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Bankens regningsenhed 
Modvaerdi i nationale valutaer 

SIden afslutningen af regnskabsâret 1974 har Banken som anfort nedenfor 
(bemaerkningerne til ârsregnskabet, s. 70) udarbejdet sine statusopgorelser, 
driftsregnskaber og statistikker sâledes, at den ved omregning mellem de nationale 
valutaer og sin regningsenhed anvender kurserne for omregning mellem disse  
valutaer og den europaeiske regningsenhed (ERE). 

I praksis anvender Banken til statistiske formal de omregningssatser i et kvartal, 
der konstateres den sidste arbejdsdag i foregâende kvartal. I 1976 anvendtes 
sâledes folgende kurser: 
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Den europaeiske Investeringsbank be-
vilgede i 1976 nye finansieringsbi-
drag pâ i alt 1 273,3 mio regnings-
enheder (i) mod 1 006,5 mio i 1975. 

Danne aktivitet udfoldedes i et for-
holdsvis gunstigere okonomisk klima 
end i 1975. I industrilandene fort-
satte det okonomiske opsving, der  
slog igennem midt i 1975 - forst i 
Nordamerika, siden i Europa og Japan  
- omend noget langsommere fra be-
gyndelsen af andet haivâr af 1976.  
Ledigheden forblev dog overalt bety-
delig og tiltog endog i visse lande. 
Inflationen, der generelt viste fal-
dende tendens, var fortsat hoj und-
tagen i De forenede Stater, For-
bundsrepublikken Tyskiand og 
Schweiz. Der aniagdes for det meste 
en mindre ekspansionistisk budget- 
og pengepolitik. Lagerreduktionernes  
ophor og det moderate okonomiske  
opsving forte i en raekke lande til  
en forogelse af underskuddet pâ be- 
talingsbalancens lobende poster. Den  
fra land til land forskellige udvikling  
i vaekst- og inflationsraten samt beta- 
lingsbalancestillingen udloste bolger  
af usikkerhed pâ valutamarkederne. 

Pâ kapitalmarkederne i de lande,  
hvor Inflationen var forholdsvis mode-
rat, forbedredes vilkârene ogsâ i 1976 
takket vœre kapitaltilstromningen og 
en lempelse af pengepolitikken. Sâle- 
des faldt renten pâ kort- og langfri-
stede lân det meste af âret i De  
forenede Stater, Forbundsrepublikken 
Tyskiand og Schweiz, hvor obliga-
tionsemissionernes omfang derfor var 
stort. Det internationale marked for 
papirer i US-$ og DM samt det 
schweiziske marked for udenlandske 
emissioner viste sig den rekordagtige 
eftersporgsel voksen. Trods en stigning 
i nyemissionernes omfang og antal i 
forbindelse med en gradvis forlaengelse 
af deres lobetid praegedes u dbytterne 
pâ disse markeder ved ârets udgang 
stadig af en nedadgâende tendens, der  
sâ ud til at skulle fortsaette i begyn-
delsen af 1977. Derimod steg renten 
pâ en raekke andre markeder det meste 

af âret. Denne udvikling forstaerkedes 
af spekulationsbolger mod visse valu-
taer og ved fald i disses vaerdi. Mod 
ârets udgang muliggjorde en vis af-
spaending dog en mild tendens hen 
imod et fastere marked. 

Bruttonationalproduktet i Faellesska- 
bet Steg med ca. 4,3% (2). Det  
genopsving, der i de sidste mâneder 
af 1975 havde afiost to ârs lavkon-
junkturer, afsvaekkedes noget i fler-
tallet af mediemsstaterne fra ud-
gangen af forste haivâr. Det var i ovrigt 
meget ulige fordeit pâ brancher. Stig-
ningen i det private forbrug, som ind-
ledningsvis havde styrket dette genop
sving, aftog gradvis. Det endnu util-
straekkeligt udnyttede produktionsap-
parat og en vis usikkerhed pâ grund 
af det ârelange près pâ fortjenstmar-
ginerne lagde en daemper pâ investe-
ringslysten, der forblev beskeden. 
Trods den forte politik for begraens-
ning af dels den offentlige sektors 
underskud, dels vaeksten i penge-
maengden kom det til en ret betydelig 
likviditetsudvidelse. Bortset fra en let  
opbremsning forblev Inflationen hoj, 
undtagen i Forbundsrepublikken Tysk
iand. Bestraebelserne for at opnâ 
enighed mellem arbejdsmarkedets par-
ter om en daempning af Ion- og pris-
stigningerne kronedes med storre eller  
mindre held afhaengig af det politiske  
og arbejdsmarkedsmaessige klima i  
mediemsstaterne. Til gengaeld ydede  
genopsvinget i eksporten efter bedrin 
gen af verdenskonjunkturerne og den  
internationale samhandel et betyd- 
ningsfuldt bidrag til en forbedring af  
aktivitetsniveauet. Trods virkningerne  
af isaer torken steg underskuddet pâ 
handelsbalancen og herved ligeledes  
pâ betalingsbalancens lobende poster 
betydeligt i hele Faellesskabet, idet  
der dog fortsat kunne konstateres klare  
forskelle i udviklingen fra land til 

(') Medmindre andet er anf0rt. er alle be!0b udtrykt 
i regningsenheder (jf. s. 6). Eventuelle forskelle mellem 
de anforte totalbel0b og de summer, som fremkommer 
ved sammenlaegning af de enkelte belob, skyldes 
afrunding. 
(2) Medmindre andet er an fort angiver alle procent-
satser ί dette kapitel en mœngdemaesslg udvlkling. 
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land. Medlemsstaterne med de storste 
underskud mâtte konstatere betydelige 
fald 1 deres valutaers vaerdi. 

I Forbundsrepublikken Tyskland 
forte den omfattende lageropbygning 
efter afmatningen samt det kon-
junkturbetingede genopsving i det pri
vate forbrug eg isaer 1 eksporten, 
saerlig det forste haivâr, til en meget 
kraftig produktionsstigning, ophaevelse 
af den partielle ledighed eg en forbed-
ring af produktiviteten. Den ekspan-
sive rolle, som den offentlige sektors  
eftersporgsel spillede, blev gradvis 
mindre fremtraedende pâ grund af be-
straebelserne for at mindske dens bety
delige strukturelle underskud. Trods en 
let tilbagegang i den erhvervsaktive 
befolkning, som hovedsagelig skyld-
tes en nettoafvandring af udenlandske 
arbejdstagere, forblev ledigheden for-
holdsvis hoj. 

I andet haivâr afsvaekkedes genopsvin-
get. Stigningen i det private forbrug 
aftog fra begyndelsen af andet kvar-
tal, de faste investeringer steg kun 
tovende, og lageropbygningstenden-
sen havde mistet sin dynamik. Deri-
mod forblev eksporten omfattende, og 
trods den betydelige vaekst i importen 
pâ grund af DMs staerke stilling for
blev overskuddet pâ handelsbalancen 
stort. Takket vaere en raekke faktorer,  
som opbremsning af stigningen i 
lonomkostningerne, forbedring af pro
duktiviteten, forogelse af DMs vaerdi 
og fald i râvarepriserne, daempedes 
prisstigningerne yderligere. Forst mod 
ârets slutning kom det til et fornyet 
opsving i eftersporgslen. 

I Frankrig konstateredes i de sidste 
mâneder af 1975 og forste kvartal af 
1976 et hurtigt genopsving, der for-
staerkedes, dels af de stimulerende for-
anstaltninger, som besluttedes i 1975, 
dels af lagergenopbygningen og en 
livligere eksport. Denne fase varede 
dog kun kort. Erhvervsinvesteringernes 
og de private investeringers beskedne 

omfang samt en vis tilbageholdenhed 
med hensyn til forbrug, som afspej-
ledes i en hurtig stigning i den kon-
tante opsparing, lagde fra sommerens 
begyndelse en tydelig daemper pâ  
vaeksten i industriproduktionen, hvis 
virkninger senere forstaerkedes af tor-
kens indflydelse pâ landbrugspro-
duktionen. Ledigheden forblev hoj. 
Kampen mellem arbejdsmarkedets par 
ter om en fortsat indkomstforbedring 
forblev dog livlig og udloste stadige 
omkostnings- og prisstigninger. Infla 
tionen styrkedes af stigningen i im-
portudgifterne pâ grund af faldet i 
francens vaerdi efter dens udtraeden af 
Faellesskabets valutaslange i marts (^). 
Den faldende konkurrencedygtighed 
og senere torkens virkninger bidrog 
til at oge underskuddet pâ handels
balancen. Af disse gründe mâtte der  
ved sommerens udgang vedtages en  
raekke foranstaltninger med henblik pâ  
at daempe inflationen og genoprette  
balancen i forholdet til udlandet. De  
forste virkninger heraf slog igennem i  
decomber. 

I Det forenede Kongerige indtrâdte  
pâny en tovende tendons efter et 
opsving ved ârets begyndelse, der 
hovedsagelig skyldtes den udenland
ske eftersporgsel, og vaeksten i brutto-
nationalproduktet var meget beskeden 
i 1976. Det private forbrug forblev 
stort set uaendret indtil begyndelsen af 
fjerde kvartal, hvor indkomstskatte-
lettelserne betod en vis Stimulans. Efter 
den langvarige Stagnation i de fore-
gâende âr indtrâdte der kun en midler-
tidig stigning i erhvervsinvesteringerne 
og de private investeringer. Vaeksten i 
ledigheden fortsatte, omend med grad
vis lavere hastighed. Underskuddet pâ  
betalingsbalancens lobende poster for
blev betydeligt. Faldet i pundets 
vaerdi pâ valutamarkederne i forâret og 
efterâret betod for âret som helhed 

(^) En ordning, hvorefter kurserne pê de europaeiske 
valutaer flyder sammen. Ved udgangen af 1976 deltog 
DM. den nederlandske gylden. den belgiske og luxem-
bourgske franc samt den danske. svenske og norske 
krone. 
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et fald pâ ca. 20 % (i). For at opveje  
nedgangen i bruttoreserverne mâtte  
Det forenede Kongerigety til udiandet,  
forst 1 form af optagelse af kortfri- 
stede kreditter hos en raekke central-
banker, dernaest gennem optagelse af  
et lân 1 Den internationale Valutafond  
pâ 3,9 mia US-S. Inflationen, der blev  
betydeligt lavere end i 1975, er endnu  
vaesentlig hpjere end i de vigtigste  
samhandelslande. Derfor fortsatte  
regeringen sin politik for afdaempning 
af indkomstudviklingen, saerlig ved 
indgâelse af en ny og strengere aftale 
om frivillig begraensning af lonstig-
ninger. I lobet af sommeren offent-
liggjorde regeringen endvidere et pro
gram for reduktion af de offentlige 
udgifter og forhojelse af socialsikrings-
bidragene. Endelig bestraebte den en-
gelske nationalbank sig for at bremse  
den hurtige udvidelse af pengemaeng-
den ved at aniaegge en restriktiv  
pengepolitik og opretholde meget hoje 
rentesatser. 

I Italien kom det til et meget livligt 
opsving i forste haivâr takket vaere 
den private eftersporgsel, lageropbyg-
ningen og - indtil begyndelsen af 
1976 - videreforelsen af en ekspan-
sionistisk okonomisk politik. Denne 
tendens aflostes dog af en hurtig  
afmatning i sommerens lob. Medens 
den partielle ledighed faldt, fortsatte  
ledigheden sin stigning. Faldet i lirens 
vaerdi, der skyldtes en ny negativ  
udvikling i stillingen pâ betalingsba-
lancens lobende poster og en kapital-
flugt, som stimuleredes af en for-
holdsvis betydelig inflation, udloste 
prisstigninger. Det meget hoje rente-
niveau, indforelsen af en obligatorisk 
deponeringsordning ved kob af frem-
med valuta i maj og en vis afkolning 
af de politiske forventninger efter val-
get i juni bidrog utvivlsomt til genop-
rettelsen af en positiv kapitalbalance. 
Alligevel bevirkede de begraensede 
valutareserver, at en forbedring af de  
lobende poster pâ betalingsbalancen 
forblev et af regeringens hovedmâl.  
I ârets lob asndredes pengepolitikken 
i mere restriktiv retning, der indfortes 
en midlertidig afgift pâ kob af frem-

med valuta, og en raekke fo ranstalt-
ninger, heriblandt forhojelser af ind-
komstskatten og priserne pâ det of-
fentliges tjenesteydelser, gennemfortes 
med henblik pâ at begraense d en of
fentlige Sektors underskud og reducere  
finansministeriets kapitalbehov. Endvi
dere udarbejdedes der i efterâret et  
program for daempning af stigningen i 
lonomkostningerne og indforelse af 
tvungen opsparing for de hojeste ind-
taegtsgrupper. Den konkurrencefordel, 
som faldet i lirens vaerdi og afsvaekkel-
sen af eftersporgslen pâ hjemmemar-
kedet medforte, skulle bidrage til en 
positiv udvikling i eksporten. 

I Nederlandene forblev den okono-
miske vaekst beskeden og investorerne 
afventende trods en fortsat ekspan-
sionistisk budgetpolitik og nye stig-
ninger i lonomkostningerne. Ledighe
den var hoj, og der var fortsat over-
skud pâ betalingsbalancens lobende  
poster. 

I Belgien kom det til et betydeligt 
fald i prisstigningerne, medens be-
skaeftigelsen og den midlertidigesvaek-
kelse af francen gav aniedning til al-
vorlig bekymring. Den okonomiske 
politik rettedes derfor mod at begraense 
kreditudvidelsen og budgetunder-
skuddet. Den stigende udenlandske 
eftersporgsel bevirkede kun en be
skeden udvidelse af den okonomiske 
aktivitet. 

I Luxembourg var den okonomiske 
aktivitet generelt noget hojere end i 
1975, men den meget vanskeligt stil-
lede stâlindustri lagde en daemper pâ  
genopsvinget. 

I Denmark udloste eftersporgslen, 
stimuleret af lonstigningerne og den 
midlertidige momsnedsaettelse, et ret 

(^) Procentvis udtryk for faldet i pundets vaerdi 
(fra december 1975 til december 1976) I forhold til 
ti valutaer, vaegtet med hvert af de pâgaeldende landes  
andele i Det forenede Kongeriges udenrigshandel. 

12 



energisk okonomisk genopsving. Den 
alvorlige forvaerring af stillingen pâ  
betalingsbalancens lobende poster 
nodvendiggjorde dog i andet haivâr  
en mere restriktiv okonomisk politik, 
skatte- og afgiftsforhojelser, en stram 
mere indkomstpolitik og oget lântag- 
ning i udlandet. 

I Irland kom det til et klart okono
misk opsving, hovedsagelig pâ grund 
af eksporten, hvorimod ledigheden for-
blev langt mere foruroligende end i de  
ovrige medlemsstater. Den betydelige 
inflation samt omfanget af den offent-
lige Sektors budgetunderskud og un-
derskuddet pâ betalingsbalancen be-
graensede mulighederne for at stimu 
lera eftersporgslen pâ hjemmemarke-
det. 

De udviklingslande, som er tilknyt-
tet Faellesskabet gennem aftaler om 
finansielt samarbejde, mâtte for fler-
tallets vedkommende fortsat fole kon-
sekvenserne af de okonomiske omvaelt-
ninger i 1974 og 1975. De mâtte  
endvidere baere den begrasnsning i de-
res importkapacitet, som firdoblingen 
af oliepriserne bevirkede. De forbed-
rede konjunkturer i industrilandene 
muliggjorde dog en vis forogelse af 
disse udviklingslandes eksportindtaeg-
ter i 1976, omend danne fordel var 
meget ulige fordelt. Forbedringen slog 
staerkest igennem i de forholdsvis 
hojere udviklede lande med et diffe-
rentieret produktionsapparat og i de  
lande, som hovedsagelig eksporterer  
râvarer til Industrien, idet disse lande  
nod godt af lageropbygningstenden- 
serne. Derimod mâtte de lande, hvis  
eksportindtaegter er lavest og udeluk- 
kende afhaengige af nogle fâ land- 
brugsvarer, pâny konstatere en bety- 
delig nedgang i deres importkapacitet,  
som international bistand og en raekke  
bidrag fra Den internationale Valuta 
fond ikke altid kunne opveje. 

For en raekke lande, herunder isaer 
lande med en mellemhoj eller forholds
vis lav pro capita indkomst, med-

forte den massive lântagning, saerlig 
i forretningsbankerne, der fandt sted i 
1974 og 1975, en meget betydelig 
stigning i afdragsbyrden. De storste 
ydelsers koncentration pâ de forste 
terminer begyndte i visse tilfaelde at  
volde alvorlig bekymring. 

Flertallet af statarne i Afrika, Vest-
indien og Stillehavet (AVS-stater-
ne) var - nâr bortses fra de lande, 
hvis eksport hovedsagelig afhaenger 
af priserne pâ sukker og fosfater - 
begünstiget af den stigning i râvare- 
priserne, som slog igennem i de sidste 
mâneder af 1975 og fortsatte i forste 
haivâr af 1976. Priserne pâ kobber, 
bomuld, naturgummi, trae, visse olieaf-
groder, kaffe og kakao steg underti-
den betydeligt i forhold til foregâende  
âr. Producentlandenes bytteforhold 
blev derigennem betydelig forbedret 
trods den uafbrudte stigning i pri
serne pâ importerede varar og tjene-
ster. I andet haivâr medforte afsvaek-
kelsen af den okonomiske fremgang i 
industrilandene dog et vist fald i râ- 
varepriserne, isaer pâ visse metaller som  
kobber og zink. Visse landbrugsvarer, 
sâsom kaffe og kakao, hvoraf verdens-
produktionen blev under normal, ind-
bragte dog fortsat meget hoje priser. 

Det blev générait mere bekosteligt at  
fortsaette den okonomiske vaekst, ogsâ  
for de AVS-stater, der ràder over de 
storste ressourcer. Trods en ofte bety
delig stigning i deres eksportindtaegter 
stod flertallet af disse lande derfor 
over for store underskud pâ betalings 
balancens lobende poster. Saerlig sta 
tene og de offentlige virksomheders  
finansieringsbehov forte til en hojere  
lântagning i udlandet til hoje rente- 
satser og med forholdsvis kort lobe- 
tid. 

I de mindst velstillede AVS-stater 
holdt Produktionen af naeringsmidler 
til eget forbrug sig générait pâ samme 
gunstige niveau som i 1975. De egne  
midier, som disse lande ràder over,  
er dog stadig utilstraekkeligetil atgen-
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Effektiv bruttorente af borsnoterede obligationer 
pâ Faellesskabets forskellige kapitalmarkeder. For sammenligningens skyld er der kun taget hensyn 
til obligationer, hvis emissionsvilkâr svarer til emissicnsvilkârene for Bankens lân, ligesom de i 
Danmark, Irland og Det forenede Kongerige sasdvanlige haivârlige renteberegninger er erstattet 
af beregninger pâ ârsbasis. 
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nemf0re en udviklingspolitik, og de  
har for flertallets vedkommende igen  
mulighed for at skaffe den nodvendige 
kapital udefra pâ gode vilkâr, hvilket 
er en alvorlig hindring for deres vaekst. 

11976 udviklede Faeiiesskabets 0ko-
nomiske poiitik sig hovedsagelig pâ  
omrâderne forbindelser med tredje-
lande og udviklingssamarbejde med  
et storre anta! lande. 

I Graekenland fortsatte det genop- 
sving, der slog igennem 11975, med en  
fremgang pâ ca. 5 % i 1976. Der fore-
toges langt storre investeringer i den 
produktive sektor, og prisstigningerne 
là lidt over gennemsnittet i Faelles-
skabet. Underskuddet pâ handelsba-
lancen ogedes, hvorimod den betyde-
lige stigning i turistindtaegterne gjorde 
det muligt at undgâ en forogelse af 
underskuddet pâ betalingsbalancens 
lobende poster. 

