blevet oprettet et Regional-
politisk Udvalg, hvori Banken er reprae -
senteret. 

Pâ energiomrâdet bar Faellesskabet 
sat sig som mài at formindske sin afhaen-
gighed af Importen ved at nedsaette 
denne fra 63 % 1 1973 til hojst 50 % og 
om muligt til 40 % i 1985, hvilket med-
forer en reduktion pâ 15 % af energi-

forbruget i forhold til de tidligere bereg-
ninger samt udvikling af nye energi-
kilder : Udnyttelse af de europaeiske 
reserver af kulbrinter og differentiering 
af de udenlandske forsyningskilder, op-
retholdelse og rationalisering af kulpro-
duktionen, fremskyndelse af bygningen 
af atomkraftvaerker. Allerede i 1974  
registreredes der et fald i forbruget af 
olieprodukter Inden for Faellesskabet pâ  
10 %, medens forbruget af gas og 
atomenergi steg med omkring 15 %. 

Effektiv bruttorente af 
obligationer 

noterei pâ Börsen pâ de forskellige finansmarkeder Inden for Faellesskabet, og hvis udstedelsesbetingelser 
tilnaermelsesvis er de samme som dem, der gaelder for de af Banken emitterede län. For sammenligningens skyld 
bar man for Del forenede Kongerige og Danmark henfort de halvârlige renteafkast pâ en helârlig basis. 

JFMAMJJA 
1972 

D®' forenede 
Tyskland Kongerige 
Frankrig Italien 

ONOJFMAMJJASO NDJ 
1973 

F M A M :w J ' J AM''SBo"! Ν 0 
1974 

Nederlandene 

• Belgien 

Danmark _ Irland 

Del europaeiske kapitalmarked ($) 

12 



De forhandiinger, der er blevet fert af 
Faellesskabet med 46 Stater i Afrika,  
Vestindien og Stillehavet (AVS) (1)  
afsluttedes den 28. februar 1975 med  
undertegnelsen af »Lomé-Konventio-
nen«. 

Det beleb, der er fastsat til Fœllesskabets  
finansieiie stette er Indtil 1. marts 1980  
3 390 millioner regningsenheder til AVS-
landene, og 160 millioner regnings
enheder til Overseiske Lande, Territorier 
og Departementer (OLTD), som er 
knyttet til Det forenede Kongerige, 
Nederlandene og Frankrig. Denne stette  
omfatter for indtil 400 millioner regnings
enheder (390 millioner inden for AVS-
landene og 10 millioner i OLTD) lân  
fra Banken af dens egne midier, saed-
vanligvis ledsaget af en tre points  
rentegodtgerelse, hvortil der er afsat et 
beleb pâ 100 millioner af Den europaeiske 
Fond for Regionaludvikling. Endvidere 
vil Banken inden for rammerne af den 
Saerlige Afdeling administrere den del  
af Den europaeiske Udviklingsfonds mid
ier, der anvendes som risikovillig kapital 
(indtil 100 millioner). 

I den fastsatte overgangsperiode inden 
Lomé-Konventionens ikrafttraedelse, vil  

i Banken kunne fortsaette med at yde 
* finansiering i AASMM og OLTD inden 

for rammerne af de beleb, som er aftalt 
i henhold til den anden Yaoundé- 
Konvention, men endnu ikke anvendt. 

(1) AVS-landene omfatter: 
— 17 Afrikanske Stater, Madagaskar og 
Mauritius der er associeret med EF 

l ved Yaoundé-konventionen (AASMM) 
Burundi, Cameroun, Den centralafrikanske 
Republik, Dahomey, Elfenbenskysten, Ga 
bon, Kongo, Madagaskar, Mali, Mauritius, 
Mauritanien, Niger, Rwanda, Senegal, So
malia, Tchad, Togo, Zaire, 0vre-Volta. 
— 21 Commonwealth-Iande: 

; Afrika: Kenya, Tanzania, Uganda, (allerede 
.• tilknyttet EFvedArusha-aftalenaf 24.9.1969),  
ί Botswana, Gambia, Ghana, Lesotho, Ma

lawi, Nigeria, Sierra Leone, Swaziland, og 
Zambia. 
I Det caribiske Hav: Bahama-oerne, 
Barbados, Grenade, Guyana, Jamaica, samt 
Trinidad og Tobago. 
I Stillehavet: Fiji, Tonga og Vest-Samoa. 
— 6 andre afrikanske stater: 
Etiopien, Guinea, Guinea-Bissau, ^kva-
torial Guinea, Liberia og Sudan. 

Sidelobende vil den i samarbejde med 
Kommissionen for De europaeiske 
Faellesskaber tage sig af de forberedende 
arbejder og kontakter med henblik pä 
ivaerksaettelsen af den nye konvention. 

Som folge af genoplivelsen af Associe- 
ringsaftalen mellem Faellesskabet og  
Graekenland bar Banken den 16. decem- 
ber 1974 fâet bemyndigelse af Styrel- 
sesrâdet til at genoptage sine finansie- 
ringsforretninger i dette land, for sâ 
vidt angâr det endnu ikke anvendte 
restbelob pâ 56 millioner US-$ af det 
belob pâ 125 millioner US-$, der er  
fastsat i Protokol nr. 19, der var bilag 
til Associeringsaftalen af 9. juli 1961.  
Der forudses forhandiinger om en ny 
Protokol, der ligeledes vil omfatte finan-
sieringer i Graekenland foretaget af 
Banken. 

Forhandiingerne mellem Faellesskabet  
og de tre Maghreb-lande (Algeriet, 
Marokko, Tunesien) med henblik pâ  
afslutningen af en Associeringsaftale 
omfattende et finansielt samarbejde fort
sattes i 1974. Det er sandsyniigt, at  
Banken vil blive opfordret til at yde lân  
Ι disse lande pâ store belob af egne  
midier. 

Det fremgâr af samtlige disse faellesskabs- 
orienteringer, at i lobet af de kommende 
âr, skulle Bankens virksomhed under  
normale forhold udvikle sig omkring tre  
vigtige akser. Inden for Faellesskabet vil  
Banken bestraebe sig pâ at foroge sine 
finansieringer til fordel for en mere har-
monisk egnsudvikling, samt at oge sine 
bidrag til investeringer af faelleseuropaeisk 
Interesse, i saerdeleshed inden for energi-
sektoren, og specielt med henblik pâ  
bygning af atomkraftvaerker. Uden for  
Faellesskabet vil Banken oge sin mellem-
komst og vil udstraekke den til nye 
udviklingslande i Afrika, Caribien, Stille
havet og Det indiske Ocean, samt i 
Middelhavsomrâdet. 
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Bankens ârlige aktivitet 
(miilioner R.E.) 
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LAN YD ET I 1974 

Nye lân for 
naesten 1 milliard 

regningsenheder 

I 1974 har Den europaeiske Invester ingsbank undertegnet 84 finansieringskontrakter 
til et samlet belob pâ 996,4 millioner regningsenheder (1 ) mod 72 kontrakter til et  
belob pâ 816 millioner i 1973. 

•enne stigning pâ 22 % har fundet sted i et vanskeligere konjunkturmœssigt klima,  
og folger efter en stigning pâ 55 % i 1973. Stigningen skyides i al vaesentlighed en  
ekspansion pâ 29 % i belobet for almindelige forretninger foretaget pâ basis af Bankens  
egne midier, der fra 707,7 millioner i 1973 kommer op pâ 910,7 millioner, hvoraf  
849,7 millioner Inden for Medlemslandene og 61,0 millioner i de associerede lande. 
Dertil kommer lân pâ sœrlige betingelsertil et belob pâ 85,7 millioner, afsluttet Inden for  
rammerne af den Saerlige Afd eling pâ basis af midier fra Medlemsstaterne, i Tyrkiet, 
og Inden for rammerne af Den europaeisk e Udviklingsfond i de Associerede Afrikanske 
Stater, Madagaskar og Mauritius (AASMM). 

Fordoblingen af lânebelobene til Det forenede Kongerige, Irland og Danmark samt 
en omfattende genoptagelse af mellemkomsten i Italien er de to vigtigste karakteristiske 
traek ved det forlobne regnskabsâr. 

Projekter beliggende i de dârligststillede omrâder Inden for Faellesskabet har fortsat 
draget fordel af storstedelen af bankens sfotte. Den ogede anvendelse af ordningen 
med globale lân til fordel for mindre og middelstore industriinitiativer har bidraget til  
at mangedoble finansieringer af egnsudviklingsmaessig Interesse. 

Der er sket en fortsat udvidelse af Stötten til projekter af faelleseuropaeisk Interesse, 
specielt Inden for energisektoren. 

Endelig er der i de associerede l ande sket en voldsom vcekst i de almindelige lân  
af Bankens egne midier, medens forretningerne pâ sœrlige betingelser er gâet  
lidt tilbage. 

(1) Sâfremt intet andet er anfort, er alle de omtalte belob udtrykt i regningsenheder 
Ovf. side 6). De differencer, som mâtte kunne konstateres ved at sammenligne de 
anforte totalbelob med totalbelob opnâet ved sammenlaegning af de enkelte belob, 
skyides afrunding. 
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Total 996,4 millioner R.E. 

Italien 278,0 

Ì 

Frankrlg 193,7 

Det forenede Kongerige 149,5 

Tyskland 96,1 

Irland 46,4 

Nederlandene 31,9 

Danmark 19,6 
Belgien 16,1 

Uden for Faeliesskabet 18,4 

AASMM, aim. lân 36,0 

AASMM, saerl. forretninger 14,2 
Tyrkiet, aim. lân 26,0 

Tyrkiet, saerl. forretninger 71,5 

Jabel 1 : Ydede län i 1974 
Fordeling pä finansieringsformer og pâ lande 

Lande 

Almindelige forretninger 

Mediemslande 
Belgien . 
Danmark 
Tyskland 
Frankrig. 
Irland. . 
Italien 
Nederlandene 
Det forenede Kongerige 
Uden for Fœllesskabet (1) 

Total 

Associerede lande 
Tyrkiet  
AASMM: 
— Elfenbenskysten  
— Zaire  

Total 

Almindelige 
i alt 

forretninger 

Sœrlige forretninger (2) 
Tyrkiet  
AASMM; 
— Kongo  
— Elfenbenskysten  
— Zaire · 

Total  

Samlet total 

Antal 

Belob 
millioner 

R.E. % af total 

2 
1 

25,0 

19,4 
16,6 

61,0 

75 910,7 

2,5 

1,9 
1,7 

6,1 

91,4 

% 
Mediems 

lande 

1 16,1 1,6 1,9 
5 19,6 2,0 2,3 
7 96,1 9,7 11,3 

16 193,7 19,4 22,8 
7 46,4 4,7 5,5 

22 278,0 27,9 32,7 
2 31,9 3,2 3,7 
9 149,5 15,0 17,6 
1 18,4 1,8 2,2 

70 849,7 85,3 100,0 

5 71,5 7,2 

1 1,0 0,1 
2 7,4 0,7 
1 5,8 0,6 

9 85,7 8,6 

84 996,4 100,0 

(11 EKOFISK-proiektet, som er beliggende i den norske del af Nordsoen ; der er tale om fman-
siering uden for EF med Styrelsesrâdets godkendelse i henhold til artikel 18, stk. 1, 2. afsnit i 

C2)''^Forœtn1ng^?pâ seerlige vilkâr pâ basis af m idier fra Medlemsstaterne (Tyrkiet) og fra Den 
europœiske Udviklingsfond (AASMM), der bogfores i Bankens Saerlige Afde lmg. 
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Tabel 2 : Ydede län i 1974 (ind. anvendelser under globale lân)  

Fordeling pâ sektorer 

Total 996.4 millioner R.E. 

Energi, vend 470,6 

Industri og tjenesteydelser 353,8 

Transport 97,4 

Telekommunikation 61,6 

Landbrug. skovbrug, fiskeri 13,1 

Af direkte interesse  
for Faellesskabet I de associerede lande 

antal 

belob 
(i millioner 

R.E.) % antal 

beleb 
(i millioner 

R.E.) % 

Infrastrukturarbejder . . . 37 545,7 64,2 6 93,9 64,0 

• Udbygning af landbruget. . — — — 1 10,0 6,8 

• Energi 26 406,8 47,9 1 58,0 39,5 
Elektricitetsvaerker 14 262,2 29,7 1 58,0 39,6 
Gasledninger 3 61,8 6,1 
Udvinding af kulbrinter .... 4 47,7 5,6 
Andet 5 65,1 6,6 — — — 

• Vandforsyning og distribution — — — 1 5,8 4,0 

• Transport 7 77,3 9,1 3 201 13,7 
Jernbaner 1 7,5 0,9 2 19,1 13,0 
Veje og ingeniorarbejder .... 4 63,3 6,3 
So- og flodtransport 1 1,0 0,7 
Lufttransport  2 16,6 1,9 — — — 

• Telekommunikation. . . . 4 61,6 7,2 — — — 

Landbrug - Industri og ser-
vicefag 220 304.0 35,8 14 52,9 36,0 

• Landbrug - skovbrug - fiskerl 1 0,7 0,1 1 2,4 1,6 

• Industri  215 300,8 35,4 11 49,8 33,9 
Minedrift  3 0,6 0,1 1 16,6 11,3 
Produktion og 1. forarbejdning af 
metal ler 10 66,8 7,8 — 
Byggematerlaler 9 11,4 1,3 — 
Traeindustri 15 4,2 0,6 
Glas og keramik 6 2,9 0,3 1 1,1 0,7 
Kemikalier 9 44,6 5,2 — — 
Metalarbejde og mekanik . . . 49 31,3 3,7 1 0,4 0,3 
Biler transportmateriel .... 7 8,9 1,0 — — — 
Elektrisk konstruktion — elektro-
nik 13 7,2 0,9 
Fodevarer 37 48,7 5,7 2 0,8 0,6 
Tekstiler og laeder 23 9,0 1,1 3 8,4 5,7 
Papirmasse — papir 10 6,0 0,7 — — — 
Forarbejdning af gummi og plast-
materialer 6 1,6 0,2 — — — 
Anden industri  7 2,0 0,2 
Globale lân  11 56,7 (1) 6,7 3 22,4 (2) 16,3 

• Servicefag 4 2,5 0,3 2 0,7 0,5 
Turisme  4 2,6 0,3 
Andre tjenesteydelser  

2,6 0,3 

(praeinvesteringsundersogelser og 
teknisk assistance)  — — — 2 0,7 0,5 

Samlet Total  257 849,7 100,0 20 146,8 100,0 

(1) Difference mellem de i 1974 ydede globale lân (132,9 millioner) og de anvendelser,  
der er fore taget i lobet af 1974 (187 anvendelser til et belob pâ 76,2 millioner) under globale 
lân indrommet i de foregâende âr. 
(2) Difference mellem de i 1974 ydede globale lân i Tyrkiet (26,4 millioner) og de anvendelser, 
der er f oretaget i lobet af 1974 (6 anvendelser til et belob pâ 3 millioner) under globale lân  
indrommet det foregâende âr. 
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Fordeling af de i 1974 ydede Ian 
Indenfor Foellesskabet, i henhold til 
0konomisk-polltlske formé! 

(total 849,7 millioner R.E.) 

I de associerede lande, I 
henhold til ressourcernes oprlndelse 

(total: 146,8 millioner R.E.) 

1 af egnsudvlkllngsmaesslg Interesse  
(540,2 mlllloner R.E.) Almlndellge lân 

af feelleseuropaels k Interesse  
(441,1 mlllloner R.E.) 

af sektorlel Interesse (99,2 mlllloner R.E.) 

Seerllge forretnlnger betatt af 
Medlenslandenes ressourcer  
(Tyrklet) aller Den europaelske 
Udvlkllngsfond (AASMM og OLTD) 

N.B.: Visse làn Imodegâr samtldlgt  
fiere formâl (se tabel 5, side 65) 

TYRKIET 
(total: 96,5 millioner R.E.) 

(25,0 mlllloner R.E.) 

i (71,5 mlllloner R.E.) 

AASMM-OLTD 
(total: 50,3 mlllloner R.E.) 

(36,0 mlllloner R.E.) 

(14,3 mlllloner R.E.) 



Lan inden for Faellesskabet 

Lân pâ 849,7 millioner  
i Mediemslandene 

hvoraf to tredjedele 
i dârligt stillede 

omrâder 

specieit i Italien 
Irland og Det 

forenede Kongerige 

187 mindre 
eller mellemstore 
industriinitiativer 

ny fremgang inden for 
lân til projekter  

af faelleseuropaeisk 
interesse 

De 70 lân, der blev ydet af Banken til projekter inden for Faellesskabets lande, belob  
sig til i alt 849,7 millioner (1) mod 696,8 millioner fordelt pâ 52 lân det foregâende 
âr. Disse lâ n repraesenterer 85,3 % af regnskabsârets aktiviteter. 

Denne stigning pâ 22 % skyides i det vœsentlige, at belobet for finansieringerne i hvert 
enkelt af de nye Mediemsiande er blevet mere end fordoblet, samt at der er sket en 
stigning pâ 53 % i hjœlpen til Italien, og i mindre omfang at lângivningen er blevet 
genoptaget i Belgien og Nederlandene. Man lœgger endvidere mserke til en relativ  
stabilitet i lânebelobet i Frankrig og en mœrkbar nedgang i forretningerne i Tyskiand. 
Den samiede fordeling af lânene mellem Mediemslandene stâr sâledes mere, end det var 
tilfœldet i 1973, i forhold til omfanget af den egnsmaessige uligevœgt samt til Intensitäten  
af behovet for udenlandsk finansiering, som er resultatet heraf. 

Denne fordeling pâ landen e har sin naturlige folge i fordelingen af lânene 
til interventionsformâlet (jvf. tabel 5 pâ sida 65 og diagram pâ side 18). 

henhold 

Lânene til de dârligststillede omrâder inden for Faellesskabet er steget i forhold til 1973,  
og repraesenterer stadigvaek den storste del af Stötten til Mediemslandene. Under  
hensyntagen til de forretninger, som samtidigt med, at de bidrager til en bedre regional  
ligevaegt, ligeledes retfaerdiggores af andre okonomisk-politiske mâlsaetninger sâ 
som Faellesskabets energiforsyning eller forbedring af transportinfrastrukturerne inden 
for Faellesskabet, er der tale om i alt 540,2 millioner, eller omkring to tredjedele af  
Stötten inden for Faellesskabet, som vedrorer udvikiingsomrâder eller omrâder, hvori  
der foregâr en omstillingsproces. Mere end 3/4 af disse lân er blevet anvendt til  
finansiering af projekter beliggende i italien, Irland og Det forenede Kongerige, hvor  
de regionale problemer er de mest urovaekkende. 

Denne stette anvendes for 45 %'s vedkommende til forbedring af de store infrastruk
turer, der er nodvendige for den okonomiske udvikling af vedkommende omrâder, og 
for 55 %'s vedkommende bidrager den til omrâdernes industrialisering, dels ved hjaelp 
af lân til industrielle investeringer af et v ist omfang, dels ved ydelse af globale lân til  
formidlende banker og finansieringsinstitutter, som med EIB's samtykke fordeler 
pengene pâ et stört antal mindre og mellemstore industriinitiativer. 

De 11 globale lân, der blev ydet i 1974, belober sig til 132,9 millioner, og udgor 
omkring 45 % af Stötten til industriinvesteringer af egnsudviklingsmaessig interesse.  
De kreditter, der er blevet ydet i lobet af regnskabsâret af de formidlende institutter 
pâ basis af globale lân, der t idligere er blev et indrommet, bidrog til finansieringen af 
187 initiativer til et samlet belob pâ 76,2 millioner, eller tre gange mere end i 1973  
(25 millioner fordelt pâ 39 initiativer). Denne form for stette er et meget effektivt 
middel pâ egnsudvikiingsomrâdet; den fremmer nemlig oprettelsen af et differentieret 
net af industrier og finder isaer anvendelse pâ brancher, der kraever megen arbejdskraft. 
Medens investeringen i 1974 pr. skabt arbejdsplads i gennemsnit belob sig til 152 000  
regningsenheder, for sâ vidt angâr industriprojekter, der har vaeret genstand for lân i  
henhold til den normale fremgangsmâde, là den gennemsnitlige investering kun pâ  
24 000 regningsenheder, nâr det drejer sig om initiativer finansieret inden for rammerne 
af globale lân (jvf. ogsâ körtet pâ side 36). 