I Tyrkiet forblev den okonomiske 
vaekst ret markant, og bruttonational-
produktet steg antagelig med over 7 %  
i forhold til 1975. Denne ekspansive 
konjunktur ledsagedes af en kraftig 
stigning i det budgetmaessige under-
skud og en fornyet inflationsbolge. 
Den eksportfremgang, der konstatere-
des ved ârets begyndelse, blev fra  
sommeren aflost af stagnation, og pâ  
grund af en ârlig nedgang pâ ca. 
25 % i de emigrerede arbejdstageres 
pengeoverforsler udviste betalingsba
lancens lobende poster fortsat et bety-
deligt underskud, der nodvendiggjorde 
oget lântagning i udlandet. 

Portugals okonomi viste tegn pâ en  
vis fremgang. Produktionen nâede ni-
veauet fra 1974, men investeringsly-
sten forblev meget beskeden. Landet 
har endnu ikke helt overvundet de 
vanskeligheder, der skyldes et stört 
antal emigranters tilbagevenden fra de 
tidligere afrikanske kolonier og de 
betydelige lonstigninger siden 1974.  
Ledigheden omfatter over 10 % af den 
erhvervsaktive befolkning, underskud
det pâ budgettet og pâ betalingsba
lancens lobende poster er fortsat stört 
og Inflationen er hoj. Regeringen har 
derfor fundet det nodvendigt at gen-
nemfore nye budgetstabiliserende for-
anstaltninger og begraense eftersporgs-
len pâ hjemmemarkedet. 

Lomékonventionen.der undertegne-
des den 28. februar 1975 mellem pâ  
den ene side Det europaeiske okono
miske Faellesskab og pâ den anden 
side 46 stater i Afrika, Vestindien 
og Stillehavet (AVS-staterne), trâdte  
i kraft den 1. aprii 1976. I alle disse  
lande sâvel som i de oversoiske lande 
og territorier (OLT) vil Bankens finan-
sieringsbidrag hovedsagelig blive ydet 
i form af lân af egne midier (pâ indtil 
400 mio regningsenheder, heraf 390  
mio i AVS-staterne og 10 mio i OLT), 
der saedvanligvis vil blive forbundet 
med en rentegodtgorelse pâ 3 %, hvor-
til der er afsat 100 mio regningsen
heder af gaveydelserne fra Den euro
paeiske Udviklingsfond (EUF). Ban
kens finansieringsbidrag kan endvide-
re stilles til râdighed i form af risiko-
villig kapital (100 mio regningsen
heder, fordelt pâ 95 mio i AVS-sta
terne og 5 mio i OLT), der ligeledes 
finansieres af EUFs midier. Projekter 
inden for industri, minedrift og turisme 
vil frem for andre blive forelagt 
Banken, uden at dette dog udelukker 
muligheden for at yde lân til visse  
rentable infrastrukturprojekter i lande,  
hvor denne finansieringsform mâtte  
vaere hensigtsmaessig. 

I ârets lob udvidedes denne konven-
tion til en raekke andre udviklings-
lande, der for nylig har opnâet selv-
staendighed : Comorerne, Seychellerne, 
Surinam (tidligere oversoiske lande og 
territorier), Sao-Toméog Principe, Cap 
Verde og Papua-Ny Guinea. 

Banken deltog i de planlaegnings-
grupper, som Kommissionen udsender 
til AVS-staterne, og ydede allerede 
i andet haivâr sine forste finansie
ringsbidrag inden for rammerne af 
Lomékonventionen. 
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Der skete i 1976 an betydelig udvik-
ling i Faellesskabets politik for samar-
bejde med middelhavslandene. For-
handlingerne om indgâelse af samar-
bejdsaftaler med talrige lande til-
skyndede Faellesskabets organer til at  
foretage en samlet undersogelse af 
mulighederne for at indiede et finan-
sielt samarbejde med udvikllngslan-
dene. 

Styrelsesrâdet for Banken skonnede  
for sin del, at Bankens finansierings- 
virksomhed uden for Faellesskabet med  
egne midier 1 perioden 1976-1980  
kunne udgore 1 alt 1 300 tll 1 400 mio  
regningsenheder, her! indbefattet de  
allerede indgâede forpligtelser 1 hen- 
hold tll Lomékonventlonen (400 mio),  
nodhjaelpen til Portugal (150 mio) og  
aftalerne med Maghreblandene og  
Malta (183 mio), hvoraf en del ikke  
vil blive anvendt for i 1981. Pâ dette 
grundlag besluttede Styrelsesrâdet for  
sâ vidt angâr ârene 1976-1980 og de 
folgende âr, at Bankens lân af egne 
midier Inden for rammerne af nye af
faler eller beslutninger om finansieit 
samarbejde uden for Faellesskabet ikke 
mâ overstige 800 mio. Det forbehol-
der sig naturligvis retten til pâ et 
senere tidspunkt af fastsaette et udlâns-
loft for hvert land og til at tage  
stilling til udlânsvilkârene, herunder  
sporgsmâlet om tilstraekkelige garan 
tier. Endelig understregede det, at  
Bankensfinansieringsvirksomhed uden  
for Faellesskabet ikke mâ pâvirke mu 
lighederne for udvidelse af finansie- 
ringsvirksomheden i medlemsstaterne i  
den pâgœldende période. 

Endvidere lagde Râdet for De euro-
paeiske Faellesskaber et loft pâ 450 
mio regningsenheder over de budget-
maessige midier, der i form af lân pâ  
saerlige vilkâr og gaveydelser kan 
stilles til râdighed i henhold til de nye 
protokoller, som skal indgâs med mid
delhavslandene, ud over det, der alle 
rede var afsat, dels til Maghreblandene 
og Malta, dels til den saerlige nod-
hjaelp til Portugal. Forvaltningen af en 

del af dette belob skal overdrages til  
Banken. Nâr medregnes allerede ind
gâede affaler og finansieringsbidrag 
af Bankens egne midier, har Faelles
skabet besluttet at investere ca. 1,6  
mia regningsenheder i middelhavslan-
denes udvikiing i de kommende fem  
til seks âr. 

Disse globale interventionsmuligheder 
bliver i ojeblikket fordeit i henhold 
til de finansielle bestemmelser, som  
allerede er besluttet, eller hvorom der  
forhandies mellem Faellesskabet og ne-
dennaevnte lande. 

I januar 1976 godkendte Râdet for 
De europœiske Faellesskaber, at  
Jugoslavien Inden for visse graenser 
fâr adgang til Bankens lân pâ al-
mindelige vilkâr af egne midier. I 
december besluttede Styrelsesrâdet at  
bemyndige Banken til at yde lân pâ 
indtil 50 mio regningsenheder med  
henblik pâ finansiering af investerings-
forehavender af faelles interesse for 
Faellesskabet og Jugoslavien. 

Aftalerne mellem Faellesskabet pâ den  
ene side og Algeriet, Marokko,  
Tunesien og Malta pâ den anden 
side blev underskrevet i marts og 
aprii 1976. Disse affaler fastsaetter 
Faellesskabets udvikiingsbistand til 365  
mio regningsenheder at investere In 
den udgangen af Oktober 1981 i 
Maghreblandene og for sâ vidt angâr 
Malta Inden for en période pâ fem âr, 
regnet fra datoen for aftalens ratifi-
kation. Af dette samiede belob kan 
Banken hojst stille 183 mio til râdig
hed af egne midier (Algeriet 70 mio,  
Marokko 56 mio, Tunesien 41 mio og  
Malta 16 mio). Disse lân vil blive for-
bundet med en rentegodtgorelse pâ 
2 %, der finansieres af budgetmaessige 
midier. 

Finansprotokollen med Portugal blev 
underskrevet i September 1976. Den  
indeholder bestemmelser om ydelse 
af lân af Bankens egne midier pâ ind
til 200 mio regningsenheder i en perio-
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de pâ fem âr efter datoen for dens 
ikrafttraedelse, dog tidiigst den 1. ja-
nuar 1978. Af disse 200 mio kan ind-
til 150 mio forbindes med rentegodt-
gorelser pâ 3 %, der finansieres af 
Faellesskabet, men som i ait ikke kan 
overstige 30 mio. Disse finansierings-
bidrag skai afiose nodhjaelpen pâ 
150 mio for ârene 1976 og 1977. 

I forste kvartal af 1977 blev der  
underskrevet en raekke finansprotokol- 
ler mellem Faellesskabet pâ den ene  
side og Egypten, Jordan, Syrien og  
Israel pâ den anden side. Den plan- 
lagte finansielle bistand til fordel  
for de tre Machreklande udgor 270  
mio regningsenheder, at investere in-
den udgangen af Oktober 1981. Ban 
ken kan yde lân af egne midier pâ  
indtil 145 mio (Egypten 93 mio, Jor
dan 18 mio og Syrien 34 mio). Disse 
lân vil blive forbundet med en rente-
godtgorelse pâ 2 %, der finansieres af 
budgetmaessige midier. Faellesskabet 
bar endvidere âbnet lignende forhand-
linger med Libanon. 

Inden for rammerne af den aftale med  
Israel, som undertegnedes den 8. fe-
bruar 1977, bar Faellesskabet anmodet 
Banken om at stille lân pâ indtil 30 
mio regningsenheder til râdigbed In 
den den 31. Oktober 1981. 

Forst pâ âret 1977 var der stadig for -
bandlinger i gang om Graekenlands 

tiltraedelse af Faellesskabet og visse  
aspekter af associeringsaftalen med 
Tyrkiet. Faellesskabet agter at fortsaet-
te sin finansielle bistand til disse to  
lande. Forbandlingerne med Graeken-
land forte den 28. februar 1977 til  
undertegnelsen af en finansprotokol 
om ydelse af bistand fra Faelles
skabet pâ indtil 280 mio regningsen 
heder, hvoraf Banken kan stille 225  
mio til râdigbed af egne midier. 

Gennemforelsen af disse forskellige 
finansprotokoller med landene i mid-
delhavsomrâdet vil blive indledt umid-
delbart efter afslutningen af ratifika-
tionsprocedurerne og tilvejebringelsen 
af de nodvendige garantier. 

De i 1976 trufne beslutninger an-
gâende finansieringsvirksomheden 
uden for Faellesskabet er sâledes af 
stor betydning, idet de oger de fore-
gâende ârs forholdsvis beskedne be
lob, der for storstedelen stilledes til  
râdigbed i form af lân pâ saerlige v il-
kâr af budgetmaessige midier, til et 
langt storre belob, bovedsagelig i form 
af lân af egne midier. I overens-
stemmelse med Styrelsesrâdets ret-
ningslinier vil Banken bestraebe sig 
for i det mindste at bevare og om 
muligt ogsâ at udvide omfanget af 
sin finansieringsvirksombed i Faelles
skabet i reel vaerdi. 
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Bankens ârlige aktivitet 
ι millioner regningsenheder 

Finansleringsbidrag 1 alt 

Lân pâ almindelige vilkâr i Faellesskabet 

Lân pâ almindelige vilkâr uden for Fsellesskabet 

Finansleringsbidrag pâ saerlige vilkâr (uden for Faellesskabet) 

Fuldmagtsiân og garantier i Faellesskabet 
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Finansieringsbidrag ì 1976 

Nye finansieringsbidrag 
pâ i alt 1 273,3 mio  

regningsenheder 

Den europaeiske Investerlngsbank undertegnede i 1976 aftaler cm lân eg garantier  
pâ i alt 1 273,3 mio regningsenheder mod 1 006,5 mio i 1975 og 996,4 mio i 1974. 

Storstedeien af Bankens finansieringsbidrag (1 086,0 mio) stilledes ti! rédighed i 
mediemsstaterne og indgik i finansieringen af investeringer pâ i alt ca. 7 mia. 

Banken yder lân af egne midier og garantier (finansieringsbidrag pâ almindelige 
vilkâr). 

I visse tredjelande yder den inden for rammerne af Faellesskabets politik for  
okonomisk og finansielt samarbejde med disse lande endvidere finansieringsbidrag 
af budgetmaessige midier (finansieringsbidrag pâ saerlige vilkâr), som den forvalter 
i sin egenskab af mediemsstaterne eller Faellesskabets befuldmaegtigede. 

label 1 : Finansieringsbidrag i 1976 og 1958-1976 
Fordeling pâ finansieringsformer og omrâder 

1976 1958-1 976 

Anta! Mio RE % Antal Mio RE % 

Finansieringsbidrag pà 
almindelige vilkâr 

1 Faellesskabet 73 1 086.0 85.3 569 6 005.4 86,6 

Uden for Faellesskabet 11 142.4 11,2 68 419,0 6,0 

1 alt 84 1 228,4 96,5 637 6 424,4 92,6 

Finansieringsbidrag pà 
saerlige vilkâr (') 

Uden for Faellesskabet 14 44,9 3.5 102 509,7 7,4 

Total 98 1 273,3 100,0 739 6 934,1 100,0 

Det samlede udestâende i form af lân af egne midier og garantier steg med  
25,8 % fra 4 616,5 mio den 31. december 1975 til 5 808,6 mio den 31. december 
1976. 

(1) Lân pâ sasrlige vilkâr og bidrag til tilvejebrlngeise af risikovillig kapital af budgetmaessige midier i henhold 
til mediemsstaterne eller Det eur opaeiske okonomiske Faellesskabs fuldmagt og for deres regning (]f. s. 67). 
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Bankens finansieringsbidrag i Fael/esska- 
bet. der i 1976 oversteg en mia regnings- 
enheder, gik i Hghed med de foregàende 
àr for tre fjerdedeies vedkommende ti! 
regionudviklingsprojekter, hovedsageiig i 
Irland, Italien og Det forenede Kongerige. 
FInanIserIngsbldragene tH Industrien, der  
blev storre end / 1975, udgjorde 297,8  
mio, heraf 61,2 mio I form af syv 
globallàn tH formidlende flnanslerlngsor-
ganer, der genudfàner midier ne tllmindre 
og mellemstore Industriprojekter. 

Finansieringsbidrag i Faeliesskabet 
Lân og garantier  

1 mediemsstaterne 
pâ 1 086 mio. 

I 1976 ydede Banken lân og garantier pâ Ι alt 1 086 mio regningsenheder ti! 
projekter i mediemsstaterne mod 917,5 mio i 1975. Disse finansieringsbidrag, der  
er 18,4 % storre end i 1975, udgjorde 85,3 % af Bankens aktivitet i regnskabsâret.  
De udviklede sig som folger: 

hvoraf tre fjerdedele 
gik ti! regionudviklings

projekter 

— Finansieringsbidragene til fremme af vanskeligt stillede omrâders udvikling eller 
omstilling steg betydeligt og tegner sig nu for tre fjerdedele af den samlede 
udlânsvirksomhed (jf. figuren s. 22) ; 

— finansieringsbidragene til projekter for forbedring af Faellesskabets energi-
forsyning ogedes ligeledes vaesentligt og tegnede sig i lighed med sidste àr for  
hovedparten af finansieringsbidragene til projekter af faelles europaeisk interesse, 
hvis omfang var naesten uaendret i forhold til 1975; 

Stigning i finansierings
bidragene til Industrien 

— finansieringsbidragenes fordeling pâ brancher kendetegnedes i forhold til 1975  
af et klart genopsving i udlânsvirksomheden til industriprojekter og af stabilitet for 
sâ vidt angâr finansieringsbidrag til infrastrukturprojekter; 

— knap 80 % af finansieringsbidragene gik til projekter i Irland, Italien og Det 
forenede Kongerige, som er de mediemsstater, der kendetegnes af de storste oko-
nomiske forskelle, sœrlig pâ regionalt plan. 

Bankens finansieringsbidrag kan befragtes ud fra tre synspunkter: De okonomi-
politiske mâl, til hvis virkeliggorelse de bidrager, deres fordeling pâ brancher og den  
geografiske fordeling af de projekter, i hvis finansiering de indgâr. 

EIBs finansieringsbidrag 
frommer virkeliggorelsen af 

Romtraktatens okonomi-
politiske mâl 

Artikel 130 i Romtraktaten om oprettelse af Det europœiske okonomiske Faellesskab 
bestemmer, at Den europœiske Investeringsbank har til opgave at bidrage til en 
afbalanceret og gnidningslos udvikling af det fœlles marked i Fœllesskabets 
interesse. I det ojemed letter den, ved ydelse af lân og garantier og uden sigte 
pâ fortjeneste, finansieringen af nedennœvnte projekter inden for aile erhvervs-
sektorer: 

a) Projekter, som har ophjœlpning af mindre udviklede omrâder for pje; 

b) projekter, som tager sigte pâ modernisering eller omstilling af virksomheder eller 
skabelse af nye beskœftigelsesmuligheder, og som er foranlediget af det fœlles 
markeds gradvise gennemfprelse ... ; 

c) projekter af fœlles interesse for fiere mediemsstater . . . 

Bankens finansieringsbidrag skai sâledes fortrinsvis stilles til râdighed for projekter  
af regional interesse, det vil sige projekter, som bidrager til udvikling af til-
bagestâende regioner, eller omstilling af regioner med œidre industri i Fœllesskabet. 
De skai i mindre omfang stilles til râdighed for projekter for modernisering og 
omstilling af virksomheder. Endelig kan de ydes til projekter, der er af fœlles interesse  
for fiere mediemsstater eller for Fœllesskabet som helhed, og som herefter kaldes  
projekter af fœlles europœisk interesse. 

2? 



Under sidstnaevnte overskrift kan EIB bed0mme projekter for forbedring af 
Faellesskabets energiforsyning, forbedring af forblndelserne mellem medlemsstater, 
miljobeskyttelse og anvendelse af avanceret teknologi eller investeringer, der er et  
résultat af et naert samarbejde mellem virksomheder 1 fiere medlemsstater. 

Aile projekter kan dog ikke klassificeres entydigt under et bestemt formai. Sâledes 
kan projekter af faelles europaeisk interesse samtidig fremme regionudviklings-
bestraebelserne og omvendt (jf. tabel 2, s. 23, og figuren nedenfor). 