Det samiede belob vedr. finansiering af projekter af faelleseuropaeisk interesse  
(441,1 millioner) har vaeret ude for en ny og kraftig stigning, som vedrorer infrastruk
turer, der skaber forbindelseslin jer mellem Mediemslandene (60,0 millioner), etvigtigt 
Projekt, der har til hensigt at nedsaette Rhinens f orurening (16,6 millioner) og ganske 
saerligt investeringer, der har til formâl at forbedre Faellesskabets forsyning med energi 
(344,9 millioner). Sidstnaevnte investeringer omfatter specieit seks lân til opforelse af 
atomkraftvaerker (123,3 millioner) samt adskillige lân til vandkraftvaerker 
(79,0 millioner), gasledninger (51,8 millioner), udnyttelse af forekomsterne af kul-

(1) Ind. et lân pâ 18,4 millioner tll udnyttelse af forekom sten af kulbrin ter I EKGFISK-feltet 
i den norske del af Nordsoen, med hendbllk pâ fiere Medlemslandes forsyning med energi. 
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Seks làn pâ tUsammen 123,3 mi Woner  
regningsenheder er blevet bevilget  
opferelsen af atomkraftvaerker i Belgien, i  
Frankrig og i Det forenede Kongerige.  
EIB bar sàiedes i 1974 fortsat med at yde  
sit bidrag til finansieringerne af Fasiiesskabets 
bestraebelser pâ at forbedre og variere sin 
energiforsyning. Desuden bar man ydet 
79 millioner regningsenbeder til 
vandkraftaniaeg. Ait i ait er der fra Bankens  
side anvendt mere end 400 miUioner  
regningsenbeder tii energiprojekter. 

mere end 400 millioner 
til infrastrukturer 

pâ energiomrâdet 

langsommere 
vaekst i lân  

til Industrien 

53% stigning J lânene 
til Italien 

(278,0 millioner) 

isaer til udviklingen 
af Syd-Italien 

energi 

telekommunikation 

brinter i Nordsoen og Det ioniske Hav samt finansieringen af nodvendige tekniske 
hjaelpemidler til eftersogningen efter, udnyttelsen og transporter) af kulbrinter i havet 
pâ den europaeiske kontinentaisokkel (90,8 millioner). 

Endvidere har sektormaessige omstruktureringsprojekter samt nye teknologier, der 
er af special betydning for Faellesskabet, sä som nedlaegning af rorledninger 1 havet 
og fremstilling af biosyntetiske proteiner, vaeret genstand for en stette, der belober 
sig til i alt 99,2 millioner. 

Det krakteristiske traek ved fordelingen pâ sektorer af finansieringerne i 1974 er, at  
naer ved to tredjedele af belobene er blevet ydet til infrastrukturprojekter, som med 37  
lân har modtaget 545,7 millioner, og resten ergâettil investeringer Inden for produktions-
sektorerne, hvor 220 initiativer, nâr der tages hensyn til anvendelser under globale lân,  
har vaeret genstand for finansiering med et samlet belob pâ 304 millioner. 

Storstedelen af Stötten til infrastrukturer er gâet til energiprojekter; sâdanne projekter 
har modtaget 26 lân til et belob pâ 406,8 millioner eller 47,9 % af det samlede antal 
kreditter, der er blevet ydet i Medlemslandene. Banken har endvidere bidraget til  
en forbedring af kommunikationsinfrastrukturerne ved sin finansiering af motorvejs-
straakninger, jernbanearbejder og kob af aeronautisk materiel, samt ved fire nye lân  
beregnet pâ modernisering og udvikling af telekommunikationsnettet, eller i alt 11  
finansieringer til et belob pâ 138,9 millioner. 

Den relativi langsommere vaekst i finansieringerne til Industrien, som belob sig til i 
alt 304 millioner mod 277,9 millioner i 1973, eller en stigning pâ 10,9 % genspejier 
den tydelige konjunkturmaessige nedgang. Men antallet af mellemkomster er steget 
kraftigt, idet 187 anvendelser under globale lân skal laegges til de lân, der er blevet 
ydet i henhold til den normale procedure. 

Sektorerne for Produktion og forste forarbejdning af metaller, fodevarer, kemikalier 
og mekanik har nydt godt af de storste belob med ca. 2/3 af Stötten til Industrien; 
relativi mindre belob er blevet fordelt mellem et stört antal finansieringer Inden for de 
ovrige sektorer, blandi hvilke tekstil- og traeindustrien. 

Mellemkomsten i Italien steg med 53 % i forhold til 1973, idet dens belob kom op 
pâ 278,0 millioner regningsenheder eller 227 milliarder lire, hvilket udgor naesten en  
tredjedel af finansieringerne Inden for Medlemslandene. 

Af de 22 lân, som er blevet ydet, har 20 bidraget til ophjaelpingen af det kontinentale 
Syd-Italien, Sardinien og Sicilien. Lânebelobet i Italien fordeler sig med haivdelen 
pâ infrastrukturprojekter og haivdelen til Industrien. 

Blandi finansieringerne af infrastrukturprojekter vedrorer otte til et samlet belob pâ  
84,3 milliarder lire engergisektoren. ENEL har fâet lân til to vandkraftaniaeg i Sila-
hojlandet i Calabrien, til et vandkraftvaerk (opstemning af vand ved oppumpnitig) 
ved Taloro pâ Sardinien samt til bygning af hojspaendingsledninger mellem Calabrien 
og Campanien, der sâledes bidrager til at forbinde elektricitetsnettet i Syd-ltalien 
med nettet i den centrale og nordlige del af landet. Selskabet AGIP, der horertil ENI-
koncernen, har fâet to lân til udnyttelse af naturgasforekomsterne i Campo di Luna  
i Det ioniske Hav, ud for Crotone (Calabrien). 

Bygningen af et specialfartoj til udiaegning pâ store dybder (indili 600 meters dybde)  
af rorledninger har vaeret genstand for to lân til SAIPEM, der er en filial af ENI. Dette 
udstyr anvender en meget udvikiet teknik beregnet pâ udnyttelsen af nye 
energiressourcer og pâ transport af naturgas eller olle til Europa. 

Banken har fortsat med at yde lân til telefonudstyr: telefonnettet i Carripanien og 
Puglien har nydt godt af to mellemkomster pâ i alt 31,4 milliarder lire; hvilket bringer 
antallet af lân, der er blevet ydet siden 1965 til udviklingen af det italienske telekom-
munikationssystem, op pâ 12, svarende til 174,2 milliarder lire. 
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Mere end en fjerdedel af lânene i Italien  
bidrager til udvikling af energisektoren,  
enten ved udnyttelse af kulbrintelagene i  
Det ioniske Hav eller ved opfereisen af  
elektricitetsvaerker. Sà godt som alle de  
projekter, der er blevet finansieret i dette  
land, er beliggende I Syditalien, som,  
foruden store infrastrukturarbejder, 
industriprojekter Inden for fern, kemi, 
tekstil, fedevarer eller turisme, fiar nydt godt 
af Un. Desuden er talrige smà ο g middelstore 
initiativer blevet finansieret indirekte ved 
hjaeip af globailàn. 

jern- og  
stâlindustri 

kemikalier 

fodevarer 

stotte til mindre og 
meliemstore 

Industriinitiativer 

193,7 mill, 
i Frankrig 

specielt til  
Bugey-atomkraftvaerket 

vejforbindelser 

Inden for industrisektoren har Italsider fâet et lân til bygning af to anlaeg beregnet pâ  
kontlnuerlig stobning I jern- og stâikomplekset 1 Taranto (Pugllen). Dette lân fortsœtter  
en raekke Interventioner til fordel for dette kompleks, hvis kapacitet i lobet af 1975  
skulle komme op pâ 11 millioner tons ubearbejdet stài. I samme provins er der blevet  
ydet et lân til Vianini til en fabrik, der fremstiller ror i forspaendt beton. 

Der er blevet ydet to lân til ANIC, der tilhorer ENI-koncernen, det ene til det petro-
kemiske kompleks i Gela pâ Sicilien, det andet med henblik pâ udvidelse af en fabrik, 
der fremstiller akryl-fibre i Pisticci i Basilicata. 

Banken har endvidere ydet stotte til bygning af en fabrik pâ Sardinien til fremstilling af 
syntetiske proteiner beregnet til kvœgfoder. Denne fabrik, der er blevet bygget i snaevert 
samarbejde mellem British Petroleum og ANIC via deres faelles filial Italproteine, 
anvender en meget udviklet teknologi, og vil desuden bidrage til den okonomiske 
udvikling af oen. 

Inden for fodevareindustrien har udvidelsen af en virksomhed, som opsamler og 
tapper mineralvand i Caserta-provinsen, og en fabrik, der fremstiller konsumis i Napoli-
provinsen vaeret genstand for lân. 

Finansieringen af en ferielandsby ved den ioniske kyst i naerheden af Catanzaro har 
pâ ny bidraget til udnyttelsen af de turistmaessige omrâder i Calabrien. 

Lânepolitikken, der gâr ud pâ at finansiere smâ og meliemstore initiativer, er blevet 
fortsat ved ydelse af tre globailàn til et samlet belob pâ 46,9 milliarder lire. Det storste 
lân er blevet ydet til Istituto Mobiliare Italiano (IMI) som alleredefik et forste globailàn i  
1972. IRFIS, der optraeder som industriell finansieringsinstitut pâ Sicilien, har ligeledes  
for anden gang nydt godt af et globailàn. Endelig er der blevet afsluttet en sâdan  
kontrakt med Sezione Speziale per il Credito Industriale i Banca Nazionale del Lavoro.  
I 1974 har EIB givet tilladelse, under de lobende globale lân, til 35 anvendelser til et  
samlet belob pâ 17,2 milliarder lire til fordel for initiativer i Syd-Italien, der repraesenterer 
en samlet investering pâ 47 milliarder lire samt skabelse af 3 100 arbejdspladser. 

16 lân ydet i Frankrig belober sig til 193,7 millioner regningsenheder, eller 
1 081 millioner francs, hvilket er 14 % mere end i 1973. Disse investeringer er for  
storstedelen blevet anvendt til infrastrukturer pâ energi og transportomrâdet. 

Sâledes har den anden og tredje atomreaktor (hver pâ 900 Megawatt) i Bugey-kraft-
vasrket, der bygges af Électricité de France i Saint-Vulbas ved Rhônen, vaeret genstand 
for fire lân til et samlet belob pâ 435,3 millioner francs. Nâr der tages hensyn til et forste  
lân, der blev ydet i 1973, har dette kraftvaerk, hvis nettoydeevne vil komme op pâ 
4 200 Megawatt, nâr det sidste afsnit er faerdiggjort, nydt godt af en stotte, der indtil 
nu belober sig til 518,6 millioner francs. 

Et nyt bidrag er blevet ydet med henblik pâ udnyttelse af Rhônen, nemlig Arles-straek-
ningen mellem Beaucaire—Tarascon og Middelhavet. Dette projekt vil isaer gore  
det muligt at foroge elektricitetsproduktionen ved Avignon-faldet, der allerede er  
blevet finansieret af Banken, samt at forbedre flodsejladsen ; dette projekt vil endvidere 
lette losningen af omstillings- og udvikiingsproblemerne i omrâderne omkring floden. 

Straekningen mellem den spanske graense og Saint-Geours-de-Maremne pâ Côte  
basque-motorvejen i Aquitaine, straekningen Verdun—Metz pâ motorvejen Paris—  
Lothringen og Fréjus—tunnelen mellem Savoyen og Piemonte har ligeledes vaeret  
genstand for lân pâ i ait 224,7 millioner francs. For de sidste to projekters vedkom-
mende er der tale om infrastrukturer, der fremmer forbindelsen mellem landene Inden 
for Faellesskabet. Finansieringen af Air France's kob af tre Airbus-maskiner har siden 
juni 1974 gjort det muligt at forbedre beflyvningen af de linjer, der har en stor trafik-
taethed, sä som Paris—London. Visse investeringer, der var nodvendige for bygningen 
af dette fly, der er frugten af et samarbejde mellem virksomheder i fire medlemslande, 
har allerede i 1971 vaeret genstand for et lân fra Banken. 
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Projekter finansìeret inden for fœllesskabet ì 1974 

Lân pâ 15  
millioner RE  
eiler derover 
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mindre end  
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industriinvesteringer 

til dels ved hjaelp 
af fire globale lân 

lânene til Det forenede 
Kongerige er mere 

en fordoblet : 
149,5 millioner 

hvoraf 2/3 vedrorer 
vanskeligt stillede 

omrâder 

Lân for i alt 
96,1 millioner i 

Tyskland 

hovedsageligt 
til energifor-

syningen 

Finansieringen af industriprojekter néede op pâ 254 millioner francs; den omfatter  
dels to fabrlkker bellggende I omrâder, hvor der finder en omstllling sted, den ene  
beskaeftlger sig med afsvovlning af zinkmalm I Calais, og den anden fremstlller selv- 
klaebende materlaler I Champ-sur-Drac (Isère), og dels fire globale lân til et belob  
pâ 209 millioner francs til finanslering af mindre og mellemstore Initiativer. Disse lân 
er blevet ydet tll Crédit National og til egnsudviklingsselskaberne I Bretagne og Vest-
Frankrlg med henbllk pâ lokale Investeringer specleit I udviklings- og omstllllngsom-
râder, samt tll Crédit Naval tll modernisering af fiskerflâden. 

I lobet af det andet âr, hvor Banken bar opereret I Dot forenede Kongerige, er der  
blevet ydet 9 lân tll et samlet belob pâ 149,5 millioner regningsenheder (79,9 millioner  
pund Sterling) mod tre lân i det foregâende regnskabsâr pâ 67,1 millioner regnings
enheder. FInanslerIngerne i dette land repraesenterer I 1974 18 % af de samiede Inter-
ventloner Inden for Faellesskabet. 

Inden for den Industrielle sektor har Banken ydet to nye lân tll British Steel Corporation, 
hvis fabrlkker naesten aile uden undtagelse llgger I omrâder, der er Inde I en omstllllngs-
proces, og hvor der er beskaeftigelsesproblemer; det ene lân tll fabrikken I Thryberg 
(Yorkshire) pâ 12 millioner pund, det andet pâ 8 millioner pund tll fabrikken I Port 
Talbot (Wales). 

Pâ oen Lewis I ogruppen Hebriderne har Banken finansleret en fabrik, der fremstlller 
elementer tll boreplatforme, der er beregnet pâ udnyttelsen af forekomsterne af kul-
brlnter I Nordsoen. I Nord-lrland har Short Brothers & Harland I Belfast fâet et lân tll 
fœrdlggorelse af den nye flyvemaskine SD 3-30. Disse to projekter vil forbedre 
beskaeftigelsessituatlonen I sserdeles dârligt stillede omrâder. 

Samarbejdet med Industrial and Commercial Finance Corporation (ICFC) er blevet 
fortsat med ydelsen af et nyt globallân pâ 10 millioner pund, der vil gore det muligt 
at finanslere mindre og mellemstore Initiativer I udviklingsomrâderne I Det forenede 
Kongerige. 

Hvad angâr Infrastrukturprojekterne, er der blevet ydet lân tll udnyttelsen af naturgas-
forekomsterne I Friggfeltet I Nordsoen samt tll bygningen af en vejtunnel nr. 2 I Dartford 
under Themsen, der vil forbedre forbindelserne med kontinentet. Endvidere vil lânet 
tll atomkraftvaerket I Hartlepool bidrage tll en bedre energimaessig forsyning, og vil 
llgeledes fremme udviklingen I den nordostllge del af England. Endelig vil varmekraft-
vaerket I Peterhead delvist opveje den forsinkelse, der er opstâet I elektrlcltetsproduk-
tlonen I Skotland. Disse Infrastrukturprojekter repraesenterer med 43,4 millioner pund i 
ait 54 % af finansleringerne I Det forenede Kongerige. 

I Tyskland belob lânene sIg tll I ait 96,1 millioner regningsenheder, eller 290 millioner  
tyske mark. Disse lân vedrorte Isaer en gasiedning fra den tjekkiske graense tll Forbunds-
republlkkens hovednet, der skai transportere naturgas fra Sovjetunlonen, et akkumu-
latlonskraftvaerk I den sydilge del af Schwarzwald, og et vandkraftvaerk ved Rhinen 
I Iffezheim. Dette sidstnaevnte kraftvœrk er en pendant tll kraftvaerket I Gambshelm  
(Elsass), som har nydt godt af et lân fra Banken 11973. Begge vaerker er resultatet af et  
samarbejde mellem tyske og franske producenter, og omfatter vandkraftsudnyttelsen  
af denne del af Rhinen. 

Banken har endvidere ydet et lân tll BASF med henbllk pâ et anlaeg tll rensning af 
splldevand fra Industrien og den bymaessige bebyggelse I Ludwigshafen-omrâdet,  
beregnet pâ at formlndske forureningen af Rhinen neden for dette hojt Industriallserede 
omrâde. 

Ca. 27 % af finansieringen I Tyskland er blevet ydet tll udviklings- eller egnsom-
struktureringsprojekter: et lân til udvidelse af el-nettet I den ostllge del af Bayern og 
et globallân pâ 30 millioner tyske mark tll Bayerische Vereinsbank beregnet pâ finansie
ringen af mindre og mellemstore Initiativer bellggende I udviklings- og omstllllngsom-
râder. Endelig bringer et lân tll bygning af et spidsbelastnings-varmekraftvaerk I Vest-
Berlln Bankens stotte tll omstruktureringen af erhvervslivet I denne by op pâ et samlet  
belob pâ 110 millioner tyske mark. 
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Den Europaeiske Investeringsbank har i 
1974 bevUget 540 millioner regningsenheder 
tu projekter beliggende i ugunstigt stillede 
egne i Faellesskabet, og isaer i Syditalien 
og i Irland. / dette land er der blevet 
bevilget 7 Un, alle tH egnsudvikling til et 
samlet beleb pà 46,4 mlllloner 
regningsenheder, hvoraf lidt mere end  
haivdelen er gâet til modernisering af 
jernbanerne og forbedring af 
telekommunikationer. 

I Irland 46,4 mill,  
til egnsudviklingsprojekter 

31,9 mill,  
i Nederlandene 

19,6 mill, 
i Danmark 

16,1 mill, 
i Belgien 

ι Irland er der blevet ydet 7 lân, som alle drejer sig cm egnsudvikling, for et samlet  
belob pâ 46,4 millioner regningsenheder (24,8 millioner pund) eller mere end dobbelt 
sâ meget som i 1973 (22,6 millioner regningsenheder). 

Lidt over haivdelen af disse lân finder anvendelse pâ en udvidelse og forbedring af 
telekommunikationen og en modernisering af jernbanerne. 

Stötten til Industrien omfatter et mejeri i grevskabet Cork, en cementfabrik i grevskabet 
Meath. Endvidere er der blevet ydet to globale lân, det ene til Industrial Credit Company 
(ICC) og det andet til Agricultural Credit Corporation (ACC). Sidstnaevnte selskab 
udfolder isaer sin aktivitet Inden for landbrugs- og fodevareindustrien. 

I Nederlandene er der blevet ydet to lân pâ i alt 31,9 millioner regningsenheder 
(100 millioner gylden) til Nederlandse Gasunie til en gasledning beregnet til transport af 
naturgas fra forekomsterne i Drenthe og i den nederlandske og norske kontinental 
sokkel, fra den nordlige del af Nederlandene til den tyske og belgiske graense i 
Limbourg-omrâdet. 

I Danmark belober de fem lân, der er blevet ydet, sig til i alt 19,6 millioner regnings
enheder (138,3 millioner kroner) eller tre gange sä meget som i 1973. Bortset fra  
kob og udrustning af et specialfartoj til olieboring, finder samtlige disse lân anvendelse 
pâ projekter, der er beliggende i udvikiingsomrâder. Det storste lân er beregnet pâ at  
finansiere telekommunikationen mellem byerne pâ Grönland ved hjaelp af radiobolger 
(38 millioner kroner). 