Finansieringsbidrag i Faellesskabet 
Fordeling pâ okonomipolitiske formâl (i %) 

1958-1976 1976 

Regional interesse 
(4 558.6 mio RE) 

I Fa elles europœisk interesse 
1 (2 470.1 mio RE) 

Regional interesse 
(820.0 mio RE) 

I Faelles europaeisk interesse 
i (438.6 mio RE) 
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Jabel 2: Finansieringsbidrag i Faellesskabet i 1976 og 1958-1976 
Fordeling pâ pkonomipolitiske formal 

1976 1958-1976 C) 

Okonomipolitisk formâl Mio RE % Mio RE % 

Reglonudvrkiing 820,0 100,0 4 558,6 100,0 

Belgien 17,9 2,2 75,1 1,6 
Danmark 9,1 1,1 35,7 0,8 
Forbundsrepublikken Tyskiand 9,2 1.1 366,4 8.0 
Frankrig 60,1 7,4 846,0 18,6 
Irland 57,4 7,0 164,1 3,6 
Italien 347,1 42,3 2 200,6 48.3 
Luxembourg — — 4,0 0,1 
Nederlandene 30,4 3,7 70,5 1,5 
Det forenede Kongerige 288,8 35,2 796,2 17,5 

Faelles europaeisk interesse {=) 438,6 100,0 2 470,1 100,0 

Energi 376,5 ' 85,9 1 490,3 60,1 
Varmekraftvaerker 30,4 6,9 30,4 1,2 
Vand- og pumpekraftvaerker 42,1 9,6 141,4 5,7 
Kerneenergi 111,3 25,4 598,6 24,2 
Udnyttelse af kulbrintef orekom-
ster 60,5 13,8 258,6 10,5 
Fast braendsel 3,3 0,8 27,9 1,1 
Gas- og olierorledninger 128,9 29,4 433,4 17,6 

Transport 16,4 3,7 589,6 23,9 
Jernbaner 103,9 4,2 
Veje og ingeniorarbejder 423,9 17,2 
Sotransport 16,4 3,7 40,4 1.6 
Lufttransport 1 6,5 0,7 
Andet 4,9 0,2 

Telekommunikation — — 30,5 1,2 

Andre infrastrukturer — — 16,3 0,7 

Miljobeskyttelse — — 18,0 0,7 

Industrielt samarbejde 25,9 5,9 213,6 8,7 

Forskning 2,7 0,1 

Ny teknologi 19,7 4,5 19,7 0,8 

Modernisering og omstilling af 
3,6 virksomfieder (^) — 89,4 3,6 

Atfratrsekke for finansieringsbidrag 
med begge formà! - 772,6 - 7 023,3 

Total 1 086,0 6 005,4 

(1) Artikel 130 a) og b) i Romtraktaten. 
(2) Artikel 130 c) i R omtraktaten. 
(3) Artikel 130 b) i Romtraktaten. Disse finansieringsbidrag indgik tidligere i afsnittet »branchemœssig interesse« De vil  
fremover for forenklingens skyld og i betragtning af de pâgasidendo belobs beskedne omfang indga i afsnittet 
»fœlles europaeisk Interesse«. Afsnittet »branchemaessig Interesse« var i ârbseretningen for 1 975 opfort med 188.9 mio.  
hvoraf 99.5 mio aJlerede indgik 1 afsnittet »fœlles europœisk interesse«. Dette belob er her fratrokket for at undgâ  
overlapning: 188.9 - 99,5 = 89,4 mio. 
C^) En üversigt over en sâ lang période mâ fortolkes med forsigtighed, idet oplysningerne om de forskellige âr 
pâvirkes af prisudvikiingen samt af d e kursaendringer. der er sket i perioden 1958-1976. 
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En tilstrœkkelig vandforsyning er af afge 
rende betydning for Sy dita tiens ο g visse 
egne af Det forenede Kongeriges udvik-
ling, idet den er en forudsaetning for 
virksomheders etabiering og drift i ud-
vikiings- og omstiilingsomràderne. / Mez 
zogiorno er vandbygningsarbejderne end-
videre g rundiaget for iandbrugets og tu-
rismens fremgang. 

820 mio til regionudvik-
lingsprojekter. 

Styrelsesrâdets retningslinier for Bankens kreditpolitik har siden Bankens oprettelse  
besternt, at den ska! anvende »en betydelig del af sine midier« til finansiering af  
projekter af regional interesse. Finansieringsbidragene til projekter for udvikling af  
tiibagestâende regioner eiier omstiiling af omrâder med aeidre industri tegnede sig 
i 1976 sâvei som i perioden 1958-1975 for tre fjerdedeie af Bankens finansierings-
bidrag i Faeiiesskabet eiier et samiet beiob pâ 820 mio, hvoraf 172,6 mio indgik i 
finansieringen af projekter, der samtidig var af faeiies europaeisk interesse. 

isaer i udviklings-
omrâderne i Irland,  

Italien og Det forenede 
Kongerige 

Af Bankens finansieringsbidrag tii regionudvikiing gik 84,5 % af det samiede beleb  
til projekter i italien (42,3 %), Det forenede Kongerige (35,2 %) og Irland (7,0 %). 
Formâiet med disse bidrag er ikke blot at tiivejebringe infrastrukturer med henbiik  
pâ varig forbedring af mulighederne for oprettelse og drift af virksomheder (522,1 
mio), men ogsâ at etablere store industrier, der medvirker til skabelsen af 
udviklingscentre (236,8 mio), og finansiere mindre og mellemstore industriprojekter, 
som er en forudsaetning for den nodvendige differentiering af de pâgaeldende  
omrâders okonomi samt for skabelsen og sikringen af talrige arbejdspladser. 

I Italien ydedes 347,1 mio  
til regionudviklings-

projekter. 

Regionproblemerne er störst og alvorligst i Italian. Her bevilgedes da ogsâ det  
storste finansieringsbidrag til regionudviklingsprojekter, nemlig 347,1 mio, heraf  
318,1 mio i Mezzogiorno. Dette belob, der stilledes til râdighed i de vanskeligst 
stillede egne af landet, fordeler sig pâ ti infrastrukturprojekter (209,5 mio), 17 store 
industriprojekter (97,4 mio) og fem globallân til finansieringsorganer (40,2 mio), der  
tœnkes anvendt til finansiering af et stort antal mindre og mellemstore industri
projekter. Visse af de store industriprojekter er et résultat af et samarbejde med  
virksomheder i andre mediemsstater og bidrager til at fremme den industrielle 
integration i Faeiiesskabet. 

heraf 318 mio ί  
Mezzogiorno 

til forbedring af 
infrastrukturerne i 

industriomrâder. 

1 Puglien bevilgedes seks lân pâ i alt 117,1 mio. Tre af disse lân pâ i alt 78,2 mio 
indgik i finansieringen af store infrastrukturprojekter: En udvidelse af telefonnettet, 
der er en nodvendig forudsaetning for omrâdets industrielle og turistmaessige udvik 
ling, samt en forbedring af havne-,vej- og jernbanefaciliteterne i Manfredonias og  
Tarantos industriomrâder. De tre andre pâ i alt 38,9 mio gik til industriprojekter: 
Et petrokemisk aniaeg i Manfredonia, en fabrik for fremstilling af hurtiggâende  
dieselmotorer i Foggia og en udvidelse af en fabrik for sortering og tilskaering af 
tykke stâlplader i Taranto. Sidstnaevnte projekt er et eksempel pâ det store stâl- 
kompleks Italsiders aktivitet, hvortil Banken allerede har ydet fiere lân. 

Bankens finansieringsbidrag pâ Sicilien belob sig til 63,7 mio, hvoraf 42,5 mio 
stilledes til râdighed for to infrastrukturprojekter, der indgâr i et af Cassa per il  
Mezzogiornos specialprojekter: En udvidelse af havnen i Augusta og en forbedring  
af vandforsyningen i Syrakus' industriomrâde. Endvidere bevilgedes et globallân til  
Istituto Regionale per il Finanziamento alle Industrie in Sicilia (IRFIS) med henbiik 
pâ finansiering af mindre og mellemstore industriprojekter. 
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Finansieringsbidrag i Faellesskabet i 1976 

φ Energi 
9 Transport 
φ Vandforsyning 
Q Telekommunikation  
φ Basisindustrier 
φ Mekanisk, eiektroteknisk og eiektronisk industri  
φ Anden industri 
φ Giobaiiân Φ 
β Subiân 
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kunstvandingsprojekter 
i 0vre Metaponte, 

I Basilicata bidrog Banken med 30,1 mio til finansieringen af et kunstvandings-
anlaeg pa 24 200 ha i 0vre Metaponte, der i lighed med Sinni- og Pertusilloak-
vaedukterne, til hvis finansiering Banken bidrog i 1975, indgâr i et omfattende Pro 
jekt for udnyttelse af vandressourcerne i Puglien og Basilicata. Endvidere modtog 
en fabrik for fremstilling af transportbând og plader af gummi i Ferrandina et lân  
pâ 6,4 mio. Endelig gik 29,2 mio til en udvidelse af telefonnettet i Basilicata og  
Calabrien. I sidstnaevnte region, naermere betegnet i Crotone, stillede Banken lige- 
ledes 3,3 mio til râdighed for finansieringen af en rationalisering af et elektro- 
lysezinkstoberi samt forureningsbekaempende udstyr hertil. 

rensning af Napolibugten I Campanien supplerede Banken sin i 1975 indledte finansieringsvirksomhed til  
fordel for rensningen af Napolibugten med et lân pâ 15 mio, ligesom den bidrog 
med 8,5 mio til finansieringen af to industriprojekter: Forureningsbekaempende 
udstyr til et stâlvaerk i Bagnoli samt en udvidelse og modernisering af en fabrik for  
fremstilling af farmaceutiske produkter i Torre Annunziata. 

og talrige industriprojekter 
i Syditalien og pà oerne 

De tre finansieringsbidrag pâ Sardinien pâ i alt 11,2 mio indgik i finansieringen 
af industriprojekter. To af disse var individuelle lân med henblik pâ opforelse af 
en fabrik for fremstilling af ildfaste sten og udvidelse af en fabrik for fremstilling 
af luftarter til industribrug i provinsen Cagliari. Det tredje lân stilledes i form af et 
globallân til râdighed for Credito Industriale Sardo (CIS) med henblik pâ finansiering  
af mindre og mellemstore industriprojekter. 

I Ascoli Piceno i Mellemitalien investeredes 5,1 mio i form af to lân med henblik 
pâ udvidelse og modernisering af en fabrik for fremstilling af kulstofvarer til  
industribrug og udvidelse af en fabrik for fremstilling af slanger og bând af gummi. 

Banken bidrog ligeledes til finansieringen af en fabrik for fremstilling af bygge-
elementer i Pozzilli i Molise samt til en udvidelse og modernisering af en dybfrost-
fabrik i Cisterna di Latina i Latium. 

Finansieringsbidrag til  
mindre og mellemstore 

industriprojekter i Syditalien 

Endvidere ydedes en raekke finansieringsbidrag til projekter af interregional karakter.  
Sâledes bevilgedes 4,7 mio til en udvidelse af metanrorledningsnettet i Syditalien  
og to globallân pâ i ait 19,3 mio til Istituto per lo Sviluppo Economico dell'Italia 
Meridionale (ISVEIMER) og Istituto di Credito per le Imprese di Pubblica Utilità 
(ICIPU) med henblik pâ finansiering af mindre og mellemstore industriprojekter 
i Mezzogiorno. 

I Norditalien bidrog Banken til finansieringen af tre regionudviklingsprojekter: 
Et globallân pâ 5,2 mio stilledes til râdighed for Mediocredito per le piccole e medie 
Imprese del Friuli-Venezia-Giulia med henblik pâ finansiering af genopbygningen 

samt i Friuli af mindre og mellemstore industrivirksomheder i Friuli, der hjemsogtes af 
jordskaelv i 1976. Endvidere ydedes et lân pâ 14 mio til opforelsen af et aniasg for  
fremstilling af somiose stâiror med henblik pâ modernisering af et stâlvaerk i Calmine, 
naer Bergamo i Lombardiet, og i samme omrâde et lân pâ 9,7 mio med henblik 
pâ udnyttelse af en uranforekomst i Novazza. 

De sublân under lobende globallân, som i 1976 ydedes af forskellige finansierings-
organer i Italien, indgik i finansieringen af 65 mindre og mellemstore industri
projekter i Mezzogiorno med et samlet belob pâ 33,7 mio. Disse finansierings
bidrag erfordelt som folger: Latium 6,6 mio (15 projekter), Abruzzerne 6,4 mio (12), 
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Ti/stedevœre/sen af et moderne effektivt 
te/ekommunikationsnet er af afgorende 
betydning for den regionale udvikHng og 
isœr fo r virksomhedernes etableringslyst. 
/ 1976 bevUgedes otte ièn pâ i ait 200 mio  
regningsenheder med henbllk pâ at for-
bedre telefon - og telexforbindelserne / Vest-
og IVIIdtfrankrIg. Skotland, Nordengland,  
Syditallen og Irland. 

Sicilien 6 mio (10), Campanien 5,9 mio (8), Pugiien 3,3 mio (9), Mellemitalien  
1,9 mio (2), Basilicata 1,5 mio (2), Calabrien 1,2 mio (5) og Molise 1 mio (2).  
Det ansiâs, at de sâledes finansierede projekter direkte vil skabe ca. 3 500 nye  
arbejdspladser. 

288,8 mio til projekter i 
udvikiingsomrâder i Det 

forenede Kongerige 

I Det forenede Kongerige stilledes lân pâ ait 288,8 mio til râdighed for investe- 
ringer til forbedring af de okonomiske forhold i storstedelen af landets udvik 
iingsomrâder. Af denne sum bevilgedes 78,8 mio til to gasrorledninger, dels i Skot 
land og Nordengland, dels i East Anglia og Sydvestengland. De ovrige finansie- 
ringsbidrag gik til en forbedring af de infrastrukturer, der er en nodvendig forud- 
saetning for omrâdernes okonomiske udvikling og omstilling (telekommunika-
tionsprojekter 58,5 mio, vandforsyningsprojekter 37,7 mio og jernbaneprojekter 
19,7 mio), til en udvidelse og modernisering af British Steel Corporations aniaeg 
(64,4 mio) og skabelsen af nye beskaeftigelsesmuligheder i industrien (29,7 mio). 

Vand-, energi-, og  
teiekommunikations-

projekter 

I Skotland bevilgede Banken lân pâ 115,8 mio med henblik pâ finansiering af et  
af de naevnte gasrorledningsprojekter, en udvidelse og modernisering af  
telekommunikationsnettet (telefoncentraler og telexudstyr) samt en raekke af British  
Steel Corporations investeringer i en udvidelse af produktionskapaciteten i valse-
vaerker og fabrikker for fremstilling af stâiror i Skotland sâvel som i Nordengland.  
Her ydedes yderligere 58,5 mio til en udvidelse og modernisering af British Steel 
Corporations aniaeg i Consett og Workington samt til en udvidelse og modernisering 
af telefonnettet og en fortsaettelse af arbejdet med at forbedre vandforsyningen 
gennem opforelse af Kielderdaemningen og regulering af floderne Tyne, Wear og 
Tees' lob. 

Modernisering af 
stâlindustrien 

I Hull i Yorkshire og Humberside bevilgede Banken et lân pâ 29,7 mio til en 
fabrik for fremstilling af eddikesyre. I Wales indgik det lân pâ 19 mio, der bevilge
des til British Steel Corporation, i finansieringen af aniaeg for transport, lagring og 
blanding af kokskul, der er et vigtigt led i moderniseringen af stâlvasrket i Port 
Talbot. 

El Β bidrog ligeledes til udvidelsen af vandforsyningsnettene i Lancashire i Nord- 
vestengland (15,6 mio) samt i Cornwall (6 mio) i Sydvestengland. Endelig 
bevilgedes et lân pâ 19,7 mio til British Railways Board med henblik pâ bygning  
af tre prototyper pâ hurtige elektriske tog, som skal muliggore en betydelig 
reduktion af rejsetiderne mellem London, Nordvestengland og Skotland. 

I Irland finansieredes en  
fabrik for fremstilling af 
kemiske produkter samt 
telekommunikations- og 

energiprojekter 

I Irland bevilgedes tre lân pâ i alt 57,4 mio, hvoraf et indgik i finansieringen  
af en fabrik for fremstilling af ammoniak og urinstof til landbrugsformâl naer  
Cork (Sydvestengland), der anvender naturgas fra en forekomst ud for sydkysten, 
medens det andet gik til en ny udvidelse og modernisering af telekommuni
kationsnettet (opforelse af to automatiske centraler og udvidelse af talrige centraler  
fordelt over hele landet) og det tredje gik til et projekt for udnyttelse af torve-
forekomster med henblik pâ elproduktion. Disse projekter vil i alt skabe over 800 
faste arbejdspladser. 

Forbedring af 
telekommunikationsnettet i 

Vest- og Midtfrankrig 

I 1976 modtog Banken kun fâ ansogninger om finansieringsbidrag til projekter  
i Frankrig. De tre lân pâ i ait 60,1 mio, der bevilgedes, indgik i finansieringen 
af en udvidelse og modernisering af telekommuniktationsnettet i Aquitanien, 
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Igennem en àrreekke er en betydeüg de! af 
Bankens finansieringsbidrag b/evet stillet  
tu ràdighed for projekter for forbedring og  
differentlering af Faellesskabets energdor- 
synlng. Isaer projekter for udnyttelse af  
lokale ressourcer. / Irland bidrog Banken  
sâledes til finansleringen af et projekt for 
udnyttelse af torveforekomster med hen-
bllk pâ elproduktion. Dette projekt ventes 
at ville skabe 800 arbejdspladser. 

Auvergne og Bretagne, naermere betegnet i Finistère, der skulle fremme udvikiingen 
af landbruget, Industrien og Sektoren for tjenesteydelser, mindske visse bjergrige 
omrâders isolation og tilskynde til aniaeg af nye landbrugsomrâder. 

Finansiering af mindre og 
mellemstore industriprojekter 

i Belgien 

I Belgien bevilgedes et globallân pâ 17,9 mio til Société Nationale de Crédit à 
l'Industrie (SNCI) med henblik pâ finansiering af mindre og mellemstore industri
projekter i udvikiings- og omstillingsomrâder. 11976 ydedes ti sublân pâ i ait 8,4 mio  
under dette globallân. De vil direkte bidrage til skabelse eller sikring af over  
500 arbejdspladser. 

samt i Danmark I Danmark indgik de tre bevilgede lân pâ 9,1 mio i finansleringen af industri
projekter i udvikiingsomrâder. Sâledes bevilgedes et lân til en fabrik for fremstilling 
af mineraluld i 0ster Doense i Nordjylland samt til en udvidelse af den fabrik for 
fremstilling af finer og spânpiader i Orehoved pâ Falster, der tilsammen ventes 
at ville skabe ca.200 nye arbejdspladser. Dettredje lân bevilgedes i form af et global
lân til den danske stat, der agter at stille provenuet til ràdighed for Direktoratet  
for Egnsudvikling med henblik pâ genudiâning til mindre og mellemstore projekter. 

I 1976 bevilgedes der sublân pâ 5,4 mio til 11 industriprojekter under de  
tidligere ydede globallân. 

Et elkraftvaerk i Limburg I 
IMederlandene 

I Nederlandene bidrog Banken til finansleringen af et nyt varmekraftvaerk til  
fyring med bâde gas og olle, som skal forbedre elforsyningen i de sydiige egne af 
provinsen Limburg og indtil 1984 levere en del af sin Produktion til Forbunds-
republikken Tyskiand. Banken ydede til dette projekt et lân pâ 13,9 mio og en  
garanti pâ 16,5 mio. 

Modernisering af et 
stâlvaerk i Saarland 

I Forbundsrepubiikken Tyskiand ydedes et lân pâ 9,2 mio med henblik pâ finan
siering af udskiftningen af Thomaspaerer og Siemens-Martinovne med OBM-
anlaeg i et stâlvaerk i Saarland. 

Det skonnes, at de samlede udgifter til de 113 industriprojekter af regional interesse 
i Faellesskabet, til hvis finansiering Banken har bidraget, udgor over 1 mia, og at  
disse investeringer direkte vil skabe ca. 10 000 nye arbejdspladser og sikre 
7 500 andre. Endvidere vii 23 infrastrukturprojektertil i alt 2 mia forbedre etablerings-
mulighederne og produktiviteten Inden for landbrug, industri og tjenesteydelser 
i udvikiingsomrâderne. Ud over de midlertidige arbejdspladser, som vii blive skabt i 
forbindelse med projekternes gennemforelse, vii disse pâ laengere sigt fâ en vaesent-
lig indirekte indflydelse pâ beskaeftigelsesmulighederne i de pâgaeldende omrâder,  
som dog er vanskelig at kvantificere. 

438,6 mio til projekter af 
faelles europaeisk interesse 

I 1976 bevilgede EIB 19 lân og tre garantier pâ i alt 438,6 mio eller 40,4 % af sin 
samlede finansieringsvirksomhed i Faellesskabet til projekter af fœlles euro
paeisk interesse, som er blandt Bankens hovedopgaver. Af disse finansierings
bidrag ydedes ti pâ i alt 172,6 mio til projekter, som allerede er nœvnt pâ grund  
af deres regionale interesse (*) (jf. tabel 2, s. 23). 