Atomkraftvaerket i Tihange i provinsen Liège i Belgien har fâet et nyt lân pâ  
16,1 millioner regningsenheder (730 millioner francs). Dette lân plus de foregâende  
ârs lân bringer Bankens stotte til gennemforelsen af dette kraftvaerk op pâ 2,2 milliarder 
francs. 

18,4 mill,  
uden for Fœllesskabet 

Endelig er der med saerlig tilladelse fra Bankens Styrelsesrâd ydet et lân pâ 18,4 millioner  
til NORSK AGIR der tilhorer ENI-koncernen, med henblik pâ udnyttelsen af olle- og 
naturgasforekomsterne i EKOFISK-feltet, derer beliggende i den norske del af Nordsoen, 
til fordel for fiere mediemsiandes forsyning med disse produkter. 
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EIB har udvidet sine interve ntioner i Det 
forenede Kongerige ved et bevilge iàn ti!  
meget forske liigartede projekter. der ofte 
er belig gende i egnsudvikiingsomràder eiier 
omràder, der er inde i en omstiiiingsproces, 
atomkraftstationer, udnyt teise af Frigg-
feitet i Nordseen, tunnel under Themsen, 
mekaniske og aeronautiske arbejdspladser 
sâvei som to stâivaerker. EiB har ligeledes  
interveneret i Italien ved stâlvaerksprojekter. 

I AASMM er der ydet lân 
for 36 mill,  

af ElB's midier 

mine- og industrianlaeg 
i Zaïre 

I Eifenbenskysten, 
jernbaner og 
tekstilindustri 

Lân i de associerede lande 

AASMM-OLTD 

Der er blevet afsluttet syv f inansieringskontrakter i 1974 i de Associerede A frikanske 
Stater, Madagaskar og Mauritius (AASMM); tre almindelige lân af Bankens midier  
for et belob pâ 36 millioner regningsenheder, mod 10,9 millioner i 1973, og fire lân pâ 
saerlige vilkâr af midier fra Den europaeiske Udviklingsfond til et samlet belob pâ 
14,2 millioner regningsenheder, mod 31,9 miliioner det foregâende âr. 

De tre almindelige lân af Bankens egne midier vedrorer Zaïre (é t lân) og Eifen
benskysten (2 lân). 

I Zaïre er der blevet ydet et lân pâ 16,6 millioner (10 millioner zaire) til finansieringen  
af mine- og industrianlaeg, dererfastsat i den anden femârsplan vedrorende udviklingen  
af Générale des Carrières et des Mines (GECAMINES), der er et statsselskab, som  
ailerede i 1971 har nydt godt af et iân pâ 16 millioner fra Banken. Verdensbanken og 
Libyan Arab Foreign Bank har ligeledes deltaget 1 finansieringen af det nye projekt. 

Det vil gore det muligt at skabe 2 200 special-arbejdspladser samt at oge virksom-
hedens produktionskapacitet vedr. kobber og kobolt med ca. 25 %, hvilket er af meget 
stor betydning for landete okonomiske udvikling. 

De to lân i Eifenbenskysten vedrorer jernbaneinfrastrukturen samt tekstilindustrien. 

Det ene lân, der er blevet indrommet Régie du Chemin de Per Abidjan-Niger (RAN), 
er beregnet pâ at finansiere, med et belob pâ 14 millioner (3 917 miliioner CFA-
francs), ombygningen af et baneafsnit pâ 130 km mellem Dimbokro og Bouaké i 
Eifenbenskysten, samt pâ erhvervelsen af traekkraft. Gen nemforelsen af dette projekt 
gor det muligt for RAN at disponere over en fuldstaendigt fornyet jernbanestraekning 
pâ 320 km fra Abidjan tii Bouaké, der er de n naeststorste by i Eifenbenskysten. RAN 
opnâede allerede i 1968 et lân pâ saerlige vilkâr af midier fra Den europaeiske Udviklings
fond til modernisering af en straekning pâ 105 km mellem Agboville og Dimbokro 
og i 1972 fik selskabet et almindeligt lân af Bankens egne midier til fornyelse og forogelse 
af det rullende materiel. 

Det andet lân pâ 5,4 millioner (1 506 millioner CFA-francs) tll Cotonnière Ivoirienne  
(COTIVO) vedrorer bygningen i Agboville af e t kombineret spinderi og vaeveri, der til  
at begynde med skal have en kapacitet pâ 6 000 tons vaevede stoffer om âret, hvoraf 
haivdelen i form af morkeblât denim-laerred er beregnet pâ en lokal fabrik, der fremstiller 
beklaedning. Omkring 70 % af COT IVO's Produktion vil blive eksporteret dels i uforar-
bejdet stand dels som trykvarer og beklaedning. Sâledes vil dette projekt ikke alene  
sikre udnytteisen af den lokalt fremstillede bomuld, men det vil ogsâ bidrage til at  
forbedre handeisbalancen, i forste omgang skabe 1 040 arbejdspladser, og differentiere  
erhvervslivet i et omrâde, der indtil nu kun havde landbrug. 

Disse to lân har vaeret genstand for en rentegodtgorelse, pâ basis af midier fra Den  
europaeiske Udviklingsfond, pâ 2 % til tekstilprojektet og pâ 2 1/2 % til jernbane-
projektet, ydet af Kommissionen pâ forsiag fra Banken. 
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AASMM-OLTD 
Almindelige lân og saerlige forretninger fra 1964 til 1974 

Almindelige lân (Totalbelob: 133,4 millioner R.E.) 

Saerlige forretninger af midier fra 
Den europaeiske Udviklingsfond (Totalbelob; 102,0 millioner R.E.) 
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14,2 millioner til lân pâ  
saerlige vilkâr pâ  

basis af midier 
fra Den europaeiske 

Udviklingsfond 

I Tyrkiet 
96,5 millioner, 

hvoraf 25  
af Bankens midier 

58 mill, til  
elektricitetsvaerket i Elbistan 

De fire lân pâ sserlige vilkâr af midier fra Den europaeske Udviklingsfond, 
der administreres af Banken Inden for rammerne af den Saerlige Af deling, med fuld-
magt fra Faellesskabet, vedrorer Infrastrukturprojekter I Kongo, Elfenbenskysten og 
Zaire, samt et landbrugsprojekt I Elfenbenskysten. 

I Kongo, har Agence Transcongolalse des Communications (ATC) modtaget et lân  
pâ 1 mill. (281 mlllloner CFA-francs) til finanslerlngen af en udvldelse af havneanlaegget 
i Polnte-Nolre. 

I Elfenbenskysten vii et lân pâ 5 mlllloner (1 406 mlllloner CFA-francs) som supple
ment til det tidllgere naevnte lân sikre finanslerlngen af ombygnlngen af jernbanestraek-
nlngen DImbokro—Bouaké. Endvldere vll et lân pâ 2,4 mlllloner (667 mlllloner CFA- 
francs) bidrage til skabelsen af landsbyplantager bestâende af kakaotraeer, der skal 
daekke ca. 9 6 00 hektarer I den sydvestllge del af landet. 

Et lân pâ 5,8 mlllloner (3,6 mlllloner zaïre), der er blevet ydet tll Republikken Zaïre 
vll gore det muligt at finanslere udvidelsesarbejder vedr. det primaere vandforsyningsnet 
i Kinshasa. 

TYRKIET 

I 1974 har Banken ydet syv lân I Tyrkiet tll et samlet belob pâ 96,5 mlllloner 
(1 677 mlllloner tyrkiske pund), mod 76,4 I 1973 (+26%). Almindellge lân, hvortil 
der er givet tllladelse I henhold tll den anden finanslelle Protokol, der trâdte I kraft I 
1973, har gjort det muligt at yde to globallân, ét tll Banque de Développement Industriel 
de Turkiye (TSKB — 20 mlllloner eller 348 mlllloner tyrkiske pund) og ét t ll Banque 
d'Investissement et de Crédit Industriel (SYKB — 5 mlllloner eller 87 mlllloner tyrkiske 
pund). Som det er tllfaeldet med de lân, der ydes i Mediemsiandene ardisse to globallân 
beregnet pâ ydelse, med Bankens tllladelse, af finanslel stotte tll smâ og mellemstore 
initiativer. 

De lân pâ saerlige vilkâr, der er blevet indrommet af Banken Inden for rammerne af den  
Saerlige Afdeling, af midier stillet tll râdighed af Med iemsstaterne for disses regning og 
ifolge fuldmagt fra disse, belob sig tll I ait 71,5 mlllloner (1 243 mlllloner tyrkiske pund) 
ydet tll 5 forretninger, mod 76,4 I 1973. 

Som folge af ydelsen af et lân pâ 58 mlllloner (1 008 mlllloner tyrkiske pund) tll varme-
kraftvaerket i Elbistan (0st-Anatollen) samt tll det brunkulsbrud, som skal levare  
braendstoffet, har Infrastrukturpro jekternes andai I 1974 omfattet mere end 2/3 af den  
samiede stotte tll Tyrkiet. Dette projekt Indtager en noglepositlon I det tyrkiske energl-
program, der tager sigte pâ en udnyttelse af de nationale ressourcer; projektet skulle  
under normale forhold I 1982 daekke ca. 20 % af landets elektricitetsbehov. Verdens 
banken og visse Mediemsstater har llgeledes bidraget tll finanslerlngen af dette 
projekt (1). 

Pâ Infrastrukturomrâdet har anden fase af overrislingsprojektet I Gediz-dalen llgeledes 
draget fordel af et lân pâ 10 mlllloner (174 mlllloner tyrkiske pund), der supplerer et 
lân pâ 15 mlllloner, der blev ydet tll gennemforelsen af den forste fase. 

(1)1 Januar 1975 har Banken ydet et lân nr. 2 til dette projekt pâ 19 mill. (330 mill, tyrkiske 
pund). 

31 



ri 



/ Tyrkiet hat E!Β pàny finansieret  
overrislingen og bestraebe/serne pà at gore  
Gédiz-daien frugtbar, hvor bomuldsavien  
indtager en betydelig plads. Dog et hoved- 
parten af de 96,5 millioner regningsenheder,  
der er bevilget i 1974 besternt for Elbistans  
brunkulsieje ο g eiektricitetsvaerk, der er 
nogleprojektet i det tyrkiske energiprogram. 
For forste gang bar EIS, med et belob pà  
25 millioner regningsenheder, interveneret 
med sine egne midier tH fordel for projekter 
I energisektoren. 

To finansieringer af industriprojekter inden for den private sektor er blevet gennemfort 
gennem TSKB. Den ene finansiering vedrorer en integrerei bomuldstekstilfabrik 
(2 millioner — 34 millioner tyrkiske pund), der vil skabe 600 arbejdspladser i Edirne,  
den anden finansiering vedrprer en porcelaensfabrik i Central-Anatolien (1,1 million —  
20 millioner tyrkiske pund), som vil beskaeftige 225 mennesker. 

I 1974 har seks anvendelser til et samlet belob pâ 3 millioner (52 millioner tyrkiske 
pund) givet anledning til beslutning om ydelse af lân under tidligere indremmede 
globale lân pâ basis af Mediemsstaternes midier. Fire af disse lân har bidraget til at  
fremme gennemforelsen af en samlet investering i faste anlaeg pâ 11,3 millioner 
(196 millioner tyrkiske pund) samt skabelsen af ca. 200 arbejdspladser inden for  
folgende sektorer: Tekstiler, armaturer, vegetabilske olier samt maelkeprodukter. 
Endvidere har to anvendelser sikret den delvise finansiering af initiativer vedr. teknisk 
assistance samt praeinvesteringsundersogelser. 

inden for rammerne af geninvesteringsforretninger (1 ) har Den europaeiske Investerings-
bank ligeledes ydet et globallân pâ 50 millioner tyrkiske pund til Landbrugsbanken 
(Ziraat Bankasi) til finansiering af mindre og mellemstore landbrugsindustrier. 

De individuelle projekter, som er blevet finansieret i 1974, vil bidrage til en samlet  
investering i faste anlaeg pâ 1 milliard (17 milliarder tyrkiske pund) samt til skabelsen 
af 3 400 nye arbejdspladser. 

(1 ) Bankens lân i Tyrkiet gives saedvanligvis til Steten og skal tilbagebetales over en meget 
lang perioda. Disse lân udlânes dernaest af Staten eller af de formidiende institutter til de ende
lige beneficianter med langt kortere tiibagetallngsfrister. De belob, som i lokal mentsort til 
bagebetales af de endelige beneficianter eller af de formidiende institutter, og som over en  
lang tid ikke skal anvendes til tilbagebetaling af de lân, der er b levet ydet af Den europaeiske 
Investeringsbank, centraliseras pâ en saerlig ko nto i den tyriske Stets navn i Centraibanken, 
og kan med Bankens tilladelse anvendes til finansiering i tyrkiske pund af andre investerings-
projekter. 
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/ AASMM har Banken bevilget tre làn  
af sine egne midier, et samlet beleb pà iait 
36 millioner regningsenheder, der er 
anvendt tH m ineinstallationer i Zaire og tH 
jernbaner og en tekstUfabrik i Elfenbens-
kysten. Inden for rammer ne af den forste 
og den anden Yaoundé-konvention har 
tekstilsektoren nydt godt af 7 làn fra EIBs 
egne ressourcer og 4 saerllge operationer 
af Den europaeiske Udviklingsfonds 
midier. 



siden 1958, 
564 kontrakter  

pâ i alt 4,65 
mllliarder 

86% af Stötten 
er gâet til Faellesskabet  

eller 4 milliarder 

heraf 46,8%  
i Italien 

naer ved 
2/3 af finansieringerne er  

blevet anvendt 
til egnsudvikiing 

eller omstilling 

FINANSIERINGER YDET 
I PERIODEN 1958-1974 

Siden sin oprettelse i 1958 har Den europaeiske Investeringsbank undartegnet i ait 
564 finansieringskontrakter ti! et samlet belob pâ 4 654,5 millioner regningsenheder.  
Hvilket svarer til en gennemsnitlig participation pâ ca. 22 % af de samiede investe-
ringer, hvortil den har bidraget, og som belober sig til ca. 21 milliarder (1). 

Fordelingen af Bankens virksomhed pâ finansieringsart, lande, sektorer samt pâ  
okonomiske mâlsaetninger i henhold til artikel 130 i Romtraktaten fremgâr af tabellerne 
1,2 og 4-12. 

I overensstemmelse med sin vigtigste opgave har Banken, fra 1958 til 1974 ydet 
storstedelen af sin stotte til Medlemslandene. De 432 lân til projekter Inden for  
Faellesskabet, eller som direkte var af Interesse for dette, belob sig nemlig tll 4 001,9  
millioner, svarende til 86 % af den samiede finansiering. 

Banken har sâledes bidraget til en samlet investering pâ 17 milliarder, som man 
forventer direkte vil skabe ca. 103 000 arbejdspladser samt konsolidere 35 000 andre. 

I overensstemmelse med den opgave Banken har fâet betroet, for sâ vidt angâr  
egnsudvikiing, og i betragtning af den forsinkede okonomiske udvikling i hele den 
sydiige del, placerer Italien sig sä afgjort pâ forstepladsen ved omfanget af den ydede 
finansiering med 1 872,1 millioner eller 46,8 % af Bankens stotte til projekter af direkte 
interesse for Faellesskabet. Dernaest kommer: Frankrig med 23,4 %; Tyskland med 
16,3 %; Benelux-Iandene med 4,2 %; dernaest de nye Medlemslande:'Det forenede 
Kongerige med 5,4 %; Irland med 1,7 % og Danmark med 0,7 %; endelig vedrorer 
1,5 % projekter der, selv om de er beliggende uden for Medlemslandene, er blevet 
finansieret pâ grund af deres betydning for Fœllesskabets energiforsyning. 

Storstedelen af de belob, der af Banken er blevet investeret i Faellesskabet siden dens 
oprettelse, er blevet anvendt i mindre udviklede omrâder og i omrâder, der stâr over  
for problemer af omstillingsmaessig art (jvf. tabel 5, side 65). Dog har projekter af 
faelleseuropaeisk interesse i de sidste âr fâet en voksende betydning. Det drejer sig 
isaer om investeringer, der bidrager til en bedre energiforsyning af Faellesskabet, sä 
som atom- og vandkraftvaerker, gasledninger eller udstyr tll udnyttelse og transport  
af kulbrinter. Dertil kommer betydelige transportinfrastrukturer (veje, jernbaner 
luftruter ect.) samt investeringer, som er med til at gennemfore et industrielt samar-
bejde mellem virksomheder i fiere Mediemslande, eller som bidrager til miljobe-
skyttelse. Projekter Inden for sektorer med hoj teknologi samt projekter vedr. moder-
nisering eller omstilling af virksomheder indtager endnu en beskeden plads. 

Fordelingen pâ okonomiske sektorer af Bankens virksomhed Inden for Faellesskabet 
siden 1958 viser en dominane for infrastrukturprojekter, som har modtaget 60,3 %  
af de investerede midier, fordelt pâ 158 interventioner. Finansieringen Inden for  
energisektoren kommer ind pâ forstepladsen med 26,5 %, hvoraf de 2/3 skyldes 
bygningen af elektricitetsvaerker. Dernaest folger transport, og ganske saerligt veje og 
ingeniorarbejder, med 18,6 % og endelig telekommunikationen med 11,4 %. 

(1 ) Der er tale om de samiede investeringer i faste anlaeg vedr. alle de projekter, hvortil Banken 
har bidraget. Dette totalbelob er fremkommet pâ basis af de oplysninger, der tjente som grund
lag for promotorernes finansleringsplaner pâ det tidspunkt, forretningerne blev godkendt af 
Bankens Bestyrelse. 
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Anvendelser af globallân Inden for Fsellesskabet fra 1969 til 1974 
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siden 1969, 340 
lân til smâ og mellemstore 

industriinitiativer 

i de associerede 
lande 

652,6 millioner. 

heraf 235,5 millioner 
til projekter i  

AASMM og Ο LTD 

347,9 millioner i Tyrkiet 

Hen ved 40 % af de samlede finansieringer vedrorer produktionssektorerne. De 
omfatter 614 initiativer. Dette hoje tal forklares ved anvendelsen siden 1969 af frem-
gangsmâden med globale lân, der ydes til banker eller finansieringsinstitutter, der 
optraeder som formidiere, og som med tilladelse fra Den europaeiske Investeringsbank 
anvender mindre belob til finansiering af smä og mellemstore industriinvesteringer, 
specielt i ikke-begunstigede omrâder. 

I lobet af ârene 1968-1974 er der blevet ydet 28 globale lân til et samlet belob pâ  
332,6 millioner til de finansieringsinstitutter, som er naevnt i tabel 11, side 69. Pr. 31.  
december 1974 havde 340 initiativer af mind re omfang inden for industrien nydt godt 
af en anvendelse under globallân til et samlet belob pâ 152 millioner, heraf mere end  
haivdelen i 1974. Anvendelserne bar ved deres placering (jvf. körtet side 36) i det vae-
sentlige begungstiget omrâder inden for Faellesskabet, som er ude for vanskeligheder 
Anvendelsernes gennemsnitsbelob belober sig i perioden 1969-1974 til 0,45 million.  
Deres direkte bidrag til en forbedring af beskaeftigelsen i de ikke-begunstigede 
omrâder belober sig til 22 850 nye arbejdspladser og 7 700 stabiliserede arbejds-
pladser. 

De investeringer, til hvis gennemforelse Banken sâledes har bidraget, belober sig til,  
499 millioner. Investeringen pr. skabt arbejdsplads ligger i gennemsnit pâ 22 000  
regningsenheder, medens den ligger pâ 61 000 regningsenheder, nâr der er tale om 
industriprojekter, der har vaeret genstand for individuel finansiering. 

Nâr individuelle lân og anvendelser under globale lân tages under ét omfatter de 
vigtigste industrisektorer, som har vaeret genstand for stotte fra Banken:fremstilling 
og forste forarbejdning af metaller, dernaest den kemiske industri som pâ lang afstand 
efterfolges af mekanik og transportmateriel. Mekanik og elektrisk konstruktion, 
fodevareindustrien, byggematerialer, trae- og papirindustrien har vaeret genst and for  
talrige anvendelser under globale lân. 