(") I det folgende angives projekter, der samti dig er af regio nal og fae lles europaeisk interesse, ved en stjerne. 
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Projekter for transport og opfagring af 
naturgas modtog en raekke finans ierings-
bidrag. To udvidelser af det net af rer-
fedninger i Det forenede Kongerige, der  
ska/ transportera gas fra Nordsoen. vii  
gore det mu/igt at oge udbuddet af gas 
i landet med ca. en tredjedei. Herfor  
stiHedes to iàn pà i a/t 78.8 mio reg- 
ningsenheder ti! ràdighed. i Italien bevll- 
gede Banken tre finansleringsbidrag pà  
tilsammen 40,2 mio til en udvideise af  
gasroriedningsnettet i Mezzogiorno og  
Lombardier samt tii opiagring af naturgas  
i en udtomt gasiomme. 

Udnyttelse af kulbrintefore-
komster 

Hovedparten af Bankens finansieringsbidrag til projekter af faelles europaeisk inte 
resse, eller 376,5 mio mod 338 mio i 1975, gik til projekter for forbedring af 
Faellesskabets energiforsyning, hovedsagelig gennem udnyttelse af forekomster af 
kulbrinter og torv (63,8 mio), transport af naturgas (128,9 mio), udnyttelse af en 
uranforekomst og opforelse af et kernekraftvaerk (111,3 mio) samt opforelse af et  
pumpekraftvaerk (42 mio). De ovrige finansieringsbidrag gik til udvidelser af 
forbindelserne mellem medlemsstater (16,4 mio), et industriprojekt i ltalien,der er et  
résultat af et naert samarbejde mellem virksomheder fra en raekke medlemsstater,  
og som omfatter opforelse af en fabrik for fremstilling af dieselmotorer (*) i Puglien,  
samt i Det forenede Kongerige et projekt for fremstilling af prototyper pâ hurtige  
elektriske tog (*), hvorved der tages en ny teknologi i brug. 

og transport af naturgas Hvad angâr naturgas ydede Banken lân pâ 78,8 mio til British Gas Corporation 
med henblik pâ finansiering af to udvidelser af det net af rorledninger, der skal 
transporters naturgas fra Nordsoen (*), hvorfra forsyningerne til sin tid vii foroge 
Det forenede Kongeriges naturgasressourcer med ca. en tredjedei, og som sâledes  
bidrager til en betydelig formindskelse af Faellesskabets afhaengighed af Importen  
af kulbrinter. Banken ydede endvidere tre lân pâ i alt 40,2 mio, dels til en udvideise  
og sammenkobling af rorledningsnettene i Lombardiet og Mezzogiorno (*), dels  
til en omdannelse af en udtomt gasiomme i Sergnano i Lombardiet til naturgas- 
lager. Disse projekter oger forsyningernes effektivitet, regelmaessighed og sikkerhed. 

Endvidere bidrog Banken med i alt 70,4 mio til finansieringen af tre projekter for 
udnyttelse af olieressourcerne i Nordsoen: Udnyttelse af forekomsterne i Beryl-
og Thistlefeltet henholdsvis sydost og nordost for Sheltlandsoerne samt udlœg- 
ning af en undersoisk rorledning fra Ninianfeltet til olieterminalen i Sullom Voe. 
Omkring 1980 ventes Produktionen fra disse tre felter at udgore 30 % af Det  
forenede Kongeriges behov for râolie eller 5 % af Faellesskabets samlede behov. 

Et kernekraftvaerk og en  
uranforekomst 

Et pumpekraftvaerk 

Et varmekraftveerk 

Tre finansieringsbidrag pâ i alt 111,3 mio stilledes til ràdighed for dels opforelsen 
af to afsnit af kernekraftvaerket i Gundremmingen i Bayern (101,6 mio i form  
af garantier), dels udnyttelsen af en uranforekomst i provinsen Bergamo i Lombar
diet (*). Der stilledes endvidere i alt 72,5 mio til ràdighed for to andre elkraft-
vaerker. Det forste, et pumpekraftvaerk i Dinorwic, naer Mount Snowdon i Nord-
wales, der er det storste af sin art i Europa, skal anvende overskudsel til pumpning 
af en vandreserve til et hojereliggende sted, som sâ kan anvendes til elfremstilling 
ved spidsbelastning. Det andet er varmekraftvaerket i Maasbracht (*) (provinsen 
Limburg i Nederlandene), hvorfra halvdeien af Produktionen vil blive leveret til det 
sammenkoblede tysk-nederlandske net. 

Endelig ydedes et lân til udnyttelse af nye torveforekomster (*) i Irland med hen
blik pâ elproduktion. 
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Tabel 3: Finansieringsbidrag i Faellesskabet i 1976 
Fordeling pâ brancher 

Antal Bel0b (Mio RE) 

Branche I alt Sublân I alt Sublân % 

Infrastrukturer  39 788,2 72,6 

Landbrugsforbedring  1 30,1 2,8 

Vend (tapning, distribution, rensning) . . 6 74.3 6.8 

Transport 6 107.2 9.9 
Jernbaner  1 19.7 1.8 
Se- og flodtransport  5 87.5 8.1 

Telekommunikation  8 200.1 18.4 

Energi  18 376.5 34.7 
(Produktion)  (11) (247.6) (22.8) 
Kerneenergi  3 111.3 10.2 
Varmekraftvaerker  2 30.4 2.8 
Vand- og pumpekraftvaerker .... 2 42,1 3.9 
Udnyttelse af kulbrinteforekomster . . 3 60.5 5.6 
Fast braendsel  1 3.3 0.3 
(Transport)  (7) (128.9) (11.9) 
Gas- og oiierarledninger  7 128.9 11.9 

Landbrug. industri og tjenesteydeiser 120 86 297.8 47,5 27,4 

Industri (') 120 86 297.8 47.5 27.4 

Udvindingsindustri * 3 3 2.2 2.2 0.2 

Fremstiiiing og ferste forarbejdning af 
metaller * 21 11 109,3 8.3 10.1 

Byggematerialer * 8 7 7.2 3.6 0.7 

Traeindustri  4 3 3.8 1.4 0.3 
Glas og keramik  2 1 4.7 0.6 0.4 

Kemisk industri * 15 8 98.7 4.2 9.1 
Metalforarbejdning og mekanik . . . 14 13 8.7 6.1 0.8 
Biler og transportmateriel  4 3 17.1 2.0 1.6 
Flektroteknisk og elektronisk industri . 9 8 6.3 4.6 0.6 
Naeringsmiddelindustri  16 15 7.7 6.0 0.7 
Tekstiler og laeder  5 5 4.4 4.4 0.4 

Papirmasse og papir * 3 3 1.3 1.3 0.1 
Forarbejdning af gummi og plast-
materialer  7 4 11.9 2.1 1.1 
Anden industri  1 1 0.1 0.1 — 
Bygningsindustri og ingenierarbejder. 1 1 0.6 0.6 — 
Globallân  7 — 13.7 (2) — 1.3 

(^) Heraf basisin dustrier (stjerne): 218,7 mio. 
(2) Forske l mellem de i 1976 ydede syv globallân (61.2 mio) og de samme âr bevUgede sublân (47.5 mio) under lebende globallân. 

34 



Infrastrukturerne for transport af faelles interesse for fiere medlemsstater, som  
laenge har tegnet sig for en betydelig del af de finansieringsbidrag, der ydes 
til projekter af faelles europaeisk interesse (25 % i perioden 1958-1976), modtog i 
1976 kun lân pâ 16,4 mio fordelt pâ to projekter: Et for erhvervelse af en  
kombineret bil- og passagerfaerge til linien Holyhead (Nordwales) — Dun  
Laoghaire (Irland) og et andet til en forlaengelse af to luftpudebâde til hurtigruten  
Dover-Boulogne og Dover-Calais. 

788,2 mio til Infrastruktur-
projekter. 

heraf 376,5 mio til 
energiprojekter 

Fordelingen af Bankens aktivitet pà brancher (jf. tabel 3, s. 34) karakteriseres 
af betydelige finansieringsbidrag til infrastrukturprojekter, der i 1976 tegnede 
sig for 72,6 % af Bankens udlânsvirksomhed i Faellesskabet. Det samlede belob  
pâ 788,2 mio fordelt pâ 39 finansieringsaftaler forblev dog af samme storrelsesorden 
som i 1975 (779,3 mio). Denne hoje andel skyldes for en stor del, at Banken  
under denne overskrift henforer samtlige finansieringsbidrag til energiprojekter, der  
Steg med ca. 15 % i forhold til 1975 og med 376,5 mio tegnede sig for naesten  
haivdelen af finansieringsbidragene til infrastrukturprojekter og 35 % af Bankens  
samlede udlânsvirksomhed i Faellesskabet. De ovrige infrastrukturprojekter, hvortil  
der bevilgedes lân, var telekommunikationsprojekter (200 mio), jernbane- og  
sotransportprojekter (107,2 mio) samt vandforsynings- og kunstvandingsprojekter  
(i alt 104,4 mio). 

Siden energikrisen i 1973-1974 er energiprojekternes fremherskende stilling blevet 
styrket, idet kerneenergiprojekternes andel er uaendret, hvorimod projekter pâ om-
râdet kulbrinter tegner sig for en stadig stigende andel. Telekommunikations-
projekterne tegnede sig fortsat for en stor andel i de omrâder, hvor deres 
utilstraekkelighed udgor en bremse pâ udviklingen. Til gengaeld kan der konstateres 
en klar nedgang i omfanget af infrastrukturprojekter i transportsektoren, hvilket 
skyldes, at der er sket en betydelig udvidelse af transportnettet i lobet af de 
sidste 15 âr. Endelig indtager vandforsyningsprojekter en storre plads pâ grund af 
deres store betydning for landbruget i Syditalien og for den industrielle udvikling 
af talrige omstillingsomrâder i Det forenede Kongerige. 

Finansieringsbidragene til  
industriprojekter stiger 

Finansieringsbidragene til industriprojekter steg i 1976 betydeligt. De udgjorde 
297,8 mio eller 27,4 % af Bankens samlede finansieringsvirksomhed i Faellesskabet 
mod 15,1 % i 1975 og nâede dermed naesten rekordniveauet fra 1974 (301 mio). 

Brancherne kemi og forste forarbejdning af metaller modtog de storste belob, 
hovedsagelig med henblik pâ modernisering og omstilling af store stâlvaerker,  
medens der er et stört spring ned til den mekaniske og elektrotekniske industri  
samt forarbejdning af gummi. 

113 industriprojekter, heraf 
86 mindre og mellemstore 

Det kom pâny til en stigning i globallânene til finansieringsorganer med henblik  
pâ finansiering af mindre og mellemstore projekter. Der ydedes sâledes  
61,2 mio til syv organer i Belgien, Danmark og Italien. I disse lande gennemfores 
ligeledes de mindre og mellemstore industriprojekter, hvortil der i 1976 ydedes 
sublân under lobende globallân. 

Af de 113 industriprojekter, som direkte eller indirekte modtog finansieringsbidrag 
fra EIB, var 86 mindre eller mellemstore projekter, der tegnede sig for 16,7 % af 
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Finansieringsvirksomheden til forde! for 
projekter for udnyttelse af kuibrintefore-
komsterne i Nordseen fortsattes i 1976, 
idet der stilledes 70,4 mio regningsen-
heder til ràdigfied for udnytte/sen af Beryi-
og Thistlefeltet samt for udlaegningen af 
en underseisk oiiereriedning mellem Ni-
nianfeitet og Sfietlandseerne. / alt 376,5 
mio beviigedes tii projekter for forbedring 
af Faeiiesskabets e nergiforsyning, heran-
der et projekt for udnyttelse af en uran- 
forekomst og to for opfereise af henholds- 
vis et kernekraftvaerk og et pumpekraft- 
vaerk. 

det samlede belob, som Banken stillede til râdighed for industriprojekter (i). Den 
storste Interesse 1 disse finansieringsbidrag ligger dog i, at de fremmer regionudvik-
lingsbestraebelserne takket vaere industriens differentiering i brancher med stor 
arbejdskraftkoncentration. De sâledes finansierede mindre og mellemstore industri
projekter vil direkte skabe ca. 4 200 arbejdspladser, sâledes at der her kun investe-
redes 29 000 regningsenheder per skabt arbejdsplads mod 156 000 i storre projek
ter finansieret efter individuel bedommelse. 

Finansieringsbidragenes fordeUng pà lande er naturligvis naert fo rbundet med for-
delingen pâ okonomipolitiske formâl. Sâledes stilledes en betydelig del til râdighed  
for projekter af regional interesse, hovedsagelig i Irland, Italien og Det forenede 
Kongerige, ligesom store belob beviigedes til energiprojekter af faelles interesse i 
Det forenede Kongerige. 

Denne fordeling pâvirkedes endvidere af penge- og finanspolitiske hensyn. Banken 
tilbyder nemlig storstedelen af sin bistand i andre valutaer end lântagers nationale 
valuta, og pâ grund af oprindelsen af dens midier (jf. s. 53) svarer dens udlânsrente  
tilnaermelsesvis til renten pâ de internationale kapitalmarkeder. Projektherrer i lande 
med svage valutaer, der ikke er kurssikrede, er ofte tilbageholdende med at optage 
lân i udenlandsk valuta, selv om de tilbudte rentesatser er lavere end rentesatsen pâ  
hjemmemarkedet. I visse lande med staerke va lutaer finder lântagerne til gengaeld 
mere fordelagtige lânevilkâr pâ hjemmemarkedet end dem, som Banken kan til- 
byde. 

417,6 mio til projekter Ι  
Det forenede Kongerige 

Det forenede Kongerige tegnede sig for forste gang for den storste del af  
Bankens finansieringsbidrag, nemlig 417,6 mio (259 mio £) eller 38,5% af Ban 
kens samlede udiân i Faellesskabet mod 334,5 mio (187 mio £) i 1975. Nâr 
bortses fra oliesektoren kom lâneansogningerne hovedsagelig fra offentlige myn-
digheder og nationaliserede virksomheder, for hvis lântagning finansministeriet 
yder kurssikring. 

382,6 mio til projekter i  
Italien 

Udlânsvirksomheden til projekter i Italien viste pâny fremgang, idet den belob sig  
til 382,6 mio (342 mia lire) eller 35,2 % af Bankens udIân i mediemsstarerne mod  
358,8 mio (290 mia lire) i 1975. Det udsaedvanlig omfattende kapitalbehov, 
hovedsagelig med henblik pâ Mezzogiornos udvikling, berettiger fuldt ud disse 
store bevillinger, der fordeltes mellem infrastrukturprojekter og investeringer i 
halvstatsiige og private, store sâvel som smâ industrivirksomheder. Denne aktivitet  
har dog kun vaeret mulig takket vaere den italienske regerings gennemforelse af en  
raekke foranstaitninger, hvoraf isaer skaI naevnes ydelse af kurssikring og stats-
garanti. 

Genoptagelse af udlânsvirk 
somheden i Forbundsrepu-

blikken Tyskiand (110,8 mio) 

Udlânsvirksomheden i Forbundsrepublikken Tyskiand genoptoges og tegnede 
sig for 110,8 mio (325 mio DM) eller 10,2% af Bankens udIân i Faellesskabet. 
Pâ grund af kapitaludbuddet pâ hjemmemarkedet til noget lavere rentesatser end 
Bankens, fik denne finansieringsvirksomhed hovedsagelig form af garantier (pâ  
101,6 mio) for lân fra et banksyndikat med henblik pâ finansiering af et kerne
kraftvaerk. 

(') 47,5 mio i sublân under globaliân ud af 284 mio efter fradrag af den resterende del af giobailànene (if. tabe! 3.  
s. 34). 

37 



60,1 mio ti! projekter 
Ι Frankrig 

I Frankrig foretrak de private lântagere og den offentlige sektor at optage lân pâ  
hjemmemarkedet — og derved undgâ kursrisikoen — eller pâ det internationale 
marked og pâ De forenede Staters marked. Kun Administration des Postes et 
Télécommunications optog lân i Banken pâ i alt 60,1 mio (321,4 mio ffr.) eller 
5,5 % af Bankens udiân i medlemsstaterne. 

57,4 mio til projekter i 
Irland 

I Irland forte det store behov for finansieringsbidrag til fremme af regionudviklings-
bestraebelserne under i ovrigt vanskelige konjunkturer til en klar udvidelse af 
udlânsvirksomheden, der steg fra 37,7 mio i 1975 til 57,4 mio (35,4 mio l£) i  
1976. 

30,4 mio til projekter i  
Nederlandene  

Globallân i Belgien 

I Beneluxlandene har Bankens udlânsvirksomhed altid vaeret ret begraenset og 
sporadisk. Her stilledes dog 30,4 mio (91 mio fi.) til râdighed i Nederlandene,  
hovedsagelig i form af en garanti, og 17,9 mio (750 mio bfr.) i Belgien i form af  
et globallân. 

og Denmark Endelig bevilgedes der i Danmark tre lân til regionudvikiingsprojekter pâ i ait 
9,1 mio (59,5 mio kr). 

Jabel 4: Finansieringsbidrag i Faellesskabet i 1976 og 1958-1976 
Fordeling pâ lande 

Land 1976 1958--1976 (') 

Antal Mio RE % Antal Mio RE % 

Medlemsstater 

Belgien 1 17,9 1.7 9 112,0 1,9 

Danmark 3 9,1 0,8 16 53,1 0,9 

Forbundsrepublikken 
Tyskland 3 110,8 10,2 72 765,1 12.8 

Frankrig 3 60.1 6,5 100 1 152,8 19,2 

Irland 3 ^7,4 5,3 15 164.1 2.7 

Italien 34 382,6 35,2 288 2 613,6 43,5 

Luxembourg — — — 3 9.0 0,1 

Nederlandene 2 30,4 2,8 9 105,2 1.8 

Det forenede Kongerige 24 417,6 38.5 54 968,8 16.1 

Uden for  
Faellesskabet (^) — 3 61,7 1.0 

Total 73 1 086,0 100,0 569 6 005,4 100,0 

Heraf garantier (3) (3) (118,2) (10,9) (12) (228,2) (3,8) 
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(') Jf. tabel 2. note 4, s. 23. 
(2) Finansieringsbedrag til projekter af direkte Interesse for Faellesskabet ydet i henhold til artikel 18, stk. 1, andet afsnit, 
1 Bankens vedtaegter. hvorefter Styrelsesrâdet kan bemyndige Banken til at finansiere projekter uden for  
Faallesskabet. 
(^) Heraf Forbundsrepublikken Tyskland 118,8 mio, Italien 90.2 mio, Nederlandene 16,5 mio og Frankrig 2,7 mio. 



Finansieringsbidrag uden for Faellesskabet 

Finansieringsbidragene til projekter 1 forskellige lande eller territorier, dels i Afrika,  
Vestindien og Stillehavet, dels i middelhavsomradet, stilledes til râdighed Inden for 
rammerne af Faellesskabets politik for pkonomisk og finansielt samarbejde med  
disse lande. 

Projekterne blev derfor udvalgt i henhold til de mài og kriterier, som er fastlagt 
i de forskellige aftaler, finansprotokoller eller tekster herom. Det vaesentligste krite-
rium er projekternes bidrag til fremme af det pâgaeldende lands pkonomiske udvik-
ling i overensstemmelse med dets udviklingspolitik. Derudover skal projekterne 
naturligvis opfyide Bankens almindelige betingelser. 

187,3 mio inden for rammerne 
af udviklingssamarbejdet. 

Storstedelen af denne bistand bevilges af Bankens egne midier pâ saedvanlige 
vilkar, men er ofte forbundet med rentegodtgorelser af budgetmaessige midier. 
Banken yder ligeledes finansieringsbidrag pâ gunstige vilkâr af budgetmaessige 
midier, som den forvalter i henhold til medlemsstaterne eller Faellesskabets fuld-
magt og for deres regning. Disse bidrag pâ saerlige vilkâr bogfores uden for  
statusopgorelsen i Den saerlige Afdeling (jf. s. 67). 

heraf 142,4 af Bankens egne 
midier 

I 1976 mere end fordobledes Bankens aktivitet uden for Faellesskabet, idet den 
i alt tegnede sig for 187,3 mio (mod 89 mio i 1975) eller 14,7 % af Bankens 
samlede udiân i regnskabsâret. Denne stigning skyldes hovedsagelig udvidelsen 
af Bankens udlânsvirksomhed med egne midier, der naesten tredobledes til  
142,4 mio (mod 48,9 mio i 1975). Derimod forblev omfanget af finansierings 
bidragene pâ saerlige vilkâr af mediemsstaternes midier, der bevilges direkte eller 
gennem Den europaeiske Udviklingsfond (EUF), pâ naesten samme niveau som  
âret for, idet de tegnede sig for 44,9 mio mod 40,1 mio i 1975. 

Denne udvidelse af Bankens aktivitet uden for Faellesskabet skyldes dels en  
hurtig gennemforelse af hjaelpen til Portugal, idet der allerede det forste âr investe- 
redes 60% af de 150 mio, som er afsat for 1976 og 1977 i form af en  
saerlig nodhjaelp, dels de forste lân i de AVS-stater, der har undertegnet Lomé- 
konventionen, hvor i alt 61,7 mio stilledes til râdighed i form af lân af Bankens 
egne midier og risikovillig kapital af EUFs midier. 

Til gengaeld resulterede den gradvise udtomning af de midier, der var afsat i henhold 
til finansprotokollerne med Graekenland og Tyrkiet, den anden Yaoundékonvention  
med 19 associerede afrikanske stater, Madagaskar og Mauritius (AASMM) og 
afgorelsen af 29. September 1970 vedrorende de oversoiske lande og territorier 
(OLT), i en maerkbar tilbagegang i udlânsvirksomheden i disse lande. 

Portugal 

Saerlig nodhjaelp til Portugal 
pâ 90 mio 

Efter Faellesskabets og Bankens vedtagelse af beslutningen om at tilbyde Portugal 
en saerlig nodhjaelp undertegnedes de to forste lâneaftaler pâ i alt 50 mio  
allerede i aprii 1976. I hele âret bevilgedes fire lân pâ i ait 90 mio, hvoraf 55 mio  
stilledes til râdighed for energiprojekter og 35 for industriprojekter. 
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til energi- I energisektoren ydedes to Ian til to omfattende projekter, der indgâr let investerings-
program, som er udarbejdet af den offentilge virksomfied, der er ansvarilg for landete  
elforsynlng. Det forste lân (35 mio) mullggjorde opforelse af et varmekraftvaerk 
med en kapacltet pâ 500 MW I Setubal, naer Lissabon, samt lednlnger herfra til 
det bestâende fiojspagndlngsnet og det spanske elforsynlngsnet. Det andet lân  
(20 mio) glk til opforelsen af et vandkraftvœrk med en kapacltet pâ 167 MW I  
forbindelse med Dourofloden ost for Porto. 

og industrlprojekter I Industrisektoren bevilgede Banken et lân pâ 20 mio til Companhia Uniao Fabril 
(CUF) med henbllk pâ finanslering af en fabrik for fremstllling af jernholdige 
pellets af svovikisaske. Denne udnyttelse af et biprodukt ved fremstlllingen af 
svovisyre vil mullggore en ârllg Produktion pâ 340 000 tons pellets til stâlindustrien. 
Projektet omfatter llgeledes en modernisering af et kobbervaerk. OUF, der ogsâ 
fremstlller kemiske og metallurgiske produkter, er Portugals storste Industrlvlrksom-
hed. 

Et globallân pâ 15 mio stilledes tll râdighed for Banco de Fomento Naclonal 
(Den portugisiske Udvlkllngsbank) med fienbllk pâ finanslering af mindre og 
mellemstore projekter I Industri- og turistsektoren. Under dette globallân ydedes 
der I 1976 fem sublân pâ 3,35 mio tll projekter for fremstllling af cementror, 
flasker, läse, madrasser og farmaceutlske produkter. 

Flnansierlngsbidrag 1 Portugal 1 1976 

• Energi 
• Basisindustrier 
• Globallân 
• Sublân 
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Graekenland 

ι forventnìng om nye 
finansprotokoller med  

Graekenland 

Dan sidste del af de i alt 125 mio US-sS, der indglk i den finansprotokol, som 
er bilagt associeringsaftaien af 1962 mellem Graekenland og Faellesskabet, bevil-
gedes 1 1975. Kun den resterende del af globallânet til Den graeske investerings-
bank for industriel Udvikling (NIBID) stod endnu tilbage at fordele pâ mindre 
og mellemstore industriprojekter. Der ydedes sâledes 16 sublân pâ i alt 7,4 mio, 
hovedsagelig til virksomheder Inden for naeringsmiddelindustrien, men ogsâ i tekstil- 
industrien, skotpjsindustrien og fabrikker for fremstilling af mobler, maling, kemiske  
produkter og gummivarer, som for storstedelen er beliggende i udvikiingsregioner.  
Disse projekter vil direkte skabe knap 700 nye arbejdspladser. 

Tyrkiet 

og Tyrkiet I Tyrkiet bevilgede Banken to lân pâ saerlige vilkâr pâ i ait 6 mio af medlems-
staternes midier i henhold til den anden finansprotokol mellem Tyrkiet og Faellesska
bet, som trâdte i kraft den 1. januar 1973. 

Finansieringsbidrag til et 
papirprojekt 

Med et lân pâ 5 mio supplerede Banken sit finansieringsbidrag fra slutningen af 
1973 til et integreret projekt for udnyttelse af skovrigdommene i middelhavsegnene 
og opforelse af en fabrik for fremstilling af pap, kraftpapir og savtpmmer. Denne 
industrivirksomhed vil blive opfort naer Mersin for at bevare de turistmaessige 
muligheder i Antalyaomrâdet, som fprst var blevet vaigt. Industriprojektet ventes 
direkte at ville skabe ca. 1 200 nye arbejdspladser og skovprojektet ca. 6 500, heraf 
2 700 i de hermed forbundne aktiviteter, hovedsagelig i transportsektoren. 

Der bevilgedes et globallân pâ 1 mio til den tyrkiske stat med henblik pâ finansie- 
ring af udgifterne i fremmed valuta til forundersogelser i forbindelse med projekter  
i den offentlige sektor. Endvidere ydedes to sublân pâ i alt 1,3 mio af den resterende 
del af et tilsvarende globallân, som i 1973 stilledes til râdighed for finansiering af 
underspgelser med henblik pâ aniaeg a f et motorvejsafsnit i Thrakien samt udvik
ling og udnyttelse af skovrigdommene i middelhavsegnene. 

samt til mindre og 
mellemstore industri

projekter 

I 1976 gik i alt 4,1 mio til mindre og mellemstore industriprojekter i form af ti  
sublân under de to globallân, der i henholdsvis 1974 og 1975 bevilgedes til  
SYKB (Investerings- og Industrikreditbanken) samt i henhold til en rammeaftale, 
som oprettedes i 1974 med henblik pâ ydelse af finansieringsbidrag gennem 
TSKB (Den tyrkiske bank for industriel Udvikling). Fire af disse projekter gennem-
fores inden for mekanik og metallurgi. Disse industriinvesteringer vil direkte skabe 
over 900 nye arbejdspladser. 

Den resterende del af de 195 mio, som i henhold til den anden finansprotokol var 
afsat til finansieringsbidrag pâ saerlige vilkâr, udgor nu kun 6,3 mio, hvortil antagelig 
kommer 47 mio i henhold til den tillœgsprotokol, der undertegnedes efter  
Faellesskabets udvidelse, men som endnu er under ratifikation. 
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Finansieringsbidragene uden for Fae/fes-
skabet udgjorde 187.3 mio regningsenhe-
der, fordeit pa 142,4 mio at Bankens eg ne  
midier og 44,9 mio af mediemsstaternes 
eiier Den europœiske Udvikiingsfonds 
midier. Vasksten i forhoid tii 1975 sky idles 
tiideis Lomékonventionens ikrafttrasdei-
se. Inden for denne og de to Yaoundé- 
konventioners rammer modtog 14 projek 
ter i 12 AVS-stater eiier OLT i ait 91,3 
mio. Der er hovedsageiig taie om projekter  
for udnytteise af mineraier, landbrugs- og  
vandkraftprojekter, vej- og jernbaneforbin-
deiser samt en reekke industriprojekter. 

Staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS-staterne) samt 
deoversoiske lande og territorier (OLT) 

91,3 mio stilledes til  
râdighed i AVS-staterne 

og OLT 

I 1976 underskrev Banken Inden for rammerne af sâvel Yaoundékonventionerne og 
afgorelsen af 29. September 1970 vedrorende GLTD som Inden for rammerne af 
Lomékonventlonen 19 finansleringsaftaler pâ I alt 91,3 mio til fordel for 14 projek
ter. Herl Indgâr syv lân pâ I alt 52,4 mio af Bankens egne midier tll Industri
eller energiprojekter samt fem lân pâ sœrllge vllkâr og syv bidrag tll tllvejebringelse  
af risikovilllg kapital pâ I ait 38,9 mio af EUFs midier. 

29,5 mio til projekter i 
AASMM og OLT 

Banken Indgik i det forlobne regnskabsâr syv finansleringsaftaler vedrorende pro
jekter I fem af de lande, som bar undertegnet Yaoundékonventionerne, samt  
to andre vedrorende projekter I Ny Calédonien pâ I ait 29,5 mio. Heraf stilledes 
10,9 mio tll râdighed i form af to lân af Bankens egne midier, medens 18,6  
mio fordeltes pâ fem lân pâ saerllge vllkâr af EUFs midier. Disse flnanslerlngs-
bldrag medregnet har Banken Inden for rammerne af den anden Yaoundé-
konventlon og afgorelsen vedrorende OLT nu ydet lân af egne midier pâ 95 mio. Af 
de 90,5 mio, som oprindeligt var afsat tll lân pâ saerllge vllkâr, resterede der ved 
regnskabsârets udgang 18,5 mio. 

De to fàn af Bankens egne midier indgik I finansleringen af dels en klinkerfabrik 
I Togo (5,9 mio), som vil bllve omtalt nedenfor, dels en udvidelse af produktions-
kapaclteten i et nlkkelvaerk tilhorende Société Métallurgique Le Nickel I Ny Calé
donien (5 mio). 

De fem fàn pâ saerlige vilkàr af EUFs midier, som forvaltes af Banken Inden for  
rammerne af Den saerllge Afdeling, mullggjorde 

— kunstvanding af et 180 ha stort grontgartnerl pâ halvoen Cap Verde I Senegal  
samt opforelse af et kolehus i Dakar (4,6 mio) ; 

— en udvidelse af vandforsyningsnettet I Korhogo I det nordilge Elfenbenskysten 
(1 mio); 

— aniaegget af afsnittet Owendo- Booué af den transgabonesiske jernbane I Gabon 
(7 mio) ; 

— en omiaegning af jernbanelinien Bazzavllle-Pointe Noire I Mayombebjergene I 
Congo (3,6 mio) og 

— aniaegget af en vejforbindelse mellem Moindou og Bourall I Ny Calédonien 
(2,4 mio). 

samt 61,7 mio til de forste 
finansieringsbidrag i 

AVS-staterne, 

Takket vaere det betydellge forberedende arbejde, som Indledtes I 1975 — Isaer 
Inden for rammerne af planlaegningsgrupper — var Banken I stand tll I andet 
haivâr af 1976 straks fra vedtagelsen af gennemforelsesbestemmelserne at yde sine 
forste finansieringsbidrag Inden for rammerne af Lomékonventlonen, der trâdte  
I kraft den 1. aprii 1976, nemllg 

— fem lân af egne midier pâ i alt 41,5 mio, forbundet med en rentegodtgorelse 
pâ 3 %, og 

— syv bidrag tll tllvejebringelse af rislkovillig kapital pâ 20,2 mio. 
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Tabel 5: Finansieringsbidrag uden for Faellesskabet i 1976 og 1963-1976 
Fordeling pâ lande 

1976 1963-1976 0 

Land Antal Mio RE % Antal Mio RE 

Finansierings
bidrag pâ alminde-
lige vilkâr 
Graekenland — — — 22 116.4 12,5 
Portugal 4 90,0 48,1 4 90,0 9,7 
Tyrklet _ _ _ 2 25,0 2,7 
AASMM, AVS og 
0LT(3) 7 52,4 28,0 40 187,6 20,2 

Cameroun 1 13,5 7,2 10 30,8 3,3 
Congo — — — 1 9,0 1,0 
Elfenbenskysten — — — 10 51,2 5,5 
Gabon — — 4 4,4 0,5 
Ghana 1 10,0 5,3 1 10,0 1,1 
0vre Volta — — — 1 0,5 0,1 
Mauritius 1 2,0 1.1 2 3,7 0,4 
Kenya 1 2,0 1,1 1 2,0 0,2 
Mauretanien — — — 1 11,0 1,2 
Senegal — — 2 3,9 0,4 
Togo 2 19,9 10,6 2 19,9 2,1 
Zaire — — — 3 34,2 3,7 
Ny Calédonien 1 5,0 2,7 2 7,0 0,7 

I alt 11 142,4 76,1 68 419,0 45,1 

Finansierings
bidrag pâ saeriige 
vilkâr (2) 
Tyrkiet 2 6,0 3,2 55 363,7 39,2 
AASMM, AVS og 
0LT(3) 12 38,9 20,7 47 146,0 15,7 

Cameroun 1 2,3 1,2 7 26,2 2,8 
Congo 1 3,6 1,9 3 6,7 0,7 
Elfenbenskysten 2 3,0 1.6 11 37,6 4,1 
Benin — — — 1 3,3 0,3 
Gabon 1 7,0 3,7 3 10,3 1,1 
Ghana 1 2,0 1,1 1 2,0 0,2 
0vre Volta 2 4,4 2,3 3 9,5 1,0 
Madagaskar — — — 1 1,9 0,2 
Mauretanien — — — 1 2,7 0,3 
Senegal 1 4,6 2,5 3 6,5 0,7 
Tchad 1 7,5 4,0 2 8,7 0,9 
Togo 1 2,0 1,1 1 2,0 0,2 
Zaire — — — 2 14,8 1,6 
De nederlandske 
Antiller — — — 1 4,4 0,5 
Surinam — — — 1 1,9 0,2 
Ny Calédonien 1 2,4 1,3 2 3,4 0,4 
Réunion — — 2 2,8 0,3 
Guadeloupe — — — 1 0,7 0,1 
Martinique — — — 1 0,6 0,1 

1 alt 14 44,9 23,9 102 509,7 54,9 

Herat bidrag til tilve-
jebringelse af risiko-
villig kapital (7) (20,2) (10,8) (10) (22,7) (2,4) 

Total 25 187,3 100,0 170 928,7 100,0 

Ο Jf. label 2. note 4, s. 23, 
(2) Finansieringsbidrag pâ saeriige vilkâr af medlemsstaternes midier bevilget enten direkte (Tyrkiet) eller gennem 
Den europaeiske Udviklingsfond (AAS MM, AVS og OLT). Bogfores i Den Saer lige Afdeling. 
(a) J f. tabel 13, der viser fordelingen af disse finansieringsbidrag pâ finansieringsformer og konventioner. 
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Sidstnœvnte form for finansiel bistand bar til formâl at lette finansieringen af pro 
jekter, enten gennem erhvervelse af aktieandele til udvidelse af egenkapitalen i 
virksomheder inden for industri, minedrift og turismo, eller gennem ydelse af 
bidrag i form af kvasikapital, der omfatter underordnede lân ) og betingede lân (2). 
Denne form, der kan anvendes meget smidigt, svarer godt til de krav, som udvik-
lingslandenes industrialisering stiller, og ydes enten som et supplement til et lân  
pâ almindelige vilkâr fra Banken eller som eneste finansieringsbidrag i de ugunstigst  
stillede af disse lande, hvor et bidrag pâ markedsvilkâr ikke ville vaere tilstraekkeligt. 

heraf 41,5 mio af Bankens 
egne midier 

Länene af Bankens egne midier indgik i finansieringen af folgende investeringer 
til sikring af AVS-staternes energiforsyning og industrialisering; 

— En udvidelse af varmekraftvaerket i Fort Victoria pâ Mauritius (2 mio), hvortil 
der allerede ydedes lân i 1975; 

— en daemning og et vandkraftvaerk pâ 144 MW i Song-Loulou i forbindelse med 
Sanagafloden i Cameroun samt hojspaendingsledninger og koblingsstationer 
(13,5 mio), som skal gore det muligt for Société Nationale d'Electricité du 
Cameroun (SONEL) at dœkke det hastigt voksende behov i de sydiige og vestlige 
dele af landet; 

til elvaerker og Industri-
projekter 

— en daemning og et vandkraftvaerk pâ 160 MW i Kpong i Ghana i forbindelse med 
Voltaflodens nedre lob (10 mio), ved hvis hjaelp Volta River Authority indtil 1985  
pâ fordelagtige okonomiske vilkâr kan daekke landets voksende behov for elektri-
citet; 

— i Kenya bevilgedes et globallân pâ 2 mio til Development Finance Company 
of Kenya Ltd. (DFCK) med henblik pâ finansiering af mindre og mellemstore 
industriprojekter; 

— endelig ydedes et bidrag i form af risikovillig kapital (14 mio) til den klinker-
fabrik i Togo, der som allerede naevnt ogsâ bar modtaget et lân i henhold til den  
anden Yaoundékonvention. 

og 20,2 mio i form af 
risikovillig kapitai 

De syv bidrag tii tilvejebringelse af risikovillig kapital pâ i ait 20,2 mio indgik i 
finansieringen af folgende industriinvesteringer: 

— Med henblik pâ en udvidelse af et sukkerkompleks i Banfora i 0vre Volta  
bevilgedes et betinget lân pâ 1,4 mio til den voltanske stat og et underordnet lân 
pâ 3 mio til Société Sucrière de Haute-Volta (SOSUHV). Dette projekt vil direkte  
skabe ca. 500 arbejdspladser og medfore en betydelig forbedring af landets beta-
lingsbalance ved at overflodiggore import af sukker indtil omkring 1985; 

til fire industriprojekter — et betinget lân pâ 7,5 mio stilledes til râdighed for Republikken Tchad 
med henblik pâ opforelse af et sukkerkompleks med en kapacitet pâ 30 000 tons 
raffineret sukker i Banda i den sydiige del af landet. Denne fabrik vil daekke landets 
samiede behov i de naesteti ârog sâledes muliggore betydelige importbesparelser. 
Projektet ansiâs at ville skabe ca. 2 900 faste arbejdspladser; 

(') Som forst skal tilbagebetales efter de overordnede lân. 
(2) Som forst skal tilbagebetales. nâr projektet har overvundet igangscettelsesvanskelighederne og opnâet en vis 
rentabilitet. 
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— et betinget lân pâ 2,3 mio stilledes til râdighed for Société Camerounaise de 
Palmeraies (SOCAPALM) i Cameroun med henblik pâ finansiering af opforelsen 
af en oliemolle i Dibombari; 

— endelig bevilgedes tre underordnede lân pâ hver 2 mio til henholdsvis Elfen-
benskysten, Ghana og Togo med henblik pâ finansiering af landenes andele af 
praeferenceaktierne i Société des Ciments de l'Afrique de l'Ouest (ClMAO), af hvis 
kapital disse lande har tegnet sig for 92 %. CIMAO modtog ligeledes de allerede 
nœvnte to lân af Bankens egne midier pâ henholdsvis 5,9 og 14 mio med henblik 
pâ opforelse af en klinkerfabrik med en ârlig kapacitet pâ ca. 1,2 mio tons i 
Tabligbo i Togo. Dette omfattende projekt, der integrerer Produktionen og 
afsaetningen af et basisprodukt af vaesentlig betydning for de tre landes okonomiske 
udvikiing, og som vil fore til en betydelig udvidelse af samhandelen mellem dem,  
er det forste industriprojekt, der gennemfores som et résultat af et regionalt samar- 
bejde i Vestafrika, til hvis finansiering Faellesskabet har bidraget. 