Forretningerne i de associerede lande begyndte forst i 1963. Disse lande modtog 
i alt 652,6 millioner, d.v.s. 14 % af de midier, som blev stillet til râdighed af Banken 
fra 1958 til 1974 sâ vel af dens egne midier som af Det Europaeiske Okonomiske 
Faellesskabs og Medlemsstaternes midier. De 132 kontrakter, der er blev et undertegnet 
til fordel for projekter beliggende i de forskellige associerede stater, vedrorer Tyrkiet 
med 347,9 millioner (7,4 %), de Associerede Afrikanske Stater, Madagaskar og 
Mauritius samt de Oversoiske Lande Territorier og Departementer med 235,5 millioner 
(5,0 %) og Graekenland med 69,2 millioner (1,5 %). 

Fra den forste januar 1964, pâ hvilken dato de forste associeringsaftaler trâdte i kraft, 
og indtil den 31. december 1974 har Banken undertegnet 65 kontrakter til fordel for  
projekter beliggende i de Associerede Afrikanske Stater, Madagaskar og 
Mauritius samt I de Oversoiske Lande Territorier og Departmenter. Disse  
kontrakter omfatter 32 lân pâ basis af Bankens egne midier pâ i alt 133,5 millioner og 
33 forretninger pâ basis af midier fra Den europaeiske Udviklingsfond, heraf 30 lân  
pâ saerlige vilkâr til et samlet belob pâ 99,5 millioner og tre bidrag til tilvejebringelse 
af ris ikovillig kapital pâ 2,5 millioner. Fordelingen pâ sektorer og lande af disse forret
ninger fremkommer i diagrammet side 30. Disse forretninger har bidraget til en inves-
tering pâ ca. 1 100 millioner; og man kan skonne, at disse investeringer direkte sikrer 
skabelsen af ca. 50 000 arbejdspladser. 

I de Associerede Afrikanske Lande samt i de Oversoiske Lande, Territorier og Departe
menter har inf rastrukturprojekter modtaget 40 % af finansieringen, (30 % til transport  
og 7 % til energiforsyning). 

Inden for de produktive sektorer, som har m odtaget 60 % af Stötten, figurerer mine-
industrien med 22,3 %, fodevareindustrien med 19,4 % og tekstilindustrien med 
8,8 %. 

I Tyrkiet har Bankens virksomhed i henhold til den Forste og Anden finansielle 
Protokol, fra 1965-1974, vedrort 52 lân til et samlet belob pâ 347,9 millioner. Lân 
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Projekter finansieret i AASMM fra 1964 til 1974 
Almindelige län fra EIB og saerlige forretninger af Den europseske Udvikingsfonds 
ressourcer 

1964-1973 1974 
Almindelige Sœrlige  

Iftn forretninger 
Almindelige Sœrlige  

lân forretninger 

Industri Q Θ 
Infrastruktur yy (i) Β 
Energi 0 H] 
Landburg ^ m 
Turisme ßj 

SI 4 s 

αθ® 
αθ® 
«ιθ® 
®©θ 
κι κ ι 

©Ë 
©©©Β '•"•'il 
• 10 •© 
•®φα 

12 
14 

J1(^B 

15 
06 

1 
2 
3 
4 
5 
β 
7 
8 

Mauritanien  
Senegal 
Mali 
Elfenbenskysten 
Ovre Volta  
Nigeria 
Togo 
Dahomey  

9 Tchad 
10 Cameroun 
11 Den centralafrikanske Republik 
12 Gabon 
13 Kongo 
14 Zaïre 
15 Rwanda  
16' Burundi 
17 Somalia 
18 Madagaskar 
19 Mauritius 
20 La Réunion 

18 Q à 19 
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og 69,2 millioner i 
Graekenland 

pâ saerlige vilkâr af budgetmidier stillet til râdighed af Medlemsstaterne repraesenterer 
322,9 millioner og aimindelige län af Bankens egne midier udgor 25 miliioner. 

De lân El Β bar ydet til dato bidrager med ca. 11 % til den samlede offentlige finansielle 
stette af bilateral og multilateral oprindelse, som Tyrkiet bar nydt godt af fra 1965 
til 1974. Bankens lân udgor ca. 1/5 af den stette, der er blevet ydet til specifikke 
projekter. 

De projekter, som Banken indtil nu bar ydet sin bistand, när op pä et samlet beleb  
pâ 2 460 millioner, svarende til naesten 6 % af de samlede investeringer, der er foretaget 
i Tyrkiet fra 1965 til 1974 ; de bar direkte muliggjort skabelsen af 1 7 700 arbejds-
pladser. 

Bidragenes samlede beleb fordeler sig med 210,4 millioner til infrastrukturprojekter, eller 
60,5 %, 135,5 millioner til industriprojekter og 2 millioner til praeinvesteringsunder-  
segelser. Finansieringen Inden for energisektoren udger med et beleb pâ 117,9 millioner 
alene en tredjedel af de samlede lân. Projekter Inden for papirindustrien og den  
kemiske industri bar modtaget 82 millioner, eller ca. 60 % af de beleb, der er blevet 
ydet til industriprojekter; disse projekter er til dels blevet finansieret takket vaere syv 
globale lân, som er et vigtigt finansieringsinstrument, der anvendes af Banken pâ  
det industrielle omrâde, oftest i samarbejde med TSKB. 

De lân pâ 69,2 millioner, der er ydet i Graekenland fra 1963 til 1967 vedrorer for  
53,3 millioners vedkommende, eller 77 %, infrastrukturinvesteringer, isaer udbygning 
af landbruget (30,3 millioner), transportinfrastrukturer (17 millioner) og energi-
transportlinjer. Saldoen pâ 15,9 millioner bar bidraget til finansieringen af syv industri
projekter inden for folgende sektorer: Ikke-jernboldige metaller, byggematerialer, 
kemisk industri og tekstilindustri. Genoplivelsen af den finansielle Protokol, som blev 
besluttet i decomber 1974, vil muliggere en genoptagelse af Bankens lâneforretninger  
i Graekenland. 
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/ Danmark nàr dei beleb Banke n bar  
interveneret med op pi 19,6 millioner 
regningsenheder. Dei er is aer investeringer 
i ugunstigt stiU ede egne, de r bar nydt 
godt deraf, isaer telekommunikationen pi  
Granland, en tardok, motore r og 
fremdrivningssystemer til skibe i 
Nordjylland og pi Lolland. Fordoblingen af 
linebelabet i dette land sàvei som i Det  
forenede Kongerige og i Irland og det  
omfattende nye opsving af  
interventionerne i Italien bar vaeret de to  
vaesentligste karakteristika i 1974. 

Bankens ressoucer 
er steget og belober sìg 

til 3,8 mllliarder 

825,5 millioner  
er blevet tilvejebragt 
pâ kapitalmarkederne 

optagelse af 
et lân nr. 2  

i Eurco 

RESSOURCER 

Pr. 31. december 1974 belob Bankens samlede ressourcer (indbetalt kapital, drifts-
overskud overfort tll reserverne og anvendt til henlœggelser samt optagne lân) sig 
til 3 804,2 millioner regningsenheder mod 2 856,5 millioner pr. 31. december 1973. 

Forogelsen af ressourcerne stammer for 838,8 millioners vedkommende fra en netto-
stigning i de lènte midier, idet der er t aget hensyn til den mervaerdi, som er resultatet 
af anvendelsen af de nye omregningskurser, og for 36,3 millioners vedkommende fra  
ârets driftsoverskud, der er overfort til reserverne og anvendt til henlaeggelser. Resten 
udgores af Medlemsstaternes bidrag til kapital, reserver og henlaeggelser. 

Trods folgerne af oliekrisen har Bankens traek pâ pengemarkederne i 1974 belobet 
sig tll 825,5 millioner mod 612,3 millioner i 1973 og 479,5 millioner i 1972. 

Situationen pâ kapitalmarkederne har i dette âr kun gjort det muligt at optage fire  
lân i tre af Medlemsstaternes montsorter. Banken har pâ denne mède skaffet sig i alt 
64,5 millioner. To af disse lân pâ i alt kun 41,9 millioner blev placeret pâ Medlems-
landenes nationale markeder mod 194 millioner i 1973. 

I begyndelsen af regnskabsâret 1974 udbod Banken pâ ny et lân pâ ca. 61 millioner 
den nye valutaenhed Eurco (European Composite Unit). 

Eurco er sammen sataf summen af faste be lob svarende til hver enkelt af EF-Medlems-
landenes montsorter, nemlig: 0,9 tyske mark, 1,20franske francs, 0,075 pund Sterling 
80,0 Italienske lire, 0,35 hollandske gylden, 4,5 belgiske francs, 0,2 danske kroner 
0,005 irske pund, 0,5 luxembourgske francs. 

Som det var tilfaeldet ved den forste lânoptagelse i Eurco, i September 1973, blev 
dette lâns tegningsbelob, som blev hjemtaget i ÜS-dollars, ojebllkkeligt konverteret 
til Faellesskabets montsorter i forhold til Eurco's sammensaetning. 

Jabel 3: Lân udbudt til og med 1974 

Regnskabsâr Antal 
Belob 

(i millioner R.E.) 

1961 3 21,4 
1962 2 32,3 
1963 3 35,2 
1964 5 66,8 
1965 4 65,0 
1966 6 138,5 
1967 8 194,5 
1968 13 212,5 
1969 9 146,0 
1970 7 168,9 
1971 20 412,9 
1972 19 462,0 
1973 22 608,0 
1974 16 825,5 

1961-1974 137 3 389,5 
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ΕίΒ deltager i bestrœbelserne for at 
nedsaette f orureningen at flodvand ved at 
bidrage til finansieringen af det omfattende 
rensriingsanlaeg, der ska! behandle  
spildevand fra BASF-fabrikken i 
Ludwigshafen, sàvei som denne bys og 
Frankenthals spildevand. Dette problem, 
der er af europaeisk sterrelses orden, er saerlig 
presserende fo r Nederlandene, som fàr en  
stor del af deres vandforsyhing fra  
Rhinen. 

rentesatsen er blevet 
forhojet tre  

gange 

Storstedelen af de lân Banken udbod til tegning 1 1974 lod pâ US-dollars. De belob, 
der blev hentet hjem 1 denne valuta belob sig til 665 millioner mod 143,7 millioner i  
1973. Til gengaeld belob de midier, der blev indkasseret pâ det schweiziske kapital-
marked i form af privatplacerede lân, sig til 34,9 millioner mod 53,4 millioner i 1973. 

Jabel 12 pâ side 87 giver et detaljeret billede af de lân, der er blevet optaget i lobet 
af regnskabsâret. Med fradrag af tilbagebetalinger og under hensyntagen til kurs-
reguleringer, belob nettoengagementet sig den 31. december 1974 til 3 113,2 millioner 
mod 2 274,4 millioner pr. 31. december 1973, hvilket er en stigning pâ 838,8 millioner, 
hvoraf 32,8 millioner endnu ikke er indgâet. 

Rentesatserne pâ kapitalmarkederne blev i lobet af 1974 i hoj grad berort af folgerne 
af oliekrisen. Allerede i december 1973 mâtte Banken fastsaette rentesatsen for sine 
udiân til 8,75 % med henblik pâ at tage hojde for den langfristede kapitals fordyrelse. 
Den fortsatte stigning i rentesatserne gjorde det nodvendigt for Banken tre gange i 
1974 at revidere rentesatsen vedr. sine lân og at saette denne op til 9,5 % i aprii, til  
9,875 % i juni og dernaest til 10,5 % i September (1). 

(1)1 begyndelsen af 1975 har man, som folge af den mindre lettelse, der er indtrâdt pê kapi-
talrnarkederne, i februar kunnet saenke rentesatsen til 9,875 %, og i slutningen af aprii yderligere 
til 9,5%. 
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EIB hat pâny medvirket ved finansieringen 
af det faelles net af gasledninger. Tre làn  
er ydet til sàdanne projekter i Nederiandene 
og i Tyskland. Forskningen i en bedre 
forsyning af kuibrinter bar iige/edes fàet  
EIB tu at finansiere de nedvendige 
tekniske hjaelpemidler ti! efterforskningen 
og udnytteisen af forekomster i Nordsoen 
og i Det ioniske Hav, sàvei som ti!  
udtsegningen af undervandsrortedninger. 
Et samlet belob pà 142,6 millioner 
regningsenheder er blevet bevilget inden 
for disse felter. 

DRIFTSRESULTAT 

driftsoverskuddet 
belob sig til  

36,3 millioner 

og er blevet tilskrevet 
reserverne og anvendt 

til henlaeggelser 

Status pr. 
31, decomber  
nâede op pâ  
4,5 milliarder 

Resultatet af regnskabsâret 1974 blev, ligesom det i ovrigt var tilfœldet med resultatet 
for det foregâende regnskabsâr, i hoj grad prœget af det exceptioneit hoje renteniveau 
pâ pengemarkederne for anfordringspenge og for kortfristede midier. Den midiertidige 
placering af provenuet af hjemtagne lân Inden deres endellge anvendeise til finansie-
ring af langfristede udiân har gjort det muligt at forhoje de indtaegter, der er blevet 
skabt pâ basis af denne del af aktivmassen, med mere end 50 %, efter en fordobling  
i lobet af regnskabsâret 1973. En del af disse exceptionelle indtaegter er blevet anvendt  
til ojeblikkelig afskrivning af en del af de i lobet af regnskabsâret pâlobne emissions- 
omkostninger. 

Forhojelsen af rentebelobet pâ udlânene opvejes af en naesten tilsvarende forogelse 
af renter og omkostninger i forbindelse med optagne lân, der vedrorer dette regn 
skabsâr. 

Anvendelsen af omregningskurserne i forhold til den nye europaeiske regningsenhed 
har ikke vaeret uden indvirkning pâ resultatet for regnskabsâret 1974. Driftskontoen 
mâtte debiteres for 6 millioner til daekning af den nettovaerdiforringelse, der blev 
resultatet af vurderingen pâ basis af de nye omregningskurser, af de af Bankens 
tilgodehavender, der ikke er undergivet justering i henhold til artikel 7 i Vedtaegterne, 
samt for 1,2 million, som i det vaesentlige skyides udregningen pâ basis af de nye  
omregningskurser af de emissionsomkostninger, som skai afskrives. Efter en excep- 
tionel afskrivning pâ 5 millioner af emissionsudgifter, der er lobet pâ i lobet af regn 
skabsâret 1974 samt efter den normale afskrivning af emissionsomkostninger og  
overkurs ved indiosning, der belober sig til 8,1 millioner mod 6,9 i 1973, belober 
overskuddet pâ tabs- og vindingskontoen, som skal henlaegges til reserverne og 
anvendes til henlaeggelser, sig til 36,3 millioner mod 25,9 millioner i 1973. 

Af overskuddet er 12,3 millioner blevet henlagt til de vedtaegtsmaessige reserver, og 
resten er blevet anvendt til henlaeggelser. Den 31. december 1974 belob de samlede 
reserver og henlaeggelser sig sâledes til 296 millioner, hvoraf de vedtaegtsmaessige 
reserver udgjorde 110 millioner. Pâ samme dato var Bankens status 4 503 millioner 
mod 3 484 millioner pr. 31. december 1973, idet der sâledes er tale om en stigning 
pâ 29,2 %. 
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Udbygningen af Rhône-floden mellem  
Lyon og Middelhavet er et projekt med 
talrige punkter, som allerede i 1970 nod godt 
af et Ìàn fra EIB. Det bidrag, man bar ydet 
i 1974, vH for trinsvis gore det muligt at  
foroge elektricitetsproduktionen ved 
Avignon-faldet og at forbedre flodsejiadsen. 
Desuden fetter det losningen af de 
omstillings- eller udviklingsproblemer, som  
hersker / ffodomràderne. 



FORTEGNELSE OVER 
FINANSIEREDE 
PROJEKTER I 1974 

Almindelige forretnlnger 

MEDLEMSLANDE 

millioner R.E. 

BELGIEN 730 millioner belgiske 
francs 16,1 

1. Atomkraftvaerk i Tlhange, Llège- 
provlnsen 

Société Belgo-Française 
d'Energie Nucléaire Mosane 
(SEMO) S.A. 
730 millioner b.frs. 16,1 

DAN MAR Κ 138,3 millioner 
danske kroner 19,6 

2. Mellembys telekommunikations-
net ved hjaelp af radiobeiger pâ  
Grönland 

Danmark — Grenlandsminl-
steriet 
38 millioner d.kr. 5,4 

3. Keb og ombygning af et malmskib 
til borefartoj med henblik pâ  
olieeftersegning 

Atwood — Lauritzen Off 
shore Drilling K/S 
55,3 millioner d.kr. 7,8 

4. Udvidelse af en Diesel-motorfa-
brik i Holeby (Lolland) 

Aktieselskabet Holeby Diesel
motor Fabrik 
15 millioner d.kr. 2,1 

5. Udvidelse af en fabrik i Fre-
derikshavn, der fremstiller frem-
drivningssystemertil skibe (Nord-
Jylland) 

Alpha-Diesel A/S 
14 millioner d.kr. 2,0 

6. Bygning af en terdok i et skibs-
vaerft i Frederikshavn havn 
(Nord-Jylland) 

Frederikshavn Vaerft A/S 
16 millioner d.kr. 2,3 

millioner R.E 

TYSKLAND 290 millioner tyske 
mark 96,1 

7. Vandkraftvaark ved Rhinen i 
Iffezheim 
(Baden-Württemberg) 

Rheinkraftwerk Iffezheim 
GmbH 
50 millioner DM 

8. Spidsbelastnings-varmekraftvaerk 
med gasturbiner i Vest-Berlin 

Berliner Kraft-
(BEWAG) — AG 
30 millioner DM 

16,6 

und Licht 

9,9 

9. Akkumulations-kraftvaerk med 
oppumpning — Hornberg-faldet 
i Schwarzwald 
(Baden-Württemberg) 

Schluchseewerk AG 
50 millioner DM 

10. Forstaerkning o g udvidelse af el-
forsyningsnettet i den ostlige del  
af Bayern 

Energieversorgung Ost
bayern AG 
20 millioner DM 

11. Gasledninger til transport af 
russisk naturgas fra den tysk-
tjekkoslovakiske graense til di-
stributionsnettet i Bayern samt til  
det sammenkoblede tyske hoved-
net 

Ruhrgas AG 
60 millioner DM 

12. Anlaeg til rensning af spildevand 
fra fabrikken BASF i Ludwigs
hafen og fra byerne Ludwigsha
fen og Frankenthal (Rheinland-
Pfalz) 

BASF Aktiengesellschaft 
50 millioner DM 

13. Globallân til Bayerische Ver
einsbank München, til finan-
siering af mindre og middelstore 
initiatitiver i Bayern 
30 millioner DM 

16,6 

6,6 

19,9 

16,6 

9,9 
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millioner R.E. 

FRANKRIG 1 081 millioner fran-
ske francs 193,7 

14.-15. Bugey-atomkraftvaerket i 
Saint-Vulbas (Rhône-Alpes) —  
andet afsnit 

Electricité de France (EDP) 
Service National 

To lân : 166,6 millioner f.frs. 29,9 

16.-17. Bugey-atomkraftvaerket i 
Saint-Vulbas (Rhône-Alpes) —  
tredje afsnit 

Electricité de France (EDP) 
Service National 

To lân : 268,7 millioner f.frs. 48,1 

18. Udnyttelse af Rhônen pâ Arles-
straekningen mellem Beaucaire-
Tarascon og Middelhavet 
(Rhône-Alpes) 

Compagnie Nationale du  
Rhône 

75 millioner f.frs. 13,4 

19. Fréjus-vejtunnelen under Alperne 
mellem Frankrig og Italien 

Société Française du Tunnel  
Routier du Fréjus (S.F.T.R.F.) 

59,7 millioner f.frs. 10,7 

20. Motorvejen Côte-basque 
(A 63) mellem den fransk-
spanske graense og Saint Geours-
de-Maremne (Aquitaine) 

Société Concessionnaire des  
Autoroutes de la Côte basque 
« ACQΒΑ » 

55 mitfîoner f.frs. 9,9 

21. Motorvej A 4 Paris — Metz 
Straekningen Verdun — Metz 
(Lothringen) 

Société Concessionnaire des 
Autoroutes Paris-Est-Lor
raine :(APEL) 

110 millioner f.frs. 19,7 

millioner R.E 

22.-23. Air France's kob af tre Airbus-
masklner A 300 B2 
Forste lân: 
Groupement d'Intérêt Éco
nomique Aérobail France: 
29 millioner f.frs. 5,2 
Andet lân: 
Groupement d'Intérêt Écono
mique Airbus Bail : 
63 millioner f.frs. 11,3 

24. Fabrik til forbraending af zink-
sulfid (afsvoviing af zinkmalm) 
i Calais (Nord) 

Société des Mines et Fonde
ries de Zinc de la Vieille 
Montagne 
25 millioner f.frs. 4,5 

25. Fabrik, der fremstiller selvklae-
bende materiale i Champ-sur-
Drac (Rhône-Alpes) 

Fasson France 
20 millioner f.frs. 3,6 

26. Globallân til Crédit National til 
finanslering af m indre og middel-
store initiativer fortrinsvis i 
egnsudvikiingsomrâder, og i om-
râder der er inde i en omstillings-
proces. 
119 millioner f.frs. 

27. Globallân til Société de Déve
loppement Régional de la 
Bretagne, til finanslering af 
mindre og middelstore initiativer  
i Bretagne 
20 millioner f.frs. 

21,3 

3,6 

28. Globallân tll Société de Déve
loppement Régional de 
l'Ouest — SODERO — til 
finanslering af mindre og middel
store initiativer i Loire-omrâderne 
20 millioner f.frs. 

29. Globallân til Crédit Naval —  
C.M.A.F. — til finanslering af 
forskellige mindre og middel
store initiativer, der skai bidrage 
til en modernisering af den  
franske fiskerflâde 
50 millioner f.frs. 

3,6 

9,0 
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millioner R.E. 

IRLAND 24,8 millioner irske pund 46,4 

30. Modernisering af de irske jern-
baner 

Coras lompair Eireann (CIE), 
irsk selskab for kollektiv trafik 
4 millioner irske £ 7,5 

31. Modernisering og udvidelse af 
telekommunikationssystemet i Ir
land 

Irland — Ministeriet for Post-
og Telegrafvaesenet 
9,5 millioner irske pund 17,8 

32.-33. Udvidelse af en cementfabrik 
i Platin (0st) 

Forste lân; 
Cement Limited 
1,5 million irske pund 2,8 

Andet lân; 
Algemene Bank Nederland 
(Ireland) Limited 
1,5 million irske pund 2,8 

34. Modernisering og udvidelse af 
et mejeri i Charleville (Rath 
Luire) — Syd-Vest 

Golden Vale Food Products 
Limited 
3,3 millioner irske pund 6,2 

35. Globallân til Agricultural  
Credit Corporation Limited 
(ACC) til finansiering af mindre 
og middelstore initiativer inden 
for landbrugs- og fodevareindu-
strien 
2,5 millioner irske pund 4,7 

36. Globallân til Industrial Credit 
Company Limited (ICC) til 
finansiering af mindre og middel
store initiativer 
2,5 millioner irske pund 4,7 

ITALIEN 226,7 milliarder itallenske 
lire 278,0 

37.-38. AGIR S.p.A.'s udnyttelse af 
naturgasforekomsterne i Campo 

millioner R.E 

di Luna i Det ioniske Hav ud for  
Crotone 
Ferste lân: 
ENI — Ente Nazionale Idro
carburi 
5 milliarder lire 6,1 
Andet lân: 
Cassa per il Mezzogiorno 
3 milliarder lire 3,7 

39. Hejspaendingsiedninger mellem 
det nye varmekraftvaerk i Ros
sano Calabro (Calabrien) og knu-
depunktet i Montecorvino (Cam-
panien) 

ENEL — Ente Nazionale per 
l'Eneriba Elettrica 
10,5 milliarder lire 12,9 

40. Aniaeg til fremstilling af elektri-
citet ved hjaelp af vandkraft ved 
floderne Neto og Tacine i Sila-
hojlander (Calabrien) 

ENEL — Ente Nazionale per 
l'Energia Elettrica 
15,25 milliarder lire 18,7 

41. Aniaeg ti! fremstilling af elektri-
citet ved hjaelp af vandkraft ved 
floderne AMI og Sime ri i Sila-hoj-
landet (Calabrien) 

ENEL — Ente Nazionale per 
l'Energia Elettrica 
11,25 miilliarder lire 13,8 

42. Akkumulations-kraftvaerk med  
oppumpning ved Talorofloden 
(Sardinien) 

ENEL — Ente Nazionale per 
l'Energia Elettrica 
16,7 milliarder lire 20,5 

43.-44. Bygning af et skib, der kan 
saenkes halvt under vand, til  
nediaegning af undersoiske rer-
ledninger 
Forste lân: 
SAIPEM S.p.A. 
10 milliarder lire 12,3 
Andet làn: 
Istituto Mobiliare Italiano 
(IMI) 
12,65 milliarder lire 15,5 
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millioner R.E. 

45. Udvidelse af teiefonanlaegget I 
Campanlen 

SIP — Società italiana per  
l'Esercizio Telefonico p.Α. 
16,1 milliarder lire 19,7 

46. Udvidelse af telefonnettet I Pugllen 

SIP — Società Italiana per  
l'Esercizio Telefonico p.A. 
15,25 mllllarder lire 18,7 

47. To anlœg til kontlnuerlig stobnlng 
I jern- og stâikomplekset I 
Tarento (Publlen) 

ITALSIDER S.p.A. 
16 mllllarder lire 19,6 

48. Selskab, der fremstlller ror I for-
spaendt beton I GInosa (P ugllen) 

VIANINI S.p.A. 
1,75 mllllarder lire 2,2 

49. Udvidelse af et petrokemlsk 
kompleks I Gela (Sicilien), Isaer  
ved at skabe en afdeling for 
fremstllling af akrylflbre 

AMC S.p.A. 
16 mllilarder lire 19,6 

50. Udvidelse af en fabrik I Plsticci 
(Basilicata), der fremstlller akryl
flbre 

ANIC S.p.A. 
5 mllllarder lire 6,1 

51. Udvidelse af en fabrik, der op-
samler og tapper mineralvand, 
samt fabrlkatlon af Ikke-alkoho-
llske drikke I Riardo (Campanlen) 

Acqua Minerale di Sangemini  
S.p.A. 
1,8 mllllarder lire 2,2 

52. Fabrik, der fremstlller konsumls I 
Galvano (Campanlen) 

ALSO S.p.A. 
6,7 mllllarder lire 8,2 

millioner R.E. 

53.-54. Fabrik tll femstllling af blo-
syntetlske proteiner tll dyrefoder 
I Sarroch (Sardinien) udfort af 
Italprotelne S.p.A. 

Ferste lân: 
ENI — Ente Nazionale Idro
carburi 
10 mllllarder Lire 

Andet lân: 
Istituto Mobiliare Italiano 
(IMI) 
6 mllllarder lire 

55. Ferlelandsby ved den loniske kyst 
I Slmeri CrIchI (Calabrien) 

Golfo di Squillace Turistica 
S.p.A. 
0,9 milliard lire 

12,3 

7,4 

1,1 

56. Globallân tll Istituto Mobiiiare  
(IMI) 
tll finanslering af mindre og mld-
delstore Initiativer I det kontinen 
tale Syd-Italien 
22,85 mllllarder lire 28,0 

57. Globallân tll Istituto Regionale 
per II Finanziamento alle Industrie 
In Sicilia (IRFIS) tll finanslering 
af mindre og middelstore Initia 
tiver pâ Sicilien 
8 milliarder lire 9-8 

58. Globallân tll Banca Nazionale 
del Lavoro's Sezione speciale 
per il Credito Industriale, 
med henbllk pâ finanslering af 
mindre og middelstore Initiativer  
I Syd-ltalien 
16 mllllarder lire 19-6 

IMEDERLANDEIME 100 mlilioner 
gyiden 

59.-60. Gasledning, der skal trans-
portere naturgas fra forekom-
sterne I Drenthe og I den neder-
landske og norske del af kontlnen-
talskolen, fra den nordllge del af 

31.9 
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millioner R.E. 

landet til den belglske eg tyske 
graense I Limbourg. 
To lân 

N.V. Nederlandse Gasunle| 
100 millioner hfl. 31,9 

DET FORENEDE KONGERIGE 
79,9 millioner pund Sterling 149,5 

61. Varmekraftvaerk 
(Skotland) 

Peterhead 

The North of Scotland Hydro-
Electric Board 
10,4 millioner pund 

62. Atomkraftvaerk i Hartlepool 
(Nord-0st England) 

The Central Electricity Gene
rating Board 
15,6 millioner pund 

19,5 

29,2 

63. Aniaeg til udnyttelse at naturgas-
forekomsterne i Friggfeltet i den 
britiske sektor af Nordsoen 

Elf Oil Exploration and Pro
duction (UK) Limited 
Total Oil Marine Limited 
Aquitaine Oil (UK) Limited 
10,4 millioner pund 19,5 

64. Vejtunnel under Themsen, Dart-
ford (Syd-ost) 

Essex County Council 
The Kent County Council 
7 millioner pund 13,1 

65. Nye agglomereringsanlaeg i jern-
og stâikomplekset i Port Talbot 
(Wales) 

British Steel Corporation 
8 millioner pund 15,0 

66. Valsevaerk til mindre emner i 
Thrybergh-fabrikken, der horer 
til jern- og stâikomplekset i 
Rotherham (Yorkshire) 

British Steel Corporation 
12 millioner pund 22,4 

millioner R.E. 

67. Indretning pâ een Lewis, Hebri-
derne (Skotland) af en fabrik til 
fremstilling af stàleiementer til 
olieanlaeg 

Lewis Offshore Limited 
4 millioner pund 7,5 

68. Bygning af det nye kortdistance-
fly SD 3-30 

Short Brothers & Harland 
Limited 
2,5 millioner pund 4,7 

69. Globallân til Industrial and 
Commercial Finance Corpo
ration (ICFC) med henblik pâ  
finansiering af mindre og middel-
store initiativer, fortrinsvis i egns-
udviklingsomrâder og i om-
râder, der befinder sig i en 
omstillingsproces. 
10 millioner pund 18,7 

UDEN FOR F/ELLESSKABET 18,4 

70. Udnyttelse af olle- og gasfore-
komsterne i EKOFISK-feltet ud 
for Ν orges kyst 

Norsk AGIR A/S 
23,1 millioner US-$ 18,4 

ASSOCIEREDE LANDE 

ELFENBENSKYSTEN 5,4 mil
liarder CFA-francs 19,4 

71. Ombygning af jernbanestreeknin- 
gen Dimbokro-Bouaké samt er-
hvervelse af 5 lokomotiver 

Régie du Chemin de Fer 
Abidjan — Niger (RAN) 
3 917 millioner CFA-francs 

72. Bomuldsspinderi og bomulds-
vaeveri i Agbovilie—forste afsnit— 

La Cotonnière Ivoirienne —  
COTIVO 
1 506 millioner CFA-francs 

14,0 

5,4 
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millioner R.E. 

ZAIRE 10,4 millioner zaire 16,6 

73. Mineanlaeg og industrielle anlaeg 
til fremstilling af kobber og kobolt 
La Générale des Carrières et 
des Mines — GECAMIIMES 
10,4 millioner zaire 16,6 

TYRKIET 435 
pund 

millioner tyrkiske 
25.0 

74. Globallân med henblik pâ finan-
siering gennem Banque de Déve 
loppement Industriel de Turquie,  
af industriprojekter Inden for den 
private sektor 
Türkiye Sinai Kalkinma Sa - 
kasi (TSKB) 
348 millioner tyrkiske pund 20,0 

75. Globallân til Banque d'Investis
sement et de Crédit Industriel 
med henblik pâ finansiering af 
industriprojekter af mindre og 
middelstort omfang Inden for den  
private sektor 
Sinai Yatirim ve Kredi Ban-
kasi SYKB 
87 millioner tyrkiske pund 5,0 

Saerlige forretninger 

KONGO 281 millioner CFA-francs 1,0 

76. Udvidelse af havneanlaegget i 
Pointe-Noire 
Agence Transcongolaise des 
Communications (ATC) 
281 millioner CFA-francs 

ELFENBENSKYSTEN 2 073 mil-
lloner CFA francs 

77. Ombygning af jernbanestraeknin-
gen Dimbokro-Bouaké 
Régie du Chemin de Fer 
Abidjan-Niger (RAN) 
1 406 millioner CFA-francs 

78. Landsbypiantager med kakao-
traeer i den sydvestlige del af 
Elfenbenskysten 
Republikken Elfenbenskysten 
667 millioner CFA-francs 

1,0 

7,4 

5,0 

2,4 

millioner R.E 

ZAIRE 3,6 millioner zaire 5,8 

79. Udvidelse af det primaere vand-
forsyningsnet i Kinshasa 
Republikken Zaire 
3,6 millioner zaire 

TYRKIET 1 243 millioner tyrkiske 
pund 

80. Overrisling og grundforbedring i 
Gediz-dalen nord for Izmir (an-
den og sidste fase) 
Deviet Su Isleri Genel Müdür- 
lügü — DSI (Generaldirekto-
ratet for Statens vandbyg-
ningsarbejder under Mini-
steriet for Energi og Natur-
ressourcer) 
Topraksu (Generaldirektora-
îet for Overrisling og grund
forbedring under Landbrugs-
ministeriet) 
174 millioner tyrkiske pund 

5,8 

71,5 

10,0 

81. Udnyttelse af et brunkulsieje og 
bygning af et varmekraftvaerk i 
Elbistan (0st-Anatolien) 
Türkiye Elektrik Kurumu —  
TEK (Det tyrkiske Elektrici-
tets vaesen) 
Türkiye Kömür Isletmeleri 
Kurumu — TKI (Det statsiige 
kulmineselskab) 
1 008 millioner tyrkiske pund 58,0 

82. Bomuldsspinderi og vaeveri i 
Edirne i den nordvestlige del af 
Tyrkiet 
Kartaltepe Mensucat Fabri-
kasi A.S. 
34 millioner tyrkiske pund 2,0 

83. Fabrik, der fremstiller porce-
laensservice i Kütahya, Central-
Anatolien 
Kütahya Porselen ve Gida  
Sanayii A.S. 
20 millioner tyrkiske pund 1,1 

84. Forhajelse af globallâne t til Tür 
kiye Sinai Kalkinma Bankasi 
(TSKB) 
7 millioner tyrkiske pund 0,4 
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Bankens status 
pr. 31. december hvert är. 

Millioner R.E. 

4500 

Aktiver 

Andre aktiver 

Disponible 
midier 

Lebende alminde- ' '  
lige udiân 

Passiver 

Kapital, reserver, 

Lebende emissioner 

Udvikling i de lebende 
almindelige udIân 

Udvikling i de lebende 
emissioner 
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ADMINISTRATION 

Pietro CAMPILLI, som var Bankens forste formend 1 1958, afgik ved doden den 
8. jull 1974 som formend for Conseil National de l'Économie et du Travail, Rom. 
Vi vil gerne her mindes Pietro Campillis eminente personlighed, som var af ganske 
saerlig vaerdifuld betydning for Banken i den forste fase af dens virksomhed. 

I Bestyrelsen her Bernard CLAPPIER, efter et han blev udnaevnt til direkter i Banque  
de France, indgivet sin afskedsbegaering, og han er blevet aflost af André de LATTRE,  
som efterfulgte ham som formand for Crédit National. Bestyrelsen takker Bernard  
Clappier for hans vœrdifulde bidrag til Bankens virksomhed. 

I Revisionsudvalget indgav Hans-Georg DAHLGRÜN sin afskedsbegaering den  
19. juni 1974, og dode kort tid efter. Han er blevet efterfulgt af Jorgen BREDSDORFF. 
Det er med sorg i sindet, at vi mindes Hans-Georg Dahlgrün, som gennem mange âr  
trofast stillede sin store sagkundskab til râdighed for Banken. 

I forbindelse med udvidelsen af Bankens opgaver, isaer i de nye Mediemsiande, har 
den rekruteret ekstra personale. Pr. 31. december 1974 omfattede Bankens personale  
338 personer mod 286 pr. 31. december 1973. 

Det var med sorg Banken i aprii 1975 modtog meddelelsen om Armel BELLEC's dod. 
A. Bellec var direkter for Afdelingen for Finansieringer i Faellesskabet, og hans sagkund
skab og menneskelige vaerdier var hojt vaerdsat af alle. 

Bestyrelsen takker Bankens personale for omfanget og kvaliteten af det arbejde, som  
med opofrelse er blevet udfort i lobet af âret 1974. 

Luxembourg, den 30. aprii 1975 

Yves LE PORTZ  

Formanden for Bestyrelsen 
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Status pr. 31. december 1974 
(i regningsenheder — se notarne til regnskabet i Bilag E) 

Aktiver 31.12.1974 31.12.1973 

At indbetale af Mediemsstaterne pâ 
kapitalkonto  25 000 000 
Skyidige bidrag til vedtaegtsmaessige 
reserver samt til henlaeggelser. . . . _ 33 767 732 
Kasse — og bankbeholdning 

Pâ anfordring eller hojst et ârs op sigelse. 
Pâ mere end et ârs opsigelse  

437 899 631 
3 010 446 

270 820 601 
2 083 523 

440 910 077 272 904 124 

Fondsbehoidning (Note B)  
Med hojst et ârs lobetid  
Med mereendetârsipbetid  

42 483 789 
71 521 209 

114 004 998 

76 930 709 
87 823 422 

164 754 131 

Provenu af lân, der vil indgâ  32 806 007 13 812 155 
Fordringer pâ Mediemsstaterne til juste-
ring af kapitalen (BIlag D)  34 147 391 _ 
Lobende udiân (BIlag B)  

hvoraf Ikke udbetalt: 
1974 R.E. 3 61044 873 
1973 R.E. 302 385 248 

3 600 902 200 2 734 525 659 

Garantier 
Fordringer I henhold til fuldmagtsiân . .  
Fordringer i henhold til lân ydet af 
tredjemand  
Fordringer 1 henhold tll tredjemands andele 
1 finansleringen af Bankens udiân . . . 

112 667 095 

(19 882 429) 

(26 188 475) 

92 896 175 

(16 393 443) 

(21 490 655) 
Fastejendom  507 445 382 398 
Tilgodehavende renter og provisioner . 58 483 628 39 360 743 
Emissionsomkostninger at afskrive. . . 55 562 755 50 328 801 
Overkurs ved indiosning at afskrive. . . 5 788 784 7 873 032 

61 351 539 58 201 833 

Specielle indestâender til forrentning 
og betaling af lân (Note C)  41 854 702 41 035 663 
Diverse (Note D)  5 709 365 6 919 703 

4 503 344 447 3 483 560 316 

Konto pro diverse 

Vaerdipapirer modtaget som ga 
ranti for fuldmagtsiân R.E. 28 166 774 23 224 044 
Deponerede vaerdipapirer . . . R.E. 119 525 722 82 894 682 
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Passiver 31.12.1974 31.12.1973 

Kapital (Bilag A) 
Tegnet ....  
Ikke indkaldt . . 

Vedtaegtsmaessige reserver (Note I). .  
Henlaeggelser (Note I) 

TU imodegâelse af risici pâ lân og garantier 
Til imedegâeise af renteudligninger . . .  
Til imedegâelse af valutariske risici . . .  
Til byggeri 

Tidiigere afskrevne og nu reaktlverede 
emissionsomkostninger 
Personalets pensionsfond 
Gaeld til Medlemsstaterne vedr. regulering 
af kapitalen (Bilag D) 
Optagne lân (Bilag C) 

Obligationer eg indiânsbeviser  
Andre mellem- og langfristede lân . . . 