Samarbejde med andre 
udviklingsfinansierende 

institutioner 

Bankens finansieringsbidrag til en rœkke af disse projekter er blevet suppleret med 
bidrag fra forskellige multi- eller bilaterale udviklingsfinansierende institutioner 
sâsom Verdensbanken (IBRD), Den europaeiske Udviklingsfond (EUF), Caisse  
Centrale de Coopération Economique (CCCE), Kreditanstalt für Wiederaufbau 
(KfW), Den arabiske bank for okonomisk Udvikiing i Afrika (BADEA), Den saudia-
rabiske Udviklingsfond, Den kuwaitiske Udviklingsfond og Den islamitiske Udvik-
lingsbank. Samarbejdet mellem europaeiske, internationale og arabiske finansie-
ringsinstitutioner til fordel for de afrikanske stater har vaeret saerlig aktivt i 
forbindelse med projekterne i Togo (CIMAO), Ghana (Kpong) og Cameroun  
(Song-Loulou). 
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Finansierìngsbidrag 1958-1976 

Sideri oprettelsen 1 1958 har Dan europaeiske Investeringsbank undertegnet 739  
aftaler om finansieringsbidrag pâ 1 alt 6 934,1 mio regningsenheder i lobende  
priser eller ca. 9 900 mio i faste 1976-priser (i). De samiede faste investeringer (2),  
hvortil den sâledes har ydet langfristede finansieringsbidrag pâ gennemsnitligt 
21 %, udgjorde ca. 47 mia i 1976-priser. Finansieringsbidragene til projekter i 
Faellesskabet tegnede sig for ca. 8 600 mio (6 005,4 mio i lobende priser) eller  
87 % af det samiede belob. De indgik i finansieringen af samiede investeringer 
pâ ca. 39 mia i 1976-priser, der direkte vil muliggore skabelse af 150 000  
arbejdspladser og sikring af 60 000 andre. 

Udvikiingen i de ârlige belob fremgâr af figuren s. 18 og nedenfor. Fordelingen af 
de bevilgede belob til og med 1976 pâ okonomipolitiske formâl, brancher og lande 
fremrôr af tabel 2 (s. 23), 3 (s. 34) og 4 (s. 38). 

Bankens aktivitet siden oprettelsen analyseredes i ârsberetningen for 1975. I det 
folgende beskrives kun udvikiingen i medlemsstaterne siden udvidelsen af Faelles
skabet i 1973 samt finansieringsbidragene i henhold til de forskellige aftaler om 
finansieit samarbejde med tredjelande. 

C) Skonnene i fa ste priser hviler pâ nationale prisindekser, der er afledt af bruttotilvejebringelsen af fast realkapital og 
korrigeret for indeksforskyldte udsving i k urserne for omregning ai nationale valutaer til regningsenheder. 
(2) De samiede anlaegslnvesteringer i aile projekter til hvis finansiering Banken har bidraget. Denne sum er udregnet  
pâ grundlag af de oplysninger, der lâ til grund for de forskellige lântageres finansieringsplaner pâ det tidspunkt, hvor 
Bestyrelsen for Banken godkendte projekterne. 

Faste 1976-priser 

Finansieringsbidrag i medlemssta
terne og uden for Fsellesskabet 
Finansieringsbidrag i medlemssta
terne (de ni) 
Finansieringsbidrag i medlemssta
terne (de seks) 

Lobende priser 

Finansieringsbidrag i medlemssta
terne og uden for Faellesskabet 

Bankens aktivitet med egne midier 1959-1976 i faste 1976-priser 

I millioner regningsenheder 

2 000 

1959 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 197 6 

47 



Finansieringsbidrag i Faellesskabet 
(1973-1976) 
I Perioden 1973-1976 bevilgede Banken lân eg garantier pâ 3 550 mio i lobende 
priser eller 59% af de samlede bevillinger i Faellesskabet siden Bankens grund-
laeggelse. 

Fordeling pä 
Okonomipolitiske formâl 

Regional | 
Interesse I 

Faslles 
europaelsk 

Interesse 

Som det fremgâr af flgur F er f lnanslerlngs-
bldragene tll projekter af regional Interesse 
naesten blevet fordoblet I den betragtede 
Periode, og de tegner sig I alt for over to  
tredjedele af Bankens finansieringsbidrag I 
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Faellesskabet. Efter en kraftig stigning I 1974  
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hejt niveau. De stilledes for storstedelen tll 
râdighed for Investerlnger tll forbedring af 
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Fœllesskabets energiforsyning. De samlede 
investerlnger 1 opfprelsen af kernekraftvaer-
ker og folgelnvesteringer hertll udgjorde 
495,7 mio. 
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Isaer pâ grund af de hoje enhedsomkost-
nlnger I forblndelse med Infrastrukturpro-
jekter tegner disse sIg for ca. 70 % af Ban
kens finansieringsbidrag I Faellesskabet. De 
gennemfortes hovedsagellg Inden for energl-
sektoren, men ogsâ I forblndelse med tele-
kommunlkatlon, transport og vandforsy-

1973 

ningsprojekter. Trods afmatningen I 1975  
tegnede finansleringsbidragene tll fordel for  
Industriprojekter sIg I hele perloden for  
1017,8 mio eller knap 30% af Bankens 
samlede udlân. Fieri Indgâr 118 individuelle 
finansieringsbidrag tll ret store projekter, 
hovedsagellg I baslsindustrier, og 439 sublân 

under globallân tll mindre og mellemstore 
Industriprojekter I meget forskelllge sektorer 
med en arbejdskraftkoncentratlon, som er 
gennemsnitllg fire gange hojere end tllfaeldet 
er for de sterre projekter (26 000 regnlngs-
enheder perskabt arbejdsplads mod 105 000). 

Fordeling pä lande 

FInanslerIngsbIdragenes fordeling pâ lande 
viser en kraftig koncentratlon I de lande, 
hvor reglonproblemerne er störst, nemllg 
Irland, Italien og Det forenede Kongerlge. 
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Endvidere bidrog finansleringsbidragene tll 
projekter for forbedring af Faellesskabets 
energiforsyning, saerllg udnyttelsen af kul-

brlnteforekomsterne I Nordsoen, tll en hurtig 
stigning I udlânsvirksomheden I Det forenede 
Kongerlge. 
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Finansieringsbidrag af eg ne 
midier 

Finansieringsbidrag af e gne 
midier og pâ saerlige vilkâr  
(medlemsstaternes eller Den 
europaeiske Udviklingsfonds 
midier) i alt 

Finansieringsbidrag uden for Faellesskabet 

Inden for rammerne af Faellesskabets poiltik for okonomisk og finansielt samar-
bejde mad en raekke u dviklingslande bar Banken siden 1963 ydet finansierings
bidrag til projekter i et stigende antal af disse lande. Danne aktivitet udfoldes 
Inden for rammerne af de associeringsaftaler, som Faellesskabet bar indgâet med  
Grœkenland ogTyrkiet, de to Yaoundékonventioner, Lomékonventionen, Râdet for  
De europaeiske Faellesskabers afgorelser vedrorende de oversoiske lande og territo 
rier samt Rédets beslutning om ydelse af en saerlig nodbjaelp til Portugal. 

I Perioden 1963-1976 bevilgedes finansieringsbidrag pâ i ait 928,7 mio i disse 
lande og territorier, beraf 419 mio af Bankens egne midier og 509,7 mio af 
budgetmaessige midier, der stilledes til râdigbed af mediemsstaterne, enten direkte  
eller gennem EUF (') (jf. tabel 5, s. 44 og tabel 13, s. 78). 

Figuren nedenfor, der viser Bankens aktivitet uden for Faellesskabet i forbold til  
den samiede aktivitet, afslorer en meget uregelmaessig udvikiing beri, som boved-
sagelig skyides overgangsperioderne mellem udiobet af én konvention, der saed-
vanligvis bar en lobetid pâ fem âr, og ikrafttraedelsen af den folgende. 

(') Lén pâ sserlige vilkâr og bidrag til tiivejebringelse af risikovillig kapital i henhold tll mediemsstaterne og Det 
europaeiske okonomiske Fœlesskabs fuldmagt (Den europaeiske Udvikiingsfond) og for deres reanin a. Boafores i Den  
saerlige Afdeling (jf . s. 67). » « 

Bankens aktivitet uden for Faellesskabet i f orhold til den samiede aktivitet 
1963-1976 
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Finansieringsbidrag uden for Faellesskabet 
I millioner regningsenheder 

Fordeling pâ lande eg finansieringsfcrmer 

Finansieringsbidrag 
g pâ almindelige vilkâr 
• Finansieringsbidrag 

pâ saerlige vilkâr 

363,7 

Fordeling pâ brancher 

• Infrastrukturer 
• Energi 
• Transport 
• Landbrugsforbedring 
• Andre 

Industri 
Udvindingsindustri 
Landbrugs- og 
naeringsmiddelindustri 
Tekstiler og laeder 
Fremstilling og ferste 
forarbejdning af metaller 
Byggematerialer 
Elektroteknisk industri  
Kemisk industri  
Rapir 
Anden industri 

100%-

187,6 

Andre  
Gabon  

Ny Calédonien 

Congo  

Ghana 

Mauretanien 

Togo  

Cameroun 

Zaire 

Elfenbenskysten 

TT 
7.0 

9.0 

10.0 

11.0 

19.9 

30.8 

34.2 

51.2 

146,0 

11.9 

6.5 

6.7 

8.7 

9.5 

10.3 

13.8 

14.8 

26.2 

37.6 

Andre 

Senegal  
Congo 
Tchad  

0vre Volta 

Gabon 

Ο LTD 

Zaire 

Cameroun 

Elfenben
skysten 

116,4 

1964/76  
AAS M M, AVS 
og OLTD 

1963/76 1965/76  
Greeken- Tyrkiet 
land 

1976 

56.6 

43.4 

3.0 

8.4 

2.5 

6.2 

20.7 

13,1 

1964/76 

15.8 

3.9 

26.4 

m 

j 
k 31.9 31.9 

i 

h 

b 

a 

58,1 

c 

8.4 

3.7 

4,3 

5.6 

9.9 

14.6 

5.1 

Por- AASMM, 
tugal og OLTD 

1963/76  
AVS Greeken-

land 

48.4 

117.4 

61.91 
I a 35.2 

9.3 

1965/76 
Tyrkiet 

m 8.5 

IT 

Γ 13.9 

38.1 9,9 

9 2.5 

k 9.2 h 

i 
i 
4.0 

16,7 

22.2 

1.1 61.1 

1976  
Portugal 
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Middelhavsomrâdet og Portugal 

I Perioden 1965-1976 stilledes 57 finansieringsbidrag til râdighed i Tyrkiet inden 
for rammerne af de to forste finansprotokoller med dette land. De var pâ i ait 
388,7 mio, heraf 25 mio i form af lân pâ almindelige vilkâr (jf. tabe! 5, s. 44). 

De finansierede projekters fordeling pâ brancher (jf. tabe! 14, s. 79) viser, at in-
dustriprojekter med 38 % og energiprojekter med 35 % tegner sig for de storste 
andeie. Ni globallân pâ i ait 43,2 mio bevilgedes til Türkiye Sinai Kaikinma Ban-
kasi (TSKB) og Sinai Yatirim ve Kredi Bankasi (SYKB). Hovedparten af dette 
belob er allerede blevet stillet til râdighed for 55 mindre og mellemstore projekter  
inden for industri og tjenesteydelser. De projekter, til hvis finansiering Banken  
sâledes har bidraget siden 1965, skonnes at have bidraget direkte til skabelsen af  
ca. 24 000 arbejdspladser og mindskelse af den saesonmaessige underbeskaefti- 
gelse i en raekke landbrugsomrâder. 

I Graekenland bevilgedes 22 lân pâ i alt 116,4 mio regningsenheder eller  
125 mio US-$ — hvilket var det i finansprotokolien fastsatte maksimalbelob —  
i Perioden 1963-1975. Heraf gik to tredjedele til infrastrukturprojekter. Disse 
midier bidrager direkte til skabelsen af ca. 7 000 nye arbejdspladser og til en  
betydelig forbedring af arbejdsvilkârene i de omrâder, der omfattes af kunstvan- 
dingsprojekterne. 

I Portugal bevilgedes fire lân pâ i alt 90 mio i 1976 (jf. s. 39). 

I disse tre sydeuropaeiske lande udgjorde Bankens finansieringsbidrag den  
31. december 1976 sâledes i ait 595,1 mio eller knap to tredjedele af Bankens  
samlede aktivitet uden for Faellesskabet. 

Afrika, Vestindien og Stillehavet 

De to Yaoundékonventioner med de associerede afrikanske stater, Mada 
gaskar og Mauritius (AASMM) og de to afgorelser vedrprende de overspiske 
lande og territorier (OLT) sastter e n graense pâ 170 mio for Bankens udlânsvirk- 
somhed med egne midier og pâ 140,5 mio for lân pâ saerlige vilkâr og bidrag til 
tilvejebringelse af risikovillig kapital af Den europaeiske Udviklingsfonds midier. 

I Perioden 1964-1976 stillede Banken finansieringsbidrag pâ i alt 271,9 mio til 
râdighed for projekter i AASMM og OLT, hvoraf 146,1 mio havde form af lân pâ  
almindelige vilkâr af egne midier, 123,3 mio var lân pâ saerlige vilkâr og 2,5 mio bidrag 
til tilvejebringelse af risikovillig kapital af Den europaeiske Udviklingsfonds midier. 

Disse bidrag indgik i finansieringen af investeringer pâ i alt ca. 1 850 mio, som i  
alt direkte har skabt over 50 000 arbejdspladser. 

5? 



Finansieringsvirksomheden i statarne i Afrika, Vestindien og Stiiiehavet samt  
i de oversoiske lande og territorier (AVS-staterne og OLT), der drives i henhold til 
Lomékonventionen og indledtes straks efter dens ikrafttraedelse, forte til under-
tegnelsen af finansieringsaftaler pa i alt 61,7 mio (jf. s. 43 og 45). 

I samtlige lande og territorier i Afrika, Vestindien og Stiiiehavet (AASMM, AVS-
staterne og OLT) har Banken sâledes indtil 1976 stillet i alt 333,6 mio til râdighed,  
hvilket svarer til over en tredjedel af dens samlede udiân uden for Faellesskabet. 
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Midler 

Bankens midier steg til  
naesten 5,6 mia 

Den 31. december 1976 udgjorde Bankens midier (Indbetalt kapital, reserver,  
henlaeggelser og lâneprovenuer) i alt 5 587,1 mio regningsenheder mod 4 665,8  
mio den 31. december 1975. 

Af denne forhojelse skyldes 807,6 mio en nettoudvidelse af Bankens lântagning  
efter indregning af udsvingene i omregningskurserne, medens overskuddet pâ  
driftsregnskabet pâ 75,7 mio overfortes til reserver og henlaeggelser. Restbeipbet 
pâ 38 mio er medlemsstaternes nye kapitalindskud. 

748,9 mio tilvejebragtes pâ  
kapitalmarkederne 

I 1976 tilvejebragte Banken 748,9 mio pâ kapitalmarkederne — heraf 17 mio ved 
salg til tredjemand af andele i finansieringen af Bankens udiân — mod 830,7 mio  
i 1975 og 825,5 mio i 1974. 

Spredningen af Bankens lântagning pâ forskellige valutaer blev mindre udtalt end i 
1975. De restriktive pengepolitiske foranstaltninger, som flertallet af medlemsstater-

• ne traf pâ grund af den foruroligende udvikiing i inflationsraten og undertiden 
meget kraftige spekulationer mod deres valutaer, havde stor indflydelse pâ 
renteniveauet og udelukkede i praksis Banken fra visse markeder. Gennem 
emission af fem lân i tre af medlemsstaternes valutaer (DM, gyiden og luxem-
bourgske franc) tilvejebragte Banken i medlemsstaternes valutaer kun 150,1 mio  
mod 363,8 mio det foregâende âr. Denne betydelige nedgang skyldes endvidere, 
at Banken vaigte at begraense omfanget af emissioner i DM pâ trods af den rigelige 
likviditet pâ dette marked og et faldende renteniveau. Dette skete pâ grund af den  
tilbageholdenhed, som lântagerne i de fleste andre lande viste med hensyn til  
at pâtage sig kursrisikoen. Af lânene i medlemsstaternes valutaer placeredes kun en 
enkelt emission pâ 11,9 mio (mod 241,3 mio i 1975) pâ Faellesskabets kapital-
marked, naermere betegnet det luxembourgske marked. 

Banken mâtte i storre omfang end i 1975 optage lân i US-$ (489,3 mio regnings 
enheder ud af 748,9 mio eller to tredjedele, mod 298,9 mio i 1975), der trods 
uroen pâ det internationale valutamarked forblev en forholdsvis stabil og gunstig 
valuta. 

Det internationale marked for obligationer i US- $, der i 1976 nâede et rekordagtigt  
omfang, tegnede sig for en betydelig del af Bankens lântagning. Pâ dette marked  
tegnede investorerne tre lân fra Banken pâ i alt 246,5 mio US-$. I De forenede 
Stater drog Banken fordel af rentefaldet pâ dette meget omfattende marked, hvor 
der udbydes papirer pâ indtil 20 âr, gennem emission af to lân pâ henholdsvis 
100 og 75 mio US-$. En anden emission pâ 30 mio US-$ pâ det asiatiske dollar- 
marked bidrog i ovrigt til at gore dette regionale marked bekendt med Banken. 

I Mellemosten placeredes en offentlig emission pâ 50 mio US-$ under ledelse af 
et banksyndikat, der udelukkende bestod af arabiske banker. 

De bestraebelser, der i nogle âr har vaeret udfoldet for at udvide Bankens geogra- 
fiske muligheder for lântagning, fortsattes. 1 Ostrig emitterede Banken for forste 
gang et lân i schilling pâ et belob, svarende til 18,2 mio regningsenheder. Pâ  
det japanske marked henvendte den sig denne gang til publikum med en emission  
i yen pâ et belob, svarende til 30,5 mio, efter sidste ârs private placering. 

Trods en betydelig likviditet og et fald i renteniveauet pâ det schweiziske marked  
tilvejebragte Banken her kun 43,8 mio mod 133,8 mio i 1975 pâ grund af lântagernes 
tilbageholdenhed over for lântagning i schweizerfranc. 
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Bankens ny rentestruktur 

Jabel 8, s. 74 indeholder en detaljeret oversigt over Bankens iântagning I regnskabs-
âret. Med fradrag af tllbagebetalinger og under indregning af kursreguleringer 
havde Banken den 31. december 1976 optaget lân pâ i alt 4 723 mio mod 3 915,4  
mio den 31. december 1975, hvilket svarer til en stigning pâ 807,6 mio (^), hvoraf 
16,6 mio endnu ikke er hjemtaget. 

Jabel 6: Tilvejebragte midier indtil 1976 

Lân 
Mio RE Tredjemands 

andele i 
Bankens udiân 

(mio RE) 

Tilvejebragte 
midier  

(mio RE) 
Regnskabsâr Antal Private 

lân 
Offentlige 

lân 1 ait 

Tredjemands 
andele i 

Bankens udiân 
(mio RE) 

Tilvejebragte 
midier  

(mio RE) 

1961 3 7,6 13,8 21,4 21,4 
1962 2 — 32,3 32,3 — 32,3 
1963 3 8.0 27,2 35,2 — 35,2 
1964 5 13,5 53,3 66,8 — 66,8 
1965 4 — 65,0 65,0 — 65,0 
1966 6 24,0 114,5 138,5 — 138,5 
1967 8 40.0 154,5 194,5 — 194,5 
1968 13 112,5 100,0 212,5 — 212,5 
1969 9 63,7 82,3 146,0 — 146,0 
1970 7 66,6 102,3 168,9 — 168,9 
1971 20 208,0 204,9 412,9 — 412,9 
1972 19 133,4 328,6 462,0 17,5 479,5 
1973 22 207,0 401,0 608,0 4,3 612,3 
1974 16 704,2 121,3 825,5 — 825,5 
1975 26 318,6 495,1 813,7 17,0 830,7 
1976 17 221,0 510,9 731,9 17,0 748,9 

1961-1976 180 2128.1 2 807,0 4 935,1 55,8 4 990,9 

Udviklingen i Bankens rentesatser var i dette regnskabsâr kendetegnet dels af en  
faidende tendens takket vaere de faidende omkostninger ved optagning af mellem-
og langfristede lân, dels af en differentiering af rentesatserne efter lânenes lobetid 
og de udbetalte valutaer. 
I februar 1976 nedsattes den enhedsrentefod pâ 9,5 %, der fastsattes i juli 1975,  
til 9 % for lân med en lobetid pâ til og med otte âr, medens den bibeholdtes 
for lân med laengere lobetid. Pâ grund af den meget forskellige rentestruktur pâ de 
forskellige kapitalmarkeder besluttede Banken i juli 1976 at anvende forskellige 
rentesatser, ikke blot for lân, der ifolge den normale fremgangsmâde udbetales i 
fiere valutaer, men ogsâ for lân, der udbetales udelukkende i én valuta, sâsom 
US- $ eller schweizerfranc. Dette system, som aendredes i Oktober og december, 
forte ved regnskabsârets slutning til anvendelse af folgende satser: 
Lân, der udbetales i fiere valutaer: -

Lân, der udbetales udelukkende 1  
én valuta: US-f 

Schweizerfranc 

med en lobetid pâ til og med 8 âr: 8V4 ' 
med en lobetid pâ over 8 og til og med 1 2 âr: 8''/8 '  
med en lobetid pâ over 12 og til og med 20 âr: θ'/β ' 

med en lobetid pâ til og med 8 âr 
- grundsats 8 âr {^): 8V2 '  
med en lobetid pâ over 8 og tll og med 1 2 âr 
- grundsats 10 âr (2) : SVe '  
med en lobetid pâ over 12 og tll og med 20 âr 
- grundsats 1 5 âr (2) : 9V2 ' 

med en lobetid pâ tll og med 8 âr 
- grundsats 6 âr (2) : 6 ' 

(1) Jf. bilag C til ârsregnskabet. s. 69. 
(2) Grundsatserne fastsaettes af Bankens Bestyrelse for lân med en bestemt lobetid. For lân med laengere eller 
kortere lobetid forhojer eller nedsœtter Banken derefîer rentesatserne i et omfang, som tiinœrmelsesvis svarer til  
forskellene i omkostningerne ved optagning af lân med de forskellige lobetider. 
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Driftsresultat 

Driftsresultatet udgjorde 
70,8 mio 

Driftsresultatet for 1976 pâvirkedes kraftigt af, at renteindtaegterne pâ udiân steg 
med 94,2 mio, medens de pâipbne renter og omkostninger pâ optagne iân kun steg 
med 74,2 mio. Dette résultat skyldes isser, at Banken i hojere grad end tidligere 
bestraebte sig pâ hurtigst muligt at anvende lâneprovenuerne til finansiering af 
langfristede Iân med henblik pâ at begraense sin likviditet. Trods det forholdsvis hpje 
renteniveau, der noteredes for visse valutaer pâ valutamarkederne i regnskabsârets  
lob, kom det dog til en let stigning i udbyttet af de kortfristede investeringer,  
nemlig fra 34 mio i 1975 til 37,3 mio. 

Udgifterne og administrationsomkostningerne belob sig til 18,6 mio mod 14,2 mio i 
1975, hovedsagelig pâ grund af en udvidelse af Bankens personale og udbetalingen 
af vederlag i belgiske franc, for hvilken omregningskurserne i forhold til den 
europaeiske regningsenhed steg i lobet af regnskabsâret. Efter afskrivninger pâ  
emissionsomkostninger og pâ overkurs ved indlosning pâ 11,7 mio mod 9,6 mio i  
1975 blev driftsresultatet pâ 70,8 mio mod 54,9 mio i 1975. 

Anvendelsen af de kurser for omregning til og fra europaeiske regningsenheder, der  
var gaeldende den 31. december 1976, resulterer i en forhojelse af driftsresultatet 
for regnskabsâret 1976 pâ ca. 4,9 mio, svarende til nettovaerdiforogelsen ifolge 
vurderingen af de af Bankens tilgodehavender, der ikke reguleres i henhold til  
vedtaegternes artikel 7. I 1975 udgjorde denne vaerdiforogelse 4,5 mio. 

Regnskabsârets samiede 
overskud overfortes 
til reserver og hen-

laeggeiser 

Statusopgorelsen den 31. de
cember 1976: Knap 6,6 mia 

Det overskud pâ driftsregnskabet, der skulle fordeles pâ reserver og henlaeggelser,  
belob sig sâledes til 75,7 mio mod 59,4 mio i 1975. Heraf overfortes 20 mio til den  
vedtaegtsmaessige reservefond, medens resten henlagdes. De 4,9 mio, der svarer til  
ovennaevnte vaerdiforogelse, henlagdes til daekning af valutakurstab. 

Den 31. december 1976 belob Bankens statusopgorelse sig til 6 565 mio mod  
5 469 mio den 31. december 1975, hvilket udgor en stigning pâ 20 %. 
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Fortegnelse over projekter, 
hvortìi der er bevilget lân eller garantier I henhold til aftaler undertegnet i 1976 

Lân pâ almindelige  
vilkâr 

Fsellesskabet 

BELGIEN 
750 mio bfr. 

mio RE {') 

17,9 

1. Globallân til Société Nationale 
de Crédit ä l'Industrie, SNCI, 
med henblik pâ finansiering af mindre 
og mellemstore industriprojekter i ud-
viklings- og omstillingsomrâder  
750 mio bfr. 

DANMARK 
69,5 mio kr. 

17,9 

9,1 

2. Fabrik for fremstilljng af mineral-
uld i 0ster Doense (vest for Store 
Baelt) 
Rockwool A/S 
23,5 mio kr. 3,6 

3. Udvidelse af en fabrik for frem-
stilling af finer og spânpiader i 
Orehoved (ostfor Store Baelt) 
Orehoved Trae- og FInerlndustrI 
A/S 
1 6 mio kr. 2,4 

4. Globallân til den danske stat 
(Direktoratet for Egnsudvikling) 
med henblik pâ finansiering af m indre 
og mellemstore industriprojekter i ud-
viklingsomrâder 
20 mio kr. 3,1 

(0 Lén til projekter Ι mediemsstaterne udtrykkes 
almindeligvis i regningsenhedens modvasrdi 1 nati onal 
valuta, medens flnansierlngsbldrag Inden for rammerne 
af det finanslelle samarbejde med lande uden for 
Faellesskabet udtrykkes I regnlngsenheder. De I denne 
fortegnelse anforte belob I nationale valutaer er sâledes  
kun retningsglvende for sä vidt angär landene uden 
for Faaiiesskabet; de er beregnet pâ grundlag af den  
modvaerdi af regnlngsenheden, som var gaeldende pâ  
tidspunktet for lâneaftalens undertegnelse(jf. s. 6). 

mio RE 

FORBUNDSREPUBLIKKEN 
TYSKLAND 
325 mio DM 110,8 

5.-6. Kernekraftvaerk i Gundrem-
mingen (Bayern), afsnit Β og C 
Kernkraftwerk Gundremmlngen 
Verwaltungsgesellschaft mbH 
Forste garanti : 
1 50 mio DM 
Anden garanti: 
150 mio DM 

7. Omstrukturering af et stâlvaerk i 
Neunkirchen (Saarland) 
Neunkircher Eisenwerk AG 
25 mio DM 

49,1 

52,5 

FRANKRIG 
321,4 mio ffr. 

8. Udvidelse og modernisering af  
telekommunikationsnettet i landbrugs-  
omrâderne i Finistère (Bretagne) 
Administration des Postes et Té
lécommunications gennem Dépar
tement du Finistère 
8 mio ffr. 

9. Udvidelse og modernisering af  
telekommunikationsnettet i Aquitanien  
Administration des Postes et Té
lécommunications gennem Caisse 
Nationale des Télécommunicati
ons 
1 56,7 mio ffr. 

10. Udvidelse og modernisering af 
telekommunikationsnettet i Auvergne 
Administration des Postes et Té
lécommunications gennem Caisse 
Nationale des Télécommunica
tions 
1 56,7 mio ffr. 

IRLAND 
35,4 mio \£ 

9,2 

60,1 

1,5 

30,0 

28,5 

57,4 

11. Udvidelse og modernisering af 
det irske telekommunikationsnet 
Department of Posts and Tele 
graphs gennem finansministeriet 
16 mio \£ 24,1 



mio RE mio RE 

12. Udnyttelse af torveforekomster 
med henblik pâ elproduktion 
Bord Na Mona 
2,2 mio 1/ 3,3 

13. Fabrik for fremstilling af ammo-
niak og urinstof naer Cork (Syd-
vestiriand) 

Nitrigin Eireann Teoranta 
17,2 mio l;i 29,9 

ITALIEN 
342 mia lire 382,6 

14. Kunstvandingsanleeg i 0vre Me-
taponte (Basilicata) 
Cassa per il Mezzogirono (i) 
24 mia lire 30,1 

15. Forbedring af vandforsyningen 
i Syrakus' industriomrâde (Sicilien) 

Cassa per il Mezzogiorno 
20 mia lire 21,6 

16. Rensning af Napoiibugten (an-
det lân): Kioakledninger og anlaeg 
til rensning af spildevand fra industri 
og husstande (Campanien) 

Cassa per il Mezzogiorno 
1 2 mia lire 1 5,0 

17. Udvidelse af havnen i Augusta 
naer Syrakus (Sicilien) 
Cassa per il Mezzogiorno 
20 mia lire 20,9 

18. Infrastrukturer (havn, veje og 
jernbaner) i Manfredonias industri 
omrâde (Puglien) 
Cassa per il Mezzogiorno 
1 6 mia lire 20,1 

19. Infrastrukturer (havn og veje)  
Tarantes industriomrâde (Puglien) 
Cassa per il Mezzogiorno 
24 mia lire 

20. Udvidelse af telefonnettet i Cala-
brien og Basilicata 
SIP - Società Itaiiana per l'Eser
cizio Telefonico p.A. gennem IMI —  
Istituto Mobiliare Itaiiano 
28 mia lire 

21. Udvidelse af telefonnettet i 
Puglien 
SIP - Società Italiana per l'Eser
cizio Telefonico p.A. gennem IMI - 
Istituto Mobiliare Italiano 
26 mia lire 

30,1 

29,2 

28,1 

(0 Cassa p er opere stra ordiriarie di pubblico interesse 
neiritaiia Meridionale. 

22. Udnyttelse af en uranforekomst 
I Novazza (Lombardiet) 
AGIP S.p.A. 
9 mia lire 9,7 

23. Forbindelsesledningermellem de 
metanrorledninger, der transporterer  
importeret gas i Italien (Lombardiet) 

SNAM S.p.A. 
28 mia lire 29,2 

24. Omdannelse af en udtomt gas-
lomme i Sergnano (Lombardiet) til  
naturgaslager 
AGIP S.p.A. 
6 mia lire 6.3 

25. Udvidelse af metanrorlednings-
nettet i Syditalien 

SNAM S.p.A. gennem ENI - Ente 
Nazionale Idrocarburi 
4.5 mia lire 

26. Omstrukturering af et stâlvœrk  
gennem opforelse af et anlaeg for  
fremstilling af mellemstore somiose 
stàlrpr i D almine (Lombardiet) 
Dalmine S.p.A. 

4.7 

1 3 mia lire 

27. Udvidelse af en fabrik for sorte-
ring og tilskaering af tykke stàlplader i 
Taranto (Puglien) 
Siderurgica commerciale Italiana 
- Sidercomit S.p.A. gennem IRI - 
Istituto per la Ricostruzione In
dustriale 
3,5 mia lire 

28. Forureningsbekaempende udstyr 
til et stàlvaerk i Bagnoli (Cam
panien) 
Italsider S.p.A. gennem Cassa per 
il Mezzogiorno og ISVEIMER - 
Istituto per lo Sviluppo Economi
co dell'Italia Meridionale 
5 mia lire 

29. Rationalisering af et elektrolyse-
zinkstoberi samt forureningsbekaem
pende udstyr hertil i Crotone (Cala-
brien) 
Società Mineraria e Metallurgica 
di Pertusola p.A. gennem Cassa 
per il Mezzogiorno og ISVEIMER 
- Istituto per lo Sviluppo Econo
mico dell' Italia Meridionale 
3,2 mia lire 

30. Fabrik for fremstilling af ildfaste 
sten i Grogastu (Sardinien)  

S.p.A. SANAC- Refrattari Argille 
e Cadine gennem IMI - Istituto 
Mobiliare Italiano 
3,2 mia lire 

14,0 

3,7 

6,3 

3.3 

4.1 
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31. Fabrik for fremstilling af anilin i 
Priolo (Sicilien) 
Anilina S.p.A. gennem IRFIS - 
Istituto Regionale per il Finanzia
mento alle Industrie in Sicilia 
8,5 mia lire 9,2 

32. Faelles- og hjaelpefaciliteter til en  
Fabrik for fremstilling af a nilin i Priolo 
(Sicilien) 
Montedison S.p.A. gennem IRFIS - 
Istituto Regionale per il Finanzia
mento alle Industrie in Sicilia 
1,5 mia lire 1,6 

33. Nyt aniaeg for fremstilling af 
urinstof og rationalisering af en Fabrik  
for fremstilling af ammoniak i Man
fredonia (Puglien) 
ANIC S.p.A. gennem ENI - Ente 
Nazionale Idrocarburi 
1 6 mia lire 20,1 

34. Udvidelse af en Fabrik for frem
stilling af luftarter til industribrug i 
Sarroch (Sardinien) 
SIO Sarda - Società Sarda per 
l'Industria dell'Ossigeno et di Altri 
Gas p.A. gennem Cassa per il 
Mezzogiorno og GIS - Credito In
dustriale Sardo 
1,8 mia lire 1,9 

35. Udvidelse og modernisering af 
en Fabrik for fremstilling af farma-
ceutiske produkter i Torre Annunziata 
(Campanien) 
FERVET S.p.A. gennem ISVEIMER 
- Istituto per lo Sviluppo Econo
mico dell'Italia Meridionale 
2 mia lire 2,2 

36. Fabrik for fremstilling af b ygge-
elementer i Pozzilli (Molise) 
Volani Sud S.p.A. gennem EFIM - 
Ente Partecipazioni e Finanzia
mento Industria Manifatturiera 
2,5 mia lire 2,6 

37. Fabrik for fremstilling af hurtig-
gâende dieselmotorer i Foggia (Pug
lien) 
Società Franco-Italiana di Motori 
- SOFIM S.p.A. gennem IMI - 
Istituto Mobiliare Italiano 
14 mia lire 1 5,1 

38. Udvidelse og modernisering af 
en Fabrik for fremstilling af kulstof-
varer ti! industribrug i Ascoli Piceno 
(Mellemitalien) 
Elettrocarbonium S.p.A. gennem 
IMI - Istituto Mobiliare Italiano 
1,6 mia lire 1,7 

mio RE 

39. Udvidelse og modernisering af 
en dybfrostfabrik i Cisterna di Latina 
(Latium) 
Algel S.p.A. gennem IMI - Istituto 
Mobiliare Italiano 
1,6 mia l ire 

40. Udvidelse af en Fabrik for frem
stilling af slanger og bând af gummi 
i Ascoli Piceno (Mellemitalien)  
Uniroyal Manuli S.p.A. gennem 
Cassa per il Mezzogiorno og 
ISVEIMER - Istituto per lo Svi
luppo Economico dell'Italia Meri
dionale 
2,7 mia lire 

41.-42. Fabrik for fremstilling af 
transportbând og plader af gummi i 
Ferrandina (Basilicata) 
Gommafer S.p.A. 
Forste lân gennem EFIM - Ente 
Partecipazioni e Finanziamento 
Industria Manifatturiera: 
4 mia l ire 
Andet lân gennem 
Mobiliare Italiano 
2 mia lire 

1,7 

3,4 

IMI - Istituto 
4,3 

2,1 

43. Globallân til Istituto di Credito 
per le Imprese di Pubblica Utilità 
- ICIPU med henblik pà finansiering af 
mindre og mellemstore industriprojek-
ter i Mezzogiorno 
3,4 mia lire 

44. Globallân til ISVEIMER-Isti
tuto per lo Sviluppo Economico 
dell'Italia Meridionale gennem 
Cassa per il Mezzogiorno med 
henblik pà finansiering af mindre og 
mellemstore industriprojekter i det 
kontinentale Mezzogiorno 
1 5 mia lire 

45. Globallân til IRFIS - Istituto 
Regionale per il Finanziamento 
alle Industrie in Sicilia gennem 
Cassa per il Mezzogiorno med 
henblik pà finansiering af mindre og 
mellemstore industriprojekter pà Sici 
lien 
10 mia lire 

46. Globallân ti! CIS - Credito 
Industriale Sardo gennem Cassa 
per il Mezzogiorno med henblik 
pà finansiering af mindre og mellem
store industriprojekter pà Sardinien  
5 mia lire 

47. Globallân til Mediocredito per 
le Piccole e Medie Imprese del 
Friuli-Venezia-Giulia med henblik 
pà finansiering af genopbygningen af 
mindre og mellemstore industrivirk-
somheder i det jordskaelvsramte F riuli 
5 mia lire 

3.7 

15,7 

10,4 

5,2 

5,2 



NEDERLANDENE 
91,6 mio fi. 

mio RE 

30,4 

,Ι" 48.-49. Kraftvaerk i Maasbracht 
(Limburg) 

*; ; Ν.ν. Provinciale Limburgse Elek-
"ipfe, triciteits Maatschappij (PLEM) 

Garanti : 
49.8 mio fi. 16.5 
Lân; 
41.8 mio fi. 13.9 

DET FORENEDE KOIMGERIGE 
259 mio / 417.6 

50. Udvidelse og forbedring af vand-
forsyningsnettet 1 Lancashire (Nord-
vestengland) 
North West Water Authority  
gennem National Water Council 
9 mio / 1 5.6 

51.-52. Forbedring af vandforsynin-
gen gennem opforelse af Kielder-
dœmningen i forbindelse med Tyne-
fioden samt af forbindelseskanaler ti! 
floderne Wear og Tees (Nordeng 
land) 
Northumbrian Water Authority 
gennem National Water Council 
Forste lân: 
4 mio £ 
Andet lân: 
6 mio £ 

53. Infrastrukturerforvandforsyning, 
kloakering og spildevandsrensning i 
Cornwall 
South West Water Authority  
gennem National Water Council 
4 mio £ 

54. Bygning af tre hurtige persontog 
(»Advanced Passenger Train«) 
British Railways Board 

6.9 

9,0 

6.0 

11.6 mio £ 

55. Erhvervelse af en kom bineret bil-
og passagerfœrge til linien Flolyhead 
(Nordwales) - Dun Laog haire (Irland)  
samt havnearbejder i Holyhea d 
British Railways Board 
5.5 mio £ 

56. Forlaengelse af to luftpudebâde  
og opforelse af en ny terminal i 
Dover (Sydostengland) 
British Rail Hovercraft Ltd. gen
nem Br itish Railways Board 
5 mio £ 

19.7 

3,9 

7,5 

57. Udvidelse og modernisering af 
telekommunikationsnettet i Skotlan d 
Post Office 
17.3 mio 30,0 

58. Udvidelse og modernisering 
telefonnettet i Nordengland  
Post Office 
17.6 mio £ 

mio RE 

af 

28.5 

Generating 
Electricity 

59.-60. Opforelse af et pumpekraft-
vaerk i D inorwic (Wales) 
Central Electricity 
Board gennem The 
Council 
Forste lân : 
17,5 mio £ 
Andet lân: 
8.5 mio £ 

61. Udnyttelse af en olieforekomst i  
Berylfeltet i den britiske del af 
Nordsoen 

1 2,6 mio £ 

28.3 

13.7 

North Sea Inc. 
1 6.8 mio £ 

62. Udnyttelse af en olieforekomst i 
Thistlefeltet i den britiske del af 
Nordsoen 
Santa Fe Minerals (UK) Inc. 

27.2 

1 7,9 mio £ 

63.-64. Tredjeafsnitaf udvidelsen af 
det net af rorledninger, der skal 
transportera naturgas fra Friggfeltet i 
Nordspen til Skotland 
British Gas Corporation 
Forste lân : 
1 2 mio £ 
Andet lân : 
8 mio £ 

65.-66. Udvidelse af de t net af ro r-
ledninger. der skal transportere natur
gas fra felterne i Nordspen til Syd-
vestengland og East Anglia 
British Gas Corporation 
Forste lân : 
1 7.3 mio £ 
Andet lân: 
8,6 mio £ 

67. Olierorledning fra Ninianfeltet til  
Shetlandsperne 
BP Development Ltd. gennem BP  
Capital Ltd. 
1 0.7 mio £ 

27.0 

20.8 

13.9 

29,4 

14.6 

16.2 

68. Udvidelse af en fabrik for frem-
stilling af stâlror (Skotland og 
Nordengland) 
British Steel Corporation 
1 7 mio £ 25.6 

69. Aniaeg for transport, lagring og 
blanding af kokskul i et stâlvaerk i 
Port Talbot (Wales) 
British Steel Corporation 

19.0 

~~59 



mio RE 

70. Udvidelse af et valsevaerk I Con-
sett 1 Durham (Nordengland) 
British Steel Corporation 
6,75 mio £ 

71. Udvidelse af et valsevaerk I Dal-
zell I MothenΛ/ell (Skotland) 
British Steei Corporation 
3,6 mio £ 

72. Aniaeg tll vedilgeholdelse og re 
paration af koklller I Workington  
(Nordengland) 
British Steei Corporation 
2,1 mio £ 

73. Fabrik for fremstllling af eddi-
kesyre I Hull (Yorkshire)  
BP Chemicals Ltd. gennem BP  
Capital Ltd. 
19,7 mio £ 

Uden for Fœllesskabet 

PORTUGAL 
2 990 mio esc. 

10.9 

5.7 

3,2 

29,7 

90,0 

74. Varmekraftvaerk I Setubal (naer 
Lissabon) og hojspaendlngslednlnger 
herfra til det spanske elforsynlngsnet 
Electricidade de Portugal (EDP) 
1 149,1 mio esc. 35,0 

75. Dœmnlng og vandkraftvaerklfor-
blndelse med Dourofloden I Pocinho 
Electricidade de Portugal (EDP)  
691,7 mio esc. 20,0 

76. Modernisering af et kobbervasrk 
og fabrik for fremstllling af jernholdlge 
pellets af svovlklsaske I Barreiro (naer 
Lissabon) 
Companhia Uniao Fabril (CUF) 
656,7 mio esc. 20,0 

77. Globallân til Banco de Fomen 
to Nacional med henbllk pâ flnan-
slerlng af m indre og mellemstore pro 
jekter Inden for Industri- og turlst-
sektoren 
492,5 mio esc. 

AASMM (den anden  
Yaoundékonvention) 

mio RE 

10,9 

15,0 

NY CALEDONIEN 

78. Udvidelse af nikkelmlner og et 
nikkelvaerk I Ny Calédonien 
Société Métaliurgique Le Nickel 
(SLN) gennem Cais se Centraie de 
Coopération Economique 
26,1 mio ffr. 5,0 

TOGO 

79. Udstyr tll et kalkbrud og op-
forelse af en klinkerfabrik I Tabllgbo 
naer Lomé 
Société des Ciments de l'Afrique 
de i'Quest (CiMAO) 
1 546 mio CFAfr. 5,9 

AVS-STATERNE 
(Lomékonventionen) 41,5 

CAMEROUN 

80. Daemning og vandkraftvaerk i 
Song-Loulou I forbindelse med Sana-
gafloden samt hojspaendingsledninger 
og koblingsstatloner 
Société Nationale d'Electricité du 
Cameroun (SONEL) 
3 706 mio CFAfr. 13,5 

GHANA 

81. Dasmning og vandkraftvasrk i 
Kpong I forbindelse med Voltafloden 
neden for Ako sombodaemningen 
Volta River Authority (VRA) 
12,8 mio C 10,0 

MAURITIUS 

82. Udvidelse af varmekraftvaerket I 
Fort Victoria 
Central Electricity Board (CEB) 
14,8 mio mauritiusrupler 2,0 

KENYA 

83. Globallân tll Development Fi
nance Company of Kenya Ltd. 
(DFCK) med henbllk pâ finanslering 
af m indre og mellemstore projekter 
18,6 mio ksh, 2,0 

TOGO 

84. Udstyr tll et kalkbrud og opfo-
relse af en klinkerfabrik I Tabllgbo 
naer Lomé 
Société des Ciments de l'Afrique 
de l'Ouest (CIMAO) 
3 843 mio CFAfr. 14.0 



mio RE 

Finansieringsbidrag 
pâ saerlige vilkâr 

TYRKIET 
108,3 mio T;i 6,0 

85. Udnyttelse af skovrigdommene ì 
middelhavsegnene og opforelse af en  
fabrik for fremstilling af pap, kraft-
papir cg savtemmer I Silifke naer 
Mersin 
Ministeriet for skovbrug og Tür- 
kiye Selüloz Ve Kâgit Fabrikalari 
Islet mesi Genel Müdürlügü (SEKA) 
90 mio T;£ (tillaegsiân) 5,0 

86. Globallân til den tyrkiske stat 
med henblik pâ finansiering af for-
undersagelser i forbindelse med pro
jekter i den offentlige sektor 
18,3 mio T;i 1,0 

AAS M M 
(Yaoundékonventionerne) i8,6 

CONGO 

87. Omiaegning af jernbanelinien 
Brazzaville-Pointe Noire i Mayombe-
bjergene 
Agence Transcongolaise des 
Communications (ATC) 
993,8 mio CFAfr, 3,6 

ELFENBENSKYSTEN 

88. Udvidelse af vandforsyningsnet-
tet i Korhogo 
Republikken Elfenbenskysten 
271,4 mio CFAfr. 1,0 

GABON 

89. Afsnittet Owendo-Booué af den 
transgabonesiske jernbane 
Den gabonesiske Republik 
1 840,1 mio CFAfr. 7,0 

SENEGAL 

90. Kunstvanding af e t 180 ha stö rt 
grpntgartneri i Kirène (havipen Cap  
Verde) samt opforelse af et kalehus i 
Dakar 
Republikken Senegal 
1 199,2 mio CFAfr. 4,6 

mio RE 

NY CALEDONIEN 

91. Vejforbindelse mellem Moindou 
og Bourail 
229,4 mio CFAfr. 2,4 

AVS - STATERNE (Lomé-
konventionen, risikovillig 
kapital) 20,2 

CAMEROUN 

92. Oliemplle i Dibombari 
Betinget lân : 
Société Camerounaise de Palme
raies (SOCAPALM) 
631,4 mio CFAfr. 2,3 

0VRE VOLTA 

93.-94. Udvidelse af et sukkerkom-
pleks i Banfora 
Betinget lân : 
Republikken Ovre Volta 
372,8 mio CFAfr. 1,4 
Underordnet lân; 1,4 
Société Sucrière Voltaïque 
(SOSUHV) 
783,3 mio CFAfr, 3,0 

TCHAD 

95. Sukkerkompleks i Banda 
Betinget lân: 
Republikken Tchad 
med henblik pâ finansiering af sta  
tene overtagelse af aktiemajo riteten i 
Société Nationale Sucrière du 
Tchad (SONASUT) 
2 058,9 mio CFAfr, 7,5 

TOGO 

96.-97.-98. Udstyr til et kalkbrud 
og opforelse af en klinkerfabrik i 
Tabligbo naer Lomé 
Underordnede lân med henblik pâ 
finansiering af landenes andele af 
prœferenceaktierne i CIMAO 
Til Republikken Elfenbenskysten 
549 mio CFAfr. 2,0 
Til Republikken Ghana 
Svarende til 549 mio CFAfr, 2,0 
Til Republikken Togo 
549 mio CFAfr, 2,0 
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Inden for rammerne af den saerlige  
nodhjaeip til Portugal bevUgede Banken i  
1976 fire iàn pà Ι alt 90 mio regnings-
enheder. To heraf g ik til en forbedring af 
landets elforsyning (varme- og vandkraft-
veerker), medens de to andre gik til  
henholdsvis en metaivarefabrik og Banco 
de Fomento Nacional med henblik pà 
finansiering af projekter Inden for industri 
og turisme. 

Bankens ledelse 

Bestyrelsen onsker her at mindes aeresformanden for Banken, hr. Paride FOR-
MENTINI, der dode den 23. juni 1976, og som under sit formandskab i perioden 
1959-1970 stillede sin enestâende personlighed og store erfaring fra de fremtrae-
dende hverv, han tidiigere havde udovet, ti! râdighed for Banken. 

Pâ ârsmodet den 23. juni 1976 udnaevnte Styrelsesrâdet Direktionen for Banken for 
den vedtaegtsmaessige période pâ seks âr. Pâ forsiag af Bestyrelsen fornyedes 
mandaterne for hr. Yves LE PORTZ, formend, og d'hrr. Sjoerd BOOMSTRA, 
Horst-Otto STEPPE og G. Raymond BELL, naestformaend. Som efterfolger for hr. 
Luca ROSANIA udnœvntes hr. Giorgio BOMBASSE! PRASCANI de VETTOR, 
tidiigere Italiens faste repraesentant ved De europaeiske Paellesskaber, til naest-
formand. Efter sin fratraedelse af personlige gründe den 1. Oktober 1976 efterfuigtes 
hr. Sjoerd BOOMSTRA af hr. Maurits ESSELENS, generaldirektor i det belgiske 
finansministerium og indtil da mediem af Bankens Bestyrelse. Som tak for deres 
indsats i Bankens tjeneste udnaevnte Styrelsesrâdet d'hrr. BOOMSTRA og ROSA
NIA til aeresnaestformaend for Banken. 

Der foretoges forskellige aendringer i Bestyrelsens sammensaetning. Bestyrelsen 
bekiager dybt tabet af hr. Sean MURRAY, repraesentanten for Irland, der dode 
den 9. Oktober 1976, og som siden 1973 havde stillet sin erfaring og viden til  
râdighed for Banken. Hr. Raymond DENUCÉ, der havde vaeret bestyrelsesmediem 
siden Bankens oprettelse, samt d'hrr. Anthony IJ. A. LOOlJEN og John NASH 
fratrâdte. Bestyrelsen takker sine tidiigere mediemmer for deres vœrdifulde bidrag til  
Bankens virke. 

Til de ledige poster udnaevnte Styrelsesrâdet for den période, der resterer af deres 
forgaengeres mandat, hr. Maurice HORGAN som efterfolger for hr. Murray, hr. 
Maurits ESSELENS indtil September 1976 og dernaest hr. Ludovicus MEULEMANS 
som efterfolger for hr. Denucé og hr. B. P. van ITTERSUM som efterfolger for 
hr. LOOlJEN. Hr. P. C. MAAS udnœvntes til supplerende bestyrelsesmediem efter  
fœlles indstilling fra Beneluxiandene. 

I Revisionsudvalget efterfuigtes hr. Michael JACOB, der fratrâdte af helbreds-
grunde, af hr. Patrick L. McDONNELL. 

Pâ grund af udvidelsen af Bankens aktivitet ansattes nyt personale. Den 31. de-
cember 1976 beskœftigede Banken sâledes 371 mennesker mod 354 den 31. de-
cember 1975. 

Bestyrelsen takker Bankens personale for omfanget og kvaliteten af det arbejde, 
som det med hengivenhed har ydet i 1976. 

Luxembourg, den 1. aprii 1977. 

Yves LE PORTZ  

Pormand for Bestyrelsen 
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Statusopgorelse den 31. december 1976 
ι regnìngsenheder - se bemasrkningerne til regnskabet 1 bilag E 

Aktiver 

Kapitaltilgodehavende hos mediemsstaterne  

Kassebeholdning og tilgodehavende i banker 
Pâ anfordring eller hejst et ârs opsigelse  
Pâ mere end et ârs opsigelse  

Investeringer (bem. B) 
Med hejst et ârs lebetid  
Med mere end et ârs ipbetid  

Ikke hjemtaget làneprovenu  

Tilgodehavende hos mediemsstaterne for regulering af 
kapitalen (bilag D)  

Lobende udiàn (bilag B) 
Udbetalt  
Ikke udbetalt .• 

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

Faste ejendomme (bem. F)  

Rente og provision  

Emissionsomkostninger at afskrive  

Overkurs ved indiosning at afskrive  

Saerligt indestâende til ydelser pâ lân (bem. D)  

Andre aktiver (bem. E)  

31.12,1976 31.12. 1975 

till. 

(151 151 780) 

(48 571 901 ) 

113 906 250 

335148 512 
2156 311 

337 304 823 

33 756 259 
168 863 004 j  

202 619 263 | 

16 593 067 | 
S 
i 

f 
57195 293 I 

5 072121 277 |  
413 301 543 |  

5 485 422 820 ̂  

123 468 746 

3 073 574 

100 242 294 

71 631 130 

3 678 376 

75 309 506 

40 519 219 

9 323 087 

6 564 977 942 

1 51 875 000 

333 213 291 

4 243 267 
337 456 558 

7 531 472 

144 704 332 
152 235 804 

40 939 011 

38 063 178 

4 178 744 729 
264 808 983 

4 443 553 712 

110 926 643 
(19 647 523) 

(42 397 712) 

503 571 

78 719 249 

65 214 634 

5 096 433 

70 311 067 

32 993 735 

11 904 024 

5 469 481 552 
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Passiver 31.12.1976 31. 12. 1975 

Kapital (bilag A) 
Tegnet ....  
Ikke indbetalt . . 

Vedtsegtsmaessig reservefond (bem. J) 

Henlaeggelser (bem. J) 
Til daekning af tab pâ lân og garantier . . 
Til daekning af rentetab  
Tii daekning af vaiutakurstab  
Tii byggeri  

Reaktiverede afskrivninger pâ emlsslonsomkostninger 

Personalets pensionsfond  

Gaeld tii medlemsstaterne for regulering af kapitalen (bilag D) 

Optagne lân (bilag C) 
Obiigationer og indiânsbeviser  
Andre meilem- og iangfristede lân  

Overkurs ved indiosning af obligationer. 

Ikke udbetalte lân  

Garantler 
For fuidmagtsiân  
For lân ydet af tredjemand  
For tredjemands andele i finansieringen af Bankens udiân 

Forud modtagne rentegodtgprelser (bem. C)  

Skyidig rente og provision samt forud modtaget rente 

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

Andre passiver (bem. E)  

(151 151 780) 
(48 571 901 ) 

ÊÈISsÊÊÊf' 

3 543 750 000 

2 986 875 000 
556 875 000 

150 000 000 

174 675 736 

13 000 000 
38 433 352 

45 000 000 

271 109 088 

23127 079 

11 308122 

38 873 682 

3 978 780751 

744 303 408 
4 723 084159 

8 723 432 
4731 807 591 

413 301 543 

123 468 746 

22 913 204 

157 688 652 

40 519 219 

23 986 016 

6 564 977 942 

(19 647 523) 

(42 397 712) 

3 543 750 000 
2 986 875 000 

556 875 000 

1 30 000 000 

143 901 812 

1 3 000 000 

33 475 915 

25 000 000 

215 377 727 

23 127 079 

8 071 073 

23 904 493 

3 346 910 328 

568 572 274 
3 915 482 602 

10 526 141 

3 926 008 743 

264 808 983 

110 926 643 

5 527 972 

130 117 144 

32 993 735 

41 742 960 

5 469 481 552 

Konto pro diverse 
Vœrdlpapirer mo dtaget som garanti for fuidmagtsiân . 

Deponerede veerdipapirer  

Tilsagn cm garanti for lân ydet af tredjemand . . . 

31 218 860 

132 744 538 

27 833 992 

128 724 427 

49 118 809 
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Driftsregnskab for regnskabsâret 1976 
I regningsenheder - se bemaerkningerne til regnskabet 1 bilag E 

Indtaegter 1976 1975 

Rente og provision pä udiân  406 675 705 1 312 485 485 

Rente og provision pâ investeringer 37 315 098 1 33 974 876 

Forvaltningsprovision (bem. 1) 2 793 960 1 2 228 327 

Andre indtsegter 4470 328 i 5 188 049 

Vaiutakursdifferencer (bem. G) 616 291 1 ί 790 943 

451 871 382 ' 354 667 680 

Udgifter * 

Administrationsomkostninger 18594111 14175 391 

Rente og omkostninger pä optagne län  349 007 535 274 821 383 

Afskrivninger pä emissionsomkostninger og pä overkurs ved 
indlosning 11 653 898 9 602 463 

Finansieile omkostninger 1 643613 164198 

Afskrivninger - Pä nettoudgifterne til inventar og materialer 198 301 1 985 086 

381 097 458 1 
i 
1 299 748 521 

Driftsresultat  

Nettovserdiforogelse ifolge vurderingen af de af Bankens 
tifgodehavender, der Ikke reguleres I henhold til vedtaeg-
ternes artlkel 7 (bem. H) 

Til disposition (bem. J) 

II' Î' 

70 773 924 

+ 4 957 437 

75 731 361 

54 919 159 

+ 4 475 915 

59 395 074 
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Statusopgorelse for Den seerlige Afdeling Γ) den 
31. december 1976 
I regningsenheder - se bemasrkningerne til regnskabet i bilag E 

Aktiver 1976 1975 Passiver 1976 1975 

Tyrkiet 

Med/emsstaternes midier 

Lân  

Ikke udbetalte lân . . . 

289904485 228 677 376 Til forvaltning 

76 632 273 128 962 771 Ikke udbetalt . 

I alt (2) 366 536 758 357 640 147 alt 

289 904 485 228 677 376 

76 632 273 128 962 771 
366 536 758 357 640 147 

AVS-staterne og OLT 

Det europseiske pkonomiske Fsel/es-
skabs midier 

Lân (3) 

Ikke udbetalte lân  

Bidrag til tilvejebringelse af risikovillig 
kapital: 

Erhvervelse af kapitalandele .... 
Kvasikapital (heraf ikke udbetalt: 
182 070) 

Ferste og anden Yaoundékonvention  

90125 877 78 446 317 

35 413 557 27 672 388 Til forvaltning 

Ikke udbetalt: 

1620 093 1 743 358 Lân  
Bidrag til tilvejebringelse af ris ikovillig 

854 555 919 574 kapital  

92 418 455 80 864 589 

35 413 557, 27 672 388 

182 070 244 660 

Lomékonventionen 

Ikke udbetalte bidrag til tilvejebringelse 
af risikovillig kapital  20 228 000 — 

lait 148 242 082 108 781 637 

Ikke udbetalte bidrag til tilvejebringelse 
af risikovillig kapital  

I alt 

20 228 000 

148 242 082 108 781 637 

Total