Overkurs ved tilbagebetaling af obligationer 

Ikke udbetalte belob under lobende 
udiân  
Garantier 

For fuldmagtsiân  
For lân ydet af tredjemand 
For tredjemands andele i finansieringen 
af Bankens udIân  

Forudbetalt og skyldig rente og pro
vision 
Forfaldne endnu ikke indloste kuponer 
og obligationer (Note C) 
Diverse (Note D) 

2 025 000 000 
1 620 000 000 

2 025 000 000 
1 620 000 000 

405 000 000 405 000 000 

110 000 000 97 686 458 

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

105 000 000 
13 000 000 
23 000 000 
11 000 000 

175 982 653 152 000 000 

23 127 079 
6 514 640 

23 127 079 
4 406 795 

20 878 986 102 631 

2 716 505 002 
396 734 338 

1 948 711 958 
325 686 135 

3 113 239 340 
10 604 592 

2 274 398 093 
12 120 542 

3 123 843 932 2 286 518 635 

361 044 873 302 385 248 

112 667 095 
(19 882 429) 

92 896 175 
(16 393 443) 

(26 188 475) (21 490 655) 

101 574 816 64 972 046 

41 854 702 
20 855 671 

41 035 663 
13 429 584 

4 503 344 447 3 483 560 316 
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Driftsregnskab for regnskabsâret afsluttet 31. december 1974 
Debet 1974 

Administrative udgifter og forpligteiser. 
Supplerende henlaeggelser til admini-
strationsudgifter 
Renter og omkostninger vedr. optagne 
lân  
Afskrivning af emissions-
omkostninger og overkurs 
ved indlosning 8 099 950 
Supplerende afskrivning af 
emissionsomkostninger 
(Note E) 5 000 000 
Finansielle omkostninger 
Afskrivninger 

pâ bygninger 
pâ ubehaeftede kpb, installationer og materiel 

Kursdifferencer (Note F) 
Nettovaerdiforringelse som folge af 
vurderingen af de af bankens tilgode-
havender, der ikke er undergivet juste-
ring i henhold til artikel 7 i Vedtaegterne 
(Note G) 
Henlaeggelse til imodegâelse af risici 
pâ lân og garantier  
Henlaeggelse til imodegâelse af rente-
udligninger 
Henlaeggelse til imodegâelse af valu-
tariske risici  
Henlaeggelse til byggeri 
Saldo henlagt som vedtaegtsmaessig 
reserve 

11 339 398 

2 000 000 

197 798 267 

13 099 950 
962 911 

156 251 
156 251 

1 172 608 

5 991 566 

12 982 653 

6 000 000 
5 000 000 

12 313 542 
268 817 146 

1973 

8 339 009 

143 040 680 

6 942 417 

1 016 472 

100 000 
132 703 
232 703 

8 718 527 

10 151 426 

976 941 

6 301 308 
2 316 680 

6 109 723 
194 145 886 

Status for Den saerlige Afdeling(^) pr. 31. december 1974 

Aktiver  
Tyrkiet 
Af midier fra Medlemsstaterne: 
Udiân 216 910 509 190 772 738 
Ikke udbetalte lân . 103 783 658 59 599 384 
Total (2) 320 694 167 250 372 122 

AASMM-OLTD 
Af midier fra Det europasiske ekono-
miske Faeiiesskab: 
UdIân (3) 63 285 655 47 286 984 
Ikke udbetalte lân 37 020 365 36 663 019 
Bidrag til tilvejebringelse af risikovillig ka 
pital (Heraf ikke udbetalt: R.E. 197 145) 1 630 930 1 638 403 
Total 101 936 950 85 588 406 

Rekapitulation 
UdIân 280 196 164 238 059 722 
Ikke udbetalte lân 140 804 023 96 262 403 
Bidrag til tilvejebringelse af risikovillig ka 
pital (Heraf ikke udbetalt: R.E. 197 145) 1 630 930 1 638 403 
Total 422 631 117 335 960 528 

(1) Den saerlige Afde ling blev oprettet af Styrelsesrâdet den 27. ma] 1963; i denne afdeling 
bogferes de forretninger, som Den europaeiske Investeringsbank foretager for regning og i 
feige fuldmagt fra Medlemsstaterne og fra Det europaeiske ekonomiske Faeiiesskab. 
(2) Oprindeligt beleb for de lân, der er u ndertegnet med henblik pâ  
finansiering af projekter i Tyrkiet for regning og ifelge fuldmagt fra 
Medlemsstaterne : R-E- 322 990 000 

Plus: 
— kursreguleringer R.E. + 1 077 783 

— tilbagebetalinger R.E. - 3 213 61 6 R-E- ~ 2205833 
R.E. 320 694167 

58 



(ì regningsenheder — se poterne til regnskabet Ι Bilag E) 

Kredit 1974 1973 

Renter og provisioner pâ udiân.... 212 651 511 160 010 213 

Renter og provisioner pâ investeringer. 51 965 392 30 238 494 

Forvaltningsprovision (Note H). . . . 1 885 773 1 573 263 

Finansieit provenu og andre indtœgter. 2 314 470 999 622 

Netto-mervaerdi som den fremkommer  
ved vurderingen af Bankens tilgode-
havender, som ikke er undergivet juste-
ring i henhold til Vedtœgternes artikel 7. 1 324 294 

268 817 146 194 145 886 

(i regningsenheder — se poterne til regnskabet Bilag E) 

Passiver 1974 1973 

Midier til forvaltning 216 910 509 
ikke udbetaite midier 103 783 658 
Total 320 694 167 

Midier til forvaltning 64 719 440 
ikke udbetaite midier: 

under iân 37 020 365 
under bidrag til tiivejebringeise af risi-
koviiiig kapital 197 145 

Total 101 936 950 

Midler til forvaltning 281 629 949 
ikke udbetaite midier: 

under iân 140 804 023 
under bidrag til tiivejebringeise af risi-
koviiiig kapital 197 145 

Total 422 631 117 

(3) Oprindeilgt beleb for de iân, der er undertegnet med henblik pä 
finansiering af projekter i de AssocIeredeAfrlkanske Stater, Madagaskar 
og Mauritius samt i de Overseiske Lande, Territorier og Departemen-
menter (AASMM, og GLTD), for regning og ifeige fuidmagt fra Det 
europaeiske ekonomiske Faellesskab: 
Plus: 
— kapitaiiserede renter R.E. 698 341 
— kursreguieringer R.E. 2 760111 
Minus: 
— annuileringer R.E. 1 269141 
— tiibagebetaiinger R.E. 1 382122 

190 772 738 
59 599 384 
250 372 122 

48 184 955 

36 663 019 

740 432 
85 588 406 

238 957 693 

96 262 403 

740 432 
335 960 528 

R.E. 99 498 830 

R.E. + 3 458 452 

R.E. - 2 651 263 
R.E. 100 30 6 020 
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Bilag A 
Opstilling over tegnet 

kapital 
pr. 31 december1974 

angivet i tusinde regningsenheder — se  
noterne til regnskabet, Bilag E 

Bilag Β 
Specifikation over 

lobende udiân 
pr. 31. december 1974 

i regningsenheder — se noterne til 
regnskabet i Bilag E 

Medlemslande 
Tegnet  
kapital 

Ikke indkaldt 
kapital (1) 

Indkaldt 
kapital 

Tyskland 
Frankrig 
Det forenede Kongerige 
Italien  
Belgien  
Nederlandene . . . . 
Danmark  
Irland 
Luxembourg 

Total 

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

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

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

2 025 000 1 620 000 405 000 

(1 ) Bestyrelsen kan forlange denne kapital indbetalt, sâfremt det bliver nodvendigt med henblik pâ at oofvlde Bankens 
forpligtelser over for sine lângivere. 

hvor lânene er blevet givet Udbetalt Ikke udbetalt 
(1) (2) Antal beleb beleb I alt (3) % 
Tyskland  67 573 822 348 9 941 214 583 763 562 16,21 
Frankrig  82 797 464 580 79 814 468 877 279 048 24,36 
Det forenede Konge

877 279 048 

rige  13 152 719 061 59 600 023 212 319 084 5,90 
Italien  208 1 360 760 908 130 692 555 1 491 453 463 41,42 
Belgien  7 77 134 336 — 77 134 336 2,14 
Nederlandene . . . 7 68 705 516 68 705 516 1,91 
Denmark 7 26 123 183 —. 26 123 183 0,72 
Irland 10 58 250 613 9 354 012 67 604 625 1,88 
Luxembourg . . . 3 6 053 864 6 053 864 0,17 
Graskenland .... 14 45 107 243 45 107 243 1,25 
Cameroun .... 9 13 007 413 261 516 13 268 929 0,37 
Kongo 1 7 810 272 — 7 810 272 0,22 
Elfenbenskysten . . 9 20 214 893 29 351 296 49 566 189 1,38 
Gabon  4 3 589 925 429 789 4 019 714 0,11 
0vre-Volta .... 1 409 115 409 115 0,01 
Mauritanien .... 1 7 869 657 — 7 869 657 0,22 
Senegal 2 2 808 532 — 2 808 532 0,08 
Zaïre  3 16 308 094 16 600 000 32 908 094 0,91 
Ny-Caledonien . . . 1 1 697 774 1 697 774 0,05 
Tyrkiet  2 - 25 000 000 25 000 000 0,69 

Total  451 3 239 857 327 361 044 873 3 eoo 902 200 100,00 

(1) Mpntsorter, hvori der skal finde tilbagebetaling sted under lebende lân; 
Mentsort: 
Medlemslandenes mentsorter 
Banken bar vaigmulighed mellem de gamie Mediemslandes mentsorter 
Andre mentsorter 

Udbetalt under lebende lân  
plus ikke udbetait under lebende lân  

(2) Fordeling af de lebende udIân i forhold til de vigtigste garantier, fivormed de < 
Lân ydet til Mediemsstaterne eller som drager fordel af garanti fra disses side.  
Lân ydet til offentlige institutioner i Mediemsstaterne eller garanteret af disse institutioner.  
Lân ydet til eller garanteret af banker, ind. visse Kreditinstitutter, der yder langfristede lân .  
Lân garanteret af selskaber (andre end banker), hvori Mediemsstaterne elier offentlige 
institutioner Inden for Faeliesskabet har majoriteten  
Lân garanteret ved pant i fast ejendom  
Lân garanteret af selskaber (andre end banker) i den private Sektor  
Lân ydet til de associerede stater, eller som drager fordel af garanti fra disses side. . .  
Lân garanteret ved pant i andre formuegenstande; andre former for sikkerhed. . . . 

Bel0b: 
R.E. 1 996 296 826 
R.E. 13 601 457 
R.E. 1 229 959 044 

R.E. 3 239 857 327 
R.E. 361 044 873 

R.E. 3 600 902 200 

forsynet 31.12.1974* 
R.E. 1 992 119 453 
R.E. 712 024 409 
R.E. 402 903 220 

R.E. 175 606 735 
R.E. 114 598 232 
R.E. 99 260 269 
R.E. 102 980 573 
R.E. 1 409 309 

R.E. 3 600 902 200 

• For en del af lânene er der tale om kumulation af fiere former for garantier eiier sikkerheder. 

(3) Oprindeligt beleb pâ lân, udregnet pâ basis af de officielle pariteter anmeldt 
til Den internationale Valutafond pâ undertegnelsesdagen : R.E. 4 272 604 809 

Minus: 
a) ophaevelser og annulleringer R.E. 11 412 908 
b) kursreguieringer R.E. 164 818 402 
c) tilbagebetaling af hovedstol tii Banken R.E. 469 282 824 
d) participationer tildeit tredjemand R.E. 26 188 475 

R.E. 671 702 609 

Lebende lân R.E. 3 600 902 200 

Det samiede engagement I form af lân og garantier ydet af Banken, og som i henhold tii Vedtaegternes artikel 18,  
5. afsnit ikke mâ overskride 250 % af den tegnede kapital, var pr. 31.12.1974 pâ: 
— lân R.E. 3 600 902 200 
— garantier: 
• for fuldmagtsiân R.E. 112 667 095 
• for lân ydet af tredjemand R.E. 19 882 429 
• for tredjemands deltagelse i finansieringen af Bankens udIân R.E. 26 188 475 

R.E. 158 737 999 

R.E. 3 759 640 199 
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Bilag C Opstilling over den konsoliderede gaeld 
pr. 31. december 1974 
i regningsenheder — Se notarne til regnskabet 1 BIlag E 

Betalbar i 

Lobende gaeld 
pr-

31 december 1973 

Forretninger i regnskabsâret  

Optagne lân Tllbagebetalinger Kursreguleringer 

Lobende gaeld pr. 31 december 1974 

Vejede 
gennemsnits-

Belob (1) rentesatser Forfald 

DM 551 366120 39 764 857 44 945 355 +107 780 591 653 966 213 7,00 
F.frs 149314914 2629726 - 669065 146016123 7,12 
Lit 336 012 480 5 933 440 - 77 111 413 252967627 6,56 
B.frs 179 156 000 4 490 000 + 17 639 406 192 305 406 7,40 
Hfl 165 345 304 15 951 762 1 754 144 + 25 341 507 204 884 429 7,29 
Lux-frs 94 164 590 8 807 915 164 590 + 9 492 999 112 300 914 7,40 
Eurco (2) 30159191 60 667 793 837 420 + 169 854 90159 418 8,13 
US$ 618 740 830 665 359 852 16 838 396 - 23 314 272 1 243 948 014 8,99 
S.frs 127 323 033 34 901 135 + 37 664 148 199 888 316 7,01 
Lib£ 22 815 631 684 469 - 5 328 282 16 802 880 7,125 

Total 2 274 398 093 825 453 314 78 277 540 + 91 665 473 3113 239 340 
Overkurs ved indlosning .12 120 542 - 1 515 950 10 604 592 

Samlet total 2 286 518 635 825 453 314 78 277 540 90149 523 3123 843 932 

(1) Folgende tabel anforer de totalbelob, der er nodvendige med henblik pâ tilbagebetalingen af lénene de forstkommende fem âr: 

Periode 1975 1976 1977 1978 
Belob R.E. 131 411 850 R.E. 110 094 243 R.E. 192 370 680 R.E. 225 654 602 

1975/1988 
1975/1988 
1975/1988 
1975/1993 
1975/1990 
1977/1988 
1975/1989 
1975/1990 
1977/1988 
1975/1985 

1979 
R.E. 254 229 973 

(1) Eurco'en bestàr uforandret af summen af faste belob for samtllge EF-Medlemslandenes montsorter, nemlig; 
1 Eurco = 0,9 DM + 1,2 F.frs. + 0,075 £St. + 80 Lit + 0,35 Hfi + 4,5 B.frs. + 0,2 d.kr. + 0,005 irske £ + 0,5 Lux-frs. 

Bilag D Fordring pâ og gaeld til  
Medlemslandene til justering af kapitalen 
Anvendelsen af de omregningskurser, der er a nfort i note A, medforer 
en justering af de belob, der er indbetalt af Medlemsstaterne i deres 
nationale montsort som bidrag til Bankens kapital i overensstemmelse 
med Vedtaegternes a rtikel 7, stk. (1) og (2). 

De belob, som Banken skal modtage eller tilbagebetale, er som folger: 
Fordring pâ; 
Frankrig . . . R.E. 324 987 
Det forenede 
Kongerige . . . R.E. 19 844 854 
Italien .... R.E. 13 316 055 
Irland .... R.E. 661 495 

R.E. 34147 391 

Gaeld tll: 
Tyskiand . . . R.E. 15 164 005 
revalueringssaido 
1961 .... R.E. 61 833 15 225 838 

Belgien .... 1 847 474 
Nederlandene. . R.E. 2 979 066 
revalueringssaido 
1961 .... R.E. 42 254 3 021 320 

Danmark . .  
Luxembourg . 

dens omregning til Medlemstaternes montsorter i overensstemmelse 
med artikel 7, stk. 3 i Vedtaegterne, kan ikke laengere a nvendes pâ  
den mâde, redaktorerne onskede det. 

Som folge heraf b esluttede Styrelsesrâdet den 15. juli 1974 at foreslâ  
en aendring af Vedtaegterne med henblik pâ at gore det muligt for dette,  
idet der traeffes afgorels e med enstemmighed, at indfore en ny defi 
nition af regningsenheden og at aendre omregningssystemet mellem 
regningsenheden og de nationale montsorter. Proceduren vedr. aendrin-
gen af Vedtaegterne er pâbegyndt. 

Midlertidigt bar Styrelsesrâdet den 18. marts 1975 besluttet, at fra  
og med den 31. december 1974 og indtil en ny definition af Bankens 
regningsenhed og dennes nye omregning traeder i kraft, vil Banken 
som omregningskurs for Medlemsstaternes montsorter til Bankens 
regningsenhed og vice versa anvende omregningskurserne for disse  
montsorter til den nye europaeiske re gningsenhed, hvis vaerdi er lig 
med summen af folgende belob svarende til de ni Medlemsstaters 
nationale montsorter: 

DM 
£ 
F. frs. 
Lit. 

0,828 
0,0885 
1,15 

109, 

Hfl. 
B. frs. 
Lux.-frs 
D.kr. 
Irske £ 

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

736 384 
47 970 

R.E. 20 878 986 

Betalingen af det belob, som Banken skylder eller bar til gode, vil  
blive foretaget, i overensstemmelse med artikel 7 (1) og (2), nâr  
den forelobige période, der er naevnt i note A i Bilag E, der er a nfort 
nedenfor ophorer som folge af gennemforelsen af de beslutninger, 
der skal tages af Styrelsesrâdet i forbindelse med artikel 4 (1) og 7  
(3) ved ikrafttraedelsen af de vedtaegtsaendringer, som for ojeblikket 
er ved at blive vedtaget. 

Bilag E Noter vedr. regnskabet 
pr. 31. december 1974 

Note A — Regningsenhed anvendt ved udarbejdelsen af 
regnskabet 
Den definition af Den europaeiske In vesteringsbanks regningsenhed, 
som er givet i Vedtaegternes artike l 4, stk. 1, og fremgangsmâden ved 

Sammensaetningen af denne "kurv" er fastsat pâ en sâdan mâde,  
at den 28. juni 1974 ville dens vaerdi have vaeret li g med vaerdien af 
Den internationale Valutafonds Saerlige Traekningsret. Omregnings
kurserne mellem Medlemsstaternes montsorter og den nye Europaeiske 
Regningsenhed er fastsat efter aftale mellem Banken og Kommis
sionen pâ basis af markedskurserne, sâledes at forstâ, at Kommis
sionen offentliggor disse omregningskurser i De europaeiske Faellesska- 
bers Tidende. Banken vil ligeledes anvende disse omregningskurser  
ved beregningen af de kurser, der skal anvendes pâ andre valutaer,  
der benyttes i Bankens forretninger. 

Bankens ârlige status vil fra den 31. december 1974 og lige sâ laenge 
som den sâledes besluttede midiertidige forholdsregel finder anven-
delse, blive udregnet og offentliggjort pâ basis af ovenfor anforte 
omregningskurser. 

De omregningskurser, som er blevet anvendt ved udarbejdelsen af 
status pr. 31. december 1974 er folgende: 

1 Europaeisk re gningsenhed: 

3,01774 
5,57964 
0,534530 

815,517 
45,4137 
3,13445 

tyske mark 
franske francs 
pund Sterling 
italienske lire 
belgiske francs 
hollandske gyiden 

7,06637 
0,534530 

45,4137 
1,25496 
3,15176 
2,88641 

278,982 

danske kroner  
irske pund 
luxembourgske francs 
US-dollars 
schweiziske francs 
libanesiske pund 
CFA-francs 
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Note Β — Fondsbeholdning 
Fondsbeholdningen omfatter: 
a) ikke-negotiable eg ikke-rentebaerende skat-
kammerbeviser udstedt af de nye Medlemsstater, 
repraesenterende deres bidrag til kapital, ved-
taegtsmaessige reserver eg til henlaeggelser 
til pàlydende vaerdi 
b) skatkammerbeviser, indiânsbeviser eg obli 
gationer optaget til deres kobsvaerdi, eventuelt 
begraenset t il pàlydende eller kursvaerdi . . . 
c) egne obligationer optaget til genkobsvaerdi 
d) bankveksler optaget til deres nominelle 
vaerdi 
Fordelingen i forhold til forfald er folgende: 
— pâ hojst tre mâneder  
— pâ mere end 3 mâneder og hojst 6 mâneder 
— pâ mere end 6 mâneder og hojst 12 mâneder 
— pâ mere end 12 mâneder  

R.E. 24 817 264 

R.E. 
R.E. 

56 244 198 
19184242 

R.E. 13 759 294 

R.E. 
R.E. 
R.E. 
R.E. 

11 945 273 
27 216 329 

279 639 
74 563 757 

Note C — Specielle indestâender beregnet pâ forrentning og 
betaling af lân 
Denne rubrik, som har sin modpost i passivsidens «Forfaidne, endn·^ 
ikke betalte kuponer og obligationer», repraesenterer de kuponer o9 
obligationer, som er forfaidne til betaling, men som endnu ikke er  
blevet praesenteret for betaling. 

Note D — Diverse konti 

Pâ disse konti bogfores: 
a) pâ aktivsiden i status: 

• diverse debitorer 
b) pâ passivsiden i status: 

• ikke-betalte udgifter og andre administrative forpligtelser, der 
er forudset, eller hvis betaling er blevet opsat ved afslutningen af 
regnskabsâret, samt diverse kreditorer. 

Note E — Supplerende afskrivning pâ emissionsomkostninger 
Den exceptionelle indtaegt, som har vaeret resultatet af inves teringen af 
provenuet af de lân, der blev optaget i 1974 i US-dollars, har muliggjort 
en supplerende afskrivning pâ 4,5 millioner R.E. af emissionsomkost-
ningerne vedrorende disse lânoptagelser. 

Note F-Kurdsdifferencer 

Denne post repraesenterer nettotabet i forbindelse med finansielle 
transaktioner i lobet af regnskabsâret 1974. 

Note G — Netto-vaerdiforringelse, som den fremkommer ved 
vurderingen af Bankens tilgodehavender, og som ikke er underkastet 
den i Vedtaegternes ar tikel 7 omhandlede justering 
Under denne post bogfores: 
• Netto-mervaerdien pr. 31. december 1973, som  
den fremkommer ved vurderingen af Bankens 
netto-tilgodehavender, og som ikke er under
kastet den i Vedtaegternes a rtikel 7 omhandlede 
justering R.E. 4171038 
• netto-vaerdiforringelsen, som den fremkommer 
ved vurderingen af Bankens tilgodehavender, 
og som ikke er underkastet den i Vedtaegternes 
artikel 7 omhandlede justering pâ basis af de 
anforte kurser (Note A) R.E. 1 820 528 

R.E. 5 991 566 

Note H — Forvaltningsprovision 

Denne post repraesenterer be talingen for forvaltningen af lân ydet for  
regning og ifoige fuldmagt fra Medlemsstaterne og fra Det europaeiske 
okonomiske Faellesskab. 

Note I — Anvendeise af overskud pä driftsregnskab: 
Overskuddet pâ driftsregnskabet, som efter en ekstra afskrivning pâ  
5 000 000 R.E. af emissionsomkostninger vedr. US-$-lân optaget 
i 1974, skal henlaegges til reserverne og anvendes til henlaeggelser, 
belob sig i 1974 til R.E. 36 296 195, mod R.E. 25 856 078 i 1973. 

Pâ Direktionens anbefaling har Bestyrelsen besluttet at foreslâ  
Styrelsesrâdet at anvende driftsoverskuddet pâ folgende mâde: 
a) R.E. 12 313 425 henlaegges ti l de vedtaegtsmaessige reserver. 
b) R.E. 12 982 653 anvendes til henlaeggelser til imodegâelse af 
risici pâ lân og garantier. 
c) R.E. 6 000 000 anvendes til henlaeggelse til imodegâelse af 
valutariske risici. 
d) R.E. 5 000 000 anvendes til henlaeggelse til byggeri, med henblik 
pâ at kunne opfyide de forpligtelser, som forudses ved opforelsen af 
en ny bygning til Banken. 

Revisorerkiaering fra Price Waterhouse & Co. 

Til formenden for bestyrelsen i 

Den europaeiske Investeringsbank 

Luxembourg 

Vi har revideret regnskabet for Den europaeiske Investeringsbank 
pr. 31. december 1974. Vor revision er udfort i overensstemmelse med  
god revisionsskik og har folgelig omfattet en sâdan stikprovevis revision 
af regnskabsmaterialet og sâdanne andre revisionsarbejder, som vi  
under hensyn til de foreliggende omstaendigheder har anset f or nod-
vendige. 

Som naevnt i Note A til regnskabet har Styrelsesrâdet den 18. marts 1975 
vedtaget at anvende omregningskurser, der svarer til den nye Euro
paeiske Regningsenhed ved omregning af Medlemsstaternes valutaer 
til Bankens regningsenhed og omvendt. Vaerdien af den nye Euro
paeiske Regningsenhed i forhold til Medlemsstaternes egne valutaer 
er vist i Note A. Disse nye valutakurser er anvendt ved udarbejdelsen 
af balancen pr. 31 december 1974, hvorimod regnskaberne for tid-
ligere âr er udtrykt i Regningsenheder som, defineret I Artikel 4, para-
graf 1, i Bankens Vedtaegter. 

Efter vor mening, idet det dog skal fremhaeves, at der er foretaget en 
supplerende afskrivning pâ 5 millioner R.E. pâ visse udstedelsesomkost-

ninger (se Note E), giver omstâende regnskab for Den europaeiske 
Investeringsbank et sandfaerdigt udtryk for ârets résultat og den oko
nomiske stilling pr. 31 december 1974 i overensstemmelse med almin-
deligt anerkendte regnskabsprincipper, der er benyttet uaendret i 
forhold til sidste âr, idet det dog skal bemaerkes, at en ny definition af 
Regningsenheden er blevet anvendt i 1974 ved omregning af Medlems
staternes valutaer. 

Vor revisionspâtegning til regnskabet daekker folgende: 

Status 
Driftsregnskab 
Status for den Saerlige Afdeling 
Opstilling over tegnet kapital Bilag A 
Specifikation over lobende udiân Bilag Β 
Opstilling over den konsoliderede gaeld Bilag C 
Fordring pâ og gaeld ti l Medlemslandene til justering 
af kapitalen Bilag D 
Noter vedr. regnskabet Bilag E 

Den 20. marts, 1975 

PRICE WATERHOUSE & CO. 
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ERKL/ERING FRA  
REVISIONSUDVALGET 

Udvalget, som er nedsat i henhold til artlkel 14 I Vedtaegterne og artikel 25 I Forret-
ningsordenen for Den Europaelske Investeringsbank for at kontrollere dens virksomhed 
og dens bogforings korrekthed, og 

som bar haft adgang til de boger, regnskabsbiiag og dokumenter, som udvalget bar 
ment det nodvendigt at undersoge som led i revisionen, 

som bar taget den beretning af 20. marts 1975 til efterretning, som er blevet afiagt 
af Price Waterbouse & Co., 

som benviser til ârsberetningen for 1974, Bankens status pr. 31. december 1974,  
samt driftsregnskabet for det samme dag afsluttede regnskabsâr, som de er blevet 
vedtaget af bestyrelsen pâ modet den 30. aprii 1975, 

som benviser til artikel 22, 23 og 24 i forretningsordenen, 

attesterer berved, 

at Bankens virksombed i regnskabsâret 1974 er ble vet gennemfort pâ formelt korrekt 
mède under overboldelse af forskrifterne i Vedtaegter o g Forretningsorden, 

at status og driftsregnskab er i overensstemmelse med det forte regnskab og giver et 
nojagtigt billede af Bankens stilling bâde med bensyn til aktiver og passiver. 

Luxembourg, den 15. maj 1975 

Revisionsudvalget 

R. LÉONARD J. BREDSDORFF E. RAUS 
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Tabel 4 : Finansieringer 1958-1974 (1) 
Fordeling pâ finansieringsformer og pâlande 

Lande Antal 
Belob i  

millioner R.E. % af total 

Almindelige forretninger 
Medlemslande: 

Associerede lande 

Belgien , 
Danmark 
Tyskland 
Frankrig 
Irland 
Italien 
Luxembourg  
Nederlandene 
Detforenede Kongerige 
Uden for Faellesskabet (2) 

I alt 
heraf garantier (3) 

Graekenland . 
Tyrkiet  
AASMM-OLTD  
Cameroun 9 17,3 
Kongo 1 9,0 
Elfenbenskysten ..... 9 48,2 
Gabon 4 4,4 
0vre-Volta . . . 1 0,5 
Mauritanien 1 11,0 
Senegal 2 3,9 
Zaire 3 34,2 
Elfenbenskysten og 0vre-Volta 1 3,0 
Ny-Caledonien 1 2,0 

7 83,3 1,8 2,1 
7 26,3 0,6 0,7 

69 654,3 14,0 16,3 
86 934,8 20,1 23,4 
10 69,0 1,5 1,7 

228 1 872,1 40,2 46,8 
3 9,0 0,2 0,2 
7 74,8 1,6 1,9 

12 216,6 4,7 5,4 
3 61,7 1,3 1,5 

432 4001,9 86,0 100,0 
9 110.0 2.4 

15 69.2 1,5 
2 25,0 0,5 

32 133,5 2,9 
0,4 
0,2 
1,0 
0,1 

0,2 
0,1 
0,7 
0,1 

alt 49 227,7 4,9 

alt for almindelige forretninger 481 4229,6 90,9 

Saellge forretninger (4) 
Tyrkiet . . .  
AASMM-OLTD 

50 
33 

322,9 
102,0 

Cameroun  6 23,9 0,5 
Kongo  2 3,1 0,1 
Elfenbenskysten . . . . 9 34,6 0,7 
Dahomey  1 3,3 0,1 
Gabon 2 3,3 0,1 
0vre-Volta ...... 1 5,0 0,1 
Madagaskar  1 1,9 — 
Mauritanien .... . . 1 2,7 0.1 
Senegal ... . . 2 1,9 — 
Tchad . 1 1,2 
Zaire . 2 14,8 0,3 
Ny-Caledonien . . . . . 1 1,0 — 
Surinam  1 1,9 
Martinique ...... 1 0,6 — 
Réunion  2 2,8 0,1 

6,9 
2,2 

1 alt for saerlige forretninger 83 424,9 9,1 
hvoraf bidrag tiltilvejebringelse af risikovillig 
kapital (5) 3 2.5 — 
Samlet total 564 4 654,5 100,0 

(1) En rekapitulation for en sâ lang période skal fortoikes med den storste forsigtighed ; oplysningerne vedr. de forskellige âr berares nemlig af prisbevaegelserne samt 
af de kursaendringer, der er sket 1 Perioden 1958-1974. 
(2) Forretninger foretaget i henhoid t ii artikei 18, stk. 1,2. afsnit i Bankens Vedtaegter, der gar det muiigt for Styreisesrâdet at give tiiiadeise tii finansiering af investeringer 
uden for Faellesskabet. 
3) fieraf Italien: 90,2 millioner: Frankrig: 2,7 millioner; Tyskland: 17,1 millloner. 
4) Forretninger pè saerllge vilkàr pâ basis af midier fra Medlemsstaterne (Tyrkiet) og fra Den europaeiske Udv iklingsfond (AASMM — Oversaiske Lande, Territorier og 
3epartementer), der bogfares i Bankens Saerlige Afdeling, 
(5) 0,5 million til et projekt i Cameroun, 1 million til et projekt i Elfenbenskysten og 1 million tii et projekt I Senegal. 
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Tabel 5 : Finanseringer inden for faellesskabet i 1974 eg fra 1958-1974 (1) 
Fordeling i henhold til okonomisk-politiske formâl 

Beleb 
(millioner R.E.) 

1974 

Beleb 
(millioner R.E .) 

1958-1974 

Flnansierlnger, der alene beg rundes 1 et enkelt formâl 
— Egnsudvikling og omstilling (2) (artlkel 130 a og 130 b i Rom

traktaten) 372,1 
— Sektormaessig Interes se: Modernisering of omstilling af virksom-

heder, sek toriel omstruk turering of nye teknolog ier (artlkel 130 b 
i Romtraktaten) — 

— FaelleseuropaelskInteresse (artlkel 130ci Romtraktaten) .... 273,7 

II. Flnansierlnger som pä samme tid begrundes i to formâl 
— Regional og sektoriel Interesse 63,6 
— Regional og faelleseuropaelsk Interesse 131,7 
— Faelleseuropaelsk og sektoriel Interesse 62,7 

III. Flnansierlnger, som pâ samme tId begrundes med hensyn 
tu tre formâl 27,1 
At fratraekke fordi det belob der er naevnt u nder 111 al lerede er talt med 
tre gange under II (jvf. diagram pâ side 18) - 81,3 

I alt 849,7 

Rekapitulation af de flnansierlnger, der er begründet I det ene 
eller/og I det andet af de tre formâl (alene eller samtidigt) 
• Egnsudvikling og omstilling, heraf  
Belgien  
Danmark  
Tyskland (2) 
Frankrig  
Irland  
Italien  
Luxembourg  
Nederlandene  
Det forenede Kongerige  
• Sektoriel Interesse  
• Faelleseuropaelsk Interesse  

Energl (Produktion og distribution) 
Atomkraftvaerker 123,3 
Vandkraftvaerker 79,0 
Gasledninger 51,8 
Udvinding af kulbrinter og borematerlel 90,8 
Andet — 

Transport 60,0 
Jernbaner — 
Motorveje og Ingeniorarbejder 43,5 
Flodtransport — 
Luffttransport 16,5 
Andet (ledning til transport af aetyl) — 
Andre Infrastrukturer — 
Mlljebeskyttelse 16,6 
Industrielt samarbejde 19,6 
Forskning — 

2 331,6 

7,8 
854,1 

201,0 
569,9 
131,7 

47,1 

- 141,3 

4 001,9 

540,2 

11,7 
26,5 
88,5 
46,4 

250,2 

116,9 
99,2 

441,1 
344,9 

100,0 

2,2 
4,9 

16,4 
8,6 

46,3 

21,6 
100,0 
100,0 
78.2 

3 044,1 
41,2 
18,5 

357,2 
703,1 

69.0 
1 627,0 

4,0 
40.1 

184,0 
293,4 

1 494,0 
791,7 

28,0 
17,9 
11,7 
20,6 

9,9 

3,7 

13,6 

360,9 
115,3 
194.7 
115.8 

50 

94,9 
353 5 
24,0 
16,5 
4,9 

493,8 

3,8 
4,4 

16,0 
18,0 

171,7 
2,8 

100,0 
1-4 
0,6 

11,7 
23,1 
2,3 

53,5 
0,1 
1,3 
6,0 

100,0 
100,0 

53,0 
24,2 
7,7 

13,0 
7;8  
0,3 

6,3 
23,7 
1,6 
1,1 
0,3 

33,0 

1.1 
1.2 

11,5 
0,2 

(1) Jvf. note 1, tabel 4. 
(2) Ind. et lân pâ 9,9 millioner i 1974 og 6 lân pâ I alt 36,5 millioner fra 1958 til 1974 til Vest-Berlin. 
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label 6 : Finansieringer inden for Faeliesskabet 1958-1974 (1) 

(ind. anvendelser under globale lân) 

Fordeling pâ sektorer 

Antal Beleb 

Sektorer Lân 
og garantier 

Anvendelser 
under globale lân 

Total 
(millioner R.E.) 

heraf 
anvendelser 

under globale lân  
(miliioner R.E.) 

Infrastrukturarbejder  

• Landbrug  

• Energi  
Elektricitetsvaerker .......... 
Gasledninger . . , 
Udvindingaf kulbrinter . ...... . 
Andet  

D Vandforsyning  

• Transport  
Jernbaner  
Veje og Ingeniorarbejder ........ 
So-ogflodtransport  
Lufttransport  
Andet . . . . 

• Telekommunikation ....   

• Andet  

Landbrug, Industri og Servicefag. . 

• Landbrug — skovbrug — fiskeri . . . 

• Industri (2) 
Minedrift* . 
Fremstilling og 1. forarbejdning af metaiier' 
Bygningsmaterialer*  
Traeindustri  
Glas og keramik  
Kemikalier*  
Metalarbejde og mekanik  
Biler.transportmateriel  
Elektrisk konstruktion og elektronik . . . 
Fodevarer  
Tekstiler og laeder  
Papirmasse — papir*  
Forarbejdning af gummi og plastmaterialer 
Anden industri  
Globale lân  

• Servicefag  
Turisme ............. 
Forskning og udvikling  

Samlet total  

158 2 412,6 

7 

72 

93,8 

1 059,7 

% af total 

60,3 

2,3 

26,5 

46 — 698,2 — 17,5 
13 — 220,9 — 5,5 

4 — 47,7 — 1,2 
9 — 92,9 — 2,4 

6 — 31,6 — 0,8 

47 745,3 — 18,6 
11 — 163,6 — 4,1 
30 — 507,6 — 12,7 

2 27,5 — 0,7 
3 — 41,7 — 1,0 
1 — 4,9 — 0,1 

23 — 455,9 — 11,4 

3 — 26,3 — 0,6 

274 340 1 589,3 152,0 39,7 

1 1 6,2 0,7 0,2 

270 336 1 571,0 149,9 39,2 
3 11 9,9 3,5 0,2 

32 12 402,3 8,7 10,0 
22 20 85,9 10,1 2,1 
1 23 10,4 6,8 0,3 

11 9 26,3 4,0 0,7 
59 10 322,0 3,5 8,0 
30 83 140,3 36,5 3,5 
12 9 120,2 4,2 3,0 
11 19 55,1 10,0 1,4 
33 53 108,9 26,0 2,7 
12 41 31,3 17,2 0,8 

5 17 27,2 8,0 0,7 
8 19 44,4 8,2 1,1 

3 10 6,2 3,2 0,2 

28 — 180,6 (3) — 4,5 

3 3 12,1 1,4 0,3 

2 3 9,3 1,4 0,2 

1 — 2 8 0,1 

432 340 4 001,9 152,0 100,0 

1) Jvf. note 1, tabe) 4. 
3) oïne belotTsïrreV^bi^de'n'ìkL™nvendte^ lân (efter annullering af 4,3 millioner er det faktiske beleb, der mangier at blive anvendt jnden for EF, dog 
76,3 mill.). 
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Tabel 7 : Finansieringer i Tyrkiet 1965-1974 (1) 
(ind. anvendelser under globale lân) 
Fordeling pâ sektorer 

Antal Beleb 

Sektorer Un 
Anvendelser 

under globale lân 
Total  

(millioner R.E.) 

heraf 
anvendelser 

under globale lân  
(mllUoner R.E.) % af total 

Infrastrukturarbejder 13 210,4 60.5 

• Landbrugsudbygning 2 25,0 7.2 
• EnergI 6 117,9 33.9 
Elvaerker 5 110,3 
Andet 1 7,6 
• Transport 5 67,5 19.4 
Jernbaner 3 38,9 11.2 
Veje og Ingeniorarbejder 1 20,0 5.7 
Lufttransport  1 8,6 2,5 

industri og Servicefag 39 24 137.5 10.9 39.5 

• Industri  38 21 135,5 10.2 38,9 
Minedrift — 1 0,8 0,8 0,2 
Fremstilling og 1. forarbejdning af metaller 4 2 3,4 0,5 1,0 
Byggematerialer 4 1 7,5 0,1 2,2 
Traeindustri 1 1 1,6 0,3 0,5 
Glas og keramlk 2 — 3,2 — 0,9 
Kemikalier 9 4 35,6 1,5 10,2 
Metalarbejder og mekanik — 5 2,6 2,6 0,8 
Elektrisk konstruktion og elektronik 1 1 1,1 0,3 0,3 
Fodavarer — 4 2,2 2,2 0,6 
Tekstllerog laader  5 2 5,6 1,9 1,6 
Paplrmasse, papir 5 — 46,4 — 13,4 
Forarbejdning af gummi og plastmaterialer 1 — 0,5 — 0,1 
Globale lân  6 25,0 (2) — 7,2 
D Tjenesteydelser 1 3 2,0 07 0,6 
(Globallân; praeinvesteringsaktiviteter og teknisk assist
ance) 

Samlet total 52 24 347.9 10.9 100.0 

(1) Lân pâ saerlige vilkâr af midier stillet til râdighed af Mediemsstaterne og Ifolge fuldmagt fra disse Inden for rammerne af den saerlige a fdeling, og for 25 mlllloners 
vedkommende almlndelige lân af Den europeelske I nvesterlngsbanks midier. 
(2) Endnu Ikke anvendt beleb under globale lân. 

label 8 : Finansieringer ydet i Graekenland fra 1963 til 1974 (1) 
Fordeling pâ sektorer 

Sektorer Antal 
Beleb 

(millioner R.E.) % af total 

infrastrukturarbejder 8 53.3 77.0 

Landbrugsudbygning 3 30,3 43,8 
Energi (transport afelektricitet) 1 6,0 8,7 
Transport (veje og ingenierarbejder) 4 17.0 24,5 

industri  7 15,9 23.0 

Fremstilling og 1. forarbejdning af metaller 2 10,1 14.6 
Byggematerialer 2 3,0 4,3 
Traeindustri 1 0,6 0,9 
Kemikalier 1 2,0 2,9 
Tekstiler og laeder 1 0,2 0,3 

Samiet total 15 69,2 100,0 

(1) Bankens finansieringer i Graskenland var afbrudt 1 tidsrumm et 1967-1974. Der blev 1 decomber 1974 truffet beslutning om en reaktlvering af den FInanslelle Protokol 
vedr. dette land. 
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label 9: Finansieringer inden for AASMM-OLTD fra 1964 til 1974 (1 ) 
Fordeling pâ sektorer 

Belob 
Sektorer Amai (millioner R.E.) % af total 

Infrastrukturarbejder  24 93,6 39,8 

• Landbrugsudbygning  1 0,7 0,3 
• Energl (Produktion og transport af 
elektricitet)  3 16,5 7,0 
• Vandforsyning og distribution .... 1 5,8 2,5 
• Transport  18 69,9 29,7 
Jernbaner  5 33,1 14,1 
Veje og ingeniorarbejder  6 22,4 9,5 
Havneanlaeg  7 14,4 6,1 
• Telekommunikation  1 0,7 0,3 

Landbrug, industri og tjenesteydelser 41 141,8 60,2 

• Landbrug — skovbrug — fiskeri .... 2 9,3 4,0 
• Industri  36 128,9 54,7 
Minedrift . 4 52,6 22,3 
Fremstilling og 1. forarbejdning af metalier. 2 3,2 1,4 
Byggematerialer  2 2,3 1,0 
Kemikalier . 2 3,0 1,3 
Biler — transportmateriel ...... 1 1,4 0,6 
Fodevarer  14 45,6 19,3 
Tekstiler og laeder , .. . 11 20,8 8,8 
• Tjenesteydelser . 3 36 1,5 
Turisme  2 2,6 1,1 
Andre servicefag  1 1,0 0,4 

Samlet total 65(2) 235,4 100,0 

(1) Almindelige lân af Den europaeiske Investeringsbanks egne midier (133,5 millioner) og forretninger pâ saerllge  
vllkâr pâ basis at midier fra Den europaeiske Udvikiingsfond (102 miiiioner), som bar vaerei genstand for et forslag 
til finansiering eiier for en udtaieise fra Den europ aeiske investeringsba nk samt for en beslutning om finansiering 
taget af Kommissionen for De euro paeiske Fas ilesskaber. 
(2) Hvoraf 3 bidrag tii tilvejebringelsen af risik oviilig kapital til et samiet beleb pâ 2,5 miiiioner. 

TabellO: Lân ydet inden for Faelleskabet i 1973 og 1974 (1) 
Fordeling 1 henhold til finansieringsfremgangsmâde 

Direkte individuelle 
lân 

Indirekte individuelle 
lân (2) 

Globale 
lân (3) Total 

miiiioner millioner miiiioner millioner 
Lande Antal R.E. Antal R.E. Antal R.E. Anta! R.E. 

Belgien . , , . 1 16,1 — — — — 1 16,1 
Danmark . , . . 5 19,6 — — — — 5 19,6 
Tyskland , , . . 6 86,2 — — 1 9,9 7 96,1 
Frankrig . , , . 10 139,8 2 16,5 4 37,4 16 193,7 
Irland  3 28,0 2 9,0 2 9,4 7 46,4 
Italien  10 142,0 9 78,5 3 57,4 22 278,0 
Nederlandene . . 2 31,9 — — — - 2 31,9 
Det forenede 
Kongerige . . . 8 130,8 — — 1 18,7 9 149,5 
Uden for Faelles

18,4 skabet  1 18,4 — — — — 1 18,4 

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

Totall973 . . . 35 490,2 11 97,0 6 109,6 52 696,8 

(1) Ind. to lân uden for Faellesskabet, der er blevet ydet i 1973 (43,3 millioner) og et iân uden for Faellesskabet 
ydet i 1974 (18,4 miiiioner). 
(2 indrommet gennem finansieringsinstitut. , , 
(3) Indrommet tii finansieringsinstitutter, som fordeier belobet pâ mindre industrielle investennger efter godkendelse 
fra Bankens side i hvert enkeit tiifaeide (anvendelse r under globale lân). 
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label 11 : Globale lân ydet Inden for Faellesskabet fra 1968 til 1974 
Fordeling pâ formldlingsinstltutter 

Globale lân Anvendelser (1969-1974) 

Ar 
Belob Beleb Ar Formidiende institutter (1) (millioner R.E.) Anta! (1 mlllloner R.E. ) 

1968 ISVEIMER 1 10,0 28 10,0 (2) 
1969 CIS 1 3,6 7 3,6 (2) 
1970 1KB 1 10,0 12 6,9 (3) 
1970 SADE  6,3 24 6,3 (2) 
1970 IRFIS  5,0 10 5,0 (2) 
1971 CIS II  5,0 13 5,0 (2) 
1971 SODERO 1   2,0 2 0,8 (3) 
1971 ISVEIMER II  15,0 19 14,7 (2) 
1972 LORDEX  2,7 5 2,7 (2) 
1972 LGSH  5,7 9 6,0 (2) 
1972 IMI 1   24,8 31 19,3 
1973 1KB II  20,6 67 23,0 (2) 
1973 Crédit National 1 30,0 54 29,9 (2) 
1973 ICFC 1   7,1 14 

CO CO 

1973 Crédit Hotelier CCCHCI . . 18,0 40 11,9 
1973 CIS III  13,6 — — 
1973 ISVEIMER III  20,3 5 3,5 
1974 IRFIS II  9,8 — — 
1974 ICC  4,7 — — 
1974 Bayerische Vereinsbank . . . 9,9 — — 
1974 BNL  19,6 — — 
1974 Crédit National II  21,3 — — 
1974 ACC  4,7 — — 
1974 ICFC II  18,7 — — 
1974 SODERO II  3,6 — — 
1974 Crédit Naval   9,0 — — 
1974 SDR Bretagne  3,6 — — 
1974 IMI II  28,0 — — 

Total  332,6 340 152,0 

(1) Istituto per lo Sviluppo Economico dell'Italia Meridionale, Napoli (ISVEIMER) 
Credito Industriale Sardo, Cagliari (CIS) 
Industriekreditbank AG, Düsseldorf (1KB) 
Société Alsacienne de Développement et d'Expansion, Strasbourg (SADE) 
Istituto Regionale per il Finanziamento alle Industrie in Sicilia, Palermo (IRFIS) 
Société de Développement Régional de l'Ouest, Nantes (SODERÒ) 
Société Lorraine de Développement et d'Expansion, Nancy (LORDEX) 
Landesbank und Girozentrale Schleswig-Holstein, Kiel (LGSH) 
Istituto Mobiliare Italiano, Rom (IMI) 
Crédit National, Paris 
Industriai and Commercial Finance Corporation Ltd., London (ICFC) 
Caisse Centrale de Crédit Hôtelier, Commercial et Industriel, Paris (CCCHCI) 
Industrial Credit Company Ltd, Dublin (ICC) 
Bayerische Vereinsbank, München 
Banca Nazionale del Lavoro, » Sezione Speziale per il Credito Industriale«, Rom (BNL) 
Agricultural Credit Corporation Ltd, Dublin (ACC) 
Crédit Naval — CMAF, Paris 
Société de Développement Régional de la Bretagne (SDR-Bretagne), Rennes 
(2) Lukket globallân. Eventuelle differencer mellem globallânets oprindelige belob og summen af de besluttede 
anvendelser forklares derved, at omregningen til regningsenheder har fundet sted dels til de kurser, der var gaeldende 
ved undertegnelsen af lânet, dels til de kurser, der var gaeldende ved beslutningen om anvendelse af belob herunder, 
og at disse kurser undertiden har undergâet cendringer i mellemtiden. 
(3) Lukket globallân under hensyntagen til et ikke anvendt og annulieret belob. 
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Tabel 12: Anvendelser under globale lân Inden for Faellesskabet 1 1974 og fra 1969 til 1974 
Fordeling pâ eg ne og sektorer 

1974 1969-1974 

Anvendte beleb Anvendte beleb 
Antal (millioner R.E.) % Antal (millioner R.E.) % 

EGNE 
Baden-Württemberg  . . . 1 0,2 0,2 2 0,5 0,4 
Bayern  . . . 15 3,9 5,2 16 4,3 2,8 
Hessen  . . . 13 4,9 6,4 15 6,0 4,0 
Nedre-Saksen  . . . 15 4,9 6,5 19 6,8 4,4 
Nordrheinland-Westfalen  . . . 11 5,1 6,7 18 8,7 5,7 
Rheinland-Pfalz  . . . 4 0,8 1,1 8 2,9 1,9 
Schleswig-Holstein  . . . 1 0,8 1,0 10 6,8 4,5 
Tyskland  . . . 60 20,6 27,1 88 36,0 23,7 
Elsass  . . . 2 0,3 0,5 28 8,4 5,5 
Aquitaine  . . . 7 2,5 3,3 8 3,4 2,3 
Auvergne  . . . 2 2,7 3,5 2 2,7 1,8 
Basse-Nordmandie  1 0,2 0,2 1 0,2 0,1 
Bourgogne  2 1,4 1,9 3 2,3 1,5 
Bretagne  . . . 16 6,3 8,2 17 6,5 4,3 
Centre  2 0,7 0,9 2 0,7 0,5 
Champagne-Ardennes . . , 1 0,4 0,5 1 0,4 0,2 
Franche-Comté  . . . 1 0,2 0,3 1 0,2 0,1 
Languedoc-Roussillon  , , 2 0,6 0,8 2 0,6 0,4 
Limousin  . . . 5 1,2 1,5 6 1,8 1,2 
Lothringen  . . . 10 5,2 6,8 15 9,8 6,4 
Midi-Pyrénées  8 4,2 5,5 12 5,6 3,7 
Nord  1,2 1,5 4 1,2 0,8 
Pays de la Loire  . . . 8 1,7 2,3 13 4,6 3,0 
Picardie  . . . 1 0,2 0,3 1 0,2 0,1 
Poitou-Charentes  0,9 1,2 3 0,9 0,6 
Rhône-Alpes  . . . 6 2,1 2,8 6 2,1 1,4 
Frankrig  . . . 81 32,0 42,0 125 51,6 33,9 
Abruzzi  . . . 1 0,6 0,7 7 3,9 2,6 
Basilicata  0,7 0,9 2 1,3 0,9 
Calabria  . . . 1 0,2 0,3 2 0,5 0,3 
Campania  10 10,1 13,2 28 18,1 11,9 
Lati um  4,0 5,3 24 13,0 8,5 
Marche  3 2,1 1,4 
Molise  0,6 0,8 2 2,3 1,5 
Puglien  4,9 6,5 15 6,3 4,2 
Sardinien  20 8,6 5,6 
Sicilien  10 5,0 3,3 
Italien  21,1 27,7 113 61,1 40,2 
Skotland  . . . 7 1,6 2,1 9 2,0 1,4 
Nord-England  . . . 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 
Nordvest-England  0,4 0,5 1 0,4 0,2 
Wales  0,4 0,5 3 0,8 0,5 
Det forenede Kongerlge  . . . 11 2,5 3,2 14 3,3 2,2 

Total  76,2 100,0 340 152,0 100,0 

SEKTORER 
Landbrug — skovbrug — fiskerl . 1 0,7 0,9 1 0,7 0,5 
Minedrift  3 0,6 0,8 11 3,5 2,3 
Fremstilling og 1. forarbejdning af metaller .... 6 4,3 5,6 12 8,7 5,7 
Byggematerialer  6 3,6 4,8 20 10,1 6,7 
Traeindustri  15 4,2 5,6 23 6,8 4,5 
Glas og keramik  6 2,9 3,8 9 4,0 2,6 
Kemikalier  6 2,1 2,8 10 3,6 2,3 
Metalarbejder og mekanik  46 19,7 25,8 83 36,4 24,0 
Biler, transportmateriel  5 1,9 2,5 9 4,2 2,7 
Elektrisk konstruktion — elektronik  13 7,2 9,5· 19 10,0 6,6 
Fodevarer  32 12,5 16,3 53 26,0 17,1 
Tekstiler og laeder  23 9,0 11,8 41 17,2 11,3 
Papirmasse, papir  9 2,5 3,2 17 8,0 5,3 
Forarbejdning afgummi og plastmaterialer .... 6 1,6 2,1 19 8,2 5,4 
Anden industri  7 2,0 2,6 10 3,2 2,1 
Turisme  3 1,4 1,9 3 1,4 0,9 

Total  187 76,2 100,0 340 152,0 100,0 
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Tabel 13 : Fortegnelse over lân emitteret i 1974 

Kontraktdato 
Emittarer 
i lebet af mâned Emissionssted 

Tegnings-
valuta 

Beleb  
1 national 

valuta (mill.) 
Beleb  

Ι mill. R.E. 
Lânets 
lebetid 

Nominel 
rente % Emissionens art 

14.1.1974 januar Luxembourg Eurco 60 60,7 15 8 Offentlig placering (1) 
6.2.1974 februar Schweiz S.f.rs 20 6,3 5 7,75 Privat placering 

februar Schweiz S.frs. 20 6,3 6 7,875 Privat placering 
februar Schweiz S.frs. 20 6,3 7 8 Privat placering 

20.2.1974 februar Luxembourg $ 20 15,9 10 8,625 Privat placering 
27.3.1974 marts Luxembourg S 40 31,9 12 8,75 Offentlig placering (2) 
27.3.1974 marts Luxembourg s 50 39,8 10 8,75 Privat placering 
6.5.1974 mai Luxembourg $ 50 39,8 5 variable rente Privat placering 
10.5.1974 maj Nederlandene Hfl. 50 16,0 5 9,50 Privat placering 
27.5.1974 maj Luxembourg $ 100 79,7 8 9,50 Privat placering 

maj Luxembourg $ 100 79,7 10 9,50 Privat placering 
5.6.1974 juni Luxembourg $ 100 79,7 10 9,50 Privat placering 
14.8.1974 august Tyskiand DM 20 6,6 7 10 Privat placering 
10.9.1974 September Luxembourg $ 300 239,1 10 10 Privat placering 
29.10.1974 Oktober Luxembourg Lux-frs. 400 8,8 7 10 Offentlig placering (3) 
29.11.1974 november Luxembourg S 50 39,8 10 10 Privat placering 
1.12.1974 decomber Kuwait $ 25 19,9 10 10 Offentlig placering (4) 
9.12.1974 december Schweitz S.frs. 50 15,9 5 9,375 Privat placering 
12.12.1974 december Tyskiand DM 100 33,1 10 9,5 Privat placering 

Total: 825,5 

(1) Overtaget i fast regning af et bankkonsortium bestâende af N.M. Rothschild 
& Sons Ltd, Banca Commerciale Italiana, Banca Nazionale del Lavoro, Banque  
Nationale de Paris, Kredietbank S.A. Luxembourgeoise, Société Générale, Amsterdam- 
Rotterdam Bank N.V., Deutsche Bank AG, Algemene Bank Nederland N.V., Banque  
de Bruxelles S.A., The Daiwa Securities Co. Ltd, Dresdner Bank AG, Kuhn, Loeb  
& Co., Société Générale de Banque S.A., Union Bank of Switzerland (Underwriters) 
Ltd, S.G. Warburg & Co. Ltd, Kjobenhavns Handelsbank A/S and Allied Irish Invest
ment Bank Ltd, offentligt tegningstilbud: 100 %. 

(2) Overtaget i fast regning af et bankkonsortium bestéende af Banca Commerciale  
Italiana, Union Bank of Switzerland (Underwriters) Ltd, The First Boston Corporation, 
Kuwait Foreign Trading, Contracting & Investment Co. (S.A.K.), Algemene Bank 
Nederland N.V., Banque Internationale à Luxembourg S.A., Banque de Paris et 

des Pays-Bas, Crédit Commercial de France, Credito Italiano, Deutsche Bank AG,  
Dresdner Bank AG, Kuhn, Loeb & Co., Morgan, Grenfell & Co. Ltd, Société Générale  
de Banque S.A., Williams, Glyn & Co., Den Danske Landmandsbank and Allied  
Irish Investment Bank Ltd, offentligt tegningstilbud: 97,5 %. 

(3) Overtaget I fast regning af et bankkonsortium bestéende af Banque Internationale  
à Luxembourg. S,A„ Banque Générale du Luxembourg S.A., Kredietbank S.A.  
Luxembourgeoise, Banque Lambert-Luxembourg S.A., Banque de Paris et des  
Pays-Bas pour le Grand-Duché de Luxembourg S.A. and Caisse d'Épargne de l'État 
du Grand-Duché de Luxembourg, offentligt tegningstilbud; 100 %. 

(4) Overtaget i fast regning af Kuwait Investment Company (S.A.K.), offentligt 
tegningstilbud: 97,5 %. 
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Henvendelse om yderligere 
opiysninger kan ske til : 

BANQUE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT 
2, place de Metz - Luxembourg 
Tel. 43 50 11 - Telex 35 30 bankeu lu 

eller til dermes udiandskontorer: 

Afdelingen for Italien 
Via Sardegna 38 - I - 00187 Rom 
Tel. 48 36 51 - Telex 6 21 30 bankeuro 

Reprœsentationskontoret i Bruxelles 
Rue Royale 60, Bte 1 - Β - 1000 Bruxelles 
Tel. 513 40 00 - Telex 2 17 21 bankeu b 

der ligeledes kan udievere folgende publikationer: 

Vedtaegter og andre bestemmelser  
vedrorende Den europaeiske Investeringsbank 
1973, 36 sider (dansk, ty., en., fr., it., ne.) 

Ärsberetninger 
fra 1958 
(ty., en., fr., it., ne., fra 1972 ogsâ dansk) 

Lân og garantier 
i Det europaeiske Faellesskabs Mediemslande 
1974, 20 sider (dansk, ty., en., fr., it., ne.) 

Finansieringsbistand i de Associerede Afrikanske Stater  
og Madagascar samt i de Associerede Oversoiske Lande og Terri
torier 
1973, 20 sider (ty., en., fr., it., ne.) 

Operationer i Tyrkiet 
1973, 16 sider (ty., en., fr., tyrk.) 

Den europaeiske Investeringsbank og Syditaliens problemer 
Direktoratet for forskning 
1972, 35 sider (ty., fr., it.; udsolgt : en.) 

Investeringer Inden for Faellesskabet og finansieringen af disse 
Direktoratet for forskning 
i 1972; 28 sider (dansk, ty., it., ne.; udsolgt: en., fr.) 
i 1973; 40 sider (en., fr.; udsolgt: dansk, ty., it., ne.) 

Den Europaeiske Investeringsbank takker lântagerne sâvel som bureauerne 
Rapho, Spectrum og Hoa-Qui, som bar vaeret sä venlige at stille billed-
materiale til râdighed ved udfaerdigelsen af denne beretning. 

Layout og design af Mundoprint France og trykt hos Imprimerie Berger-Levrault 
i Nancy (Frankrig). 
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Den Europaeiske Investeringsbank 

Europäische Investitionsbank 

European Investment Bank 

Banque Européenne d'Investissement  
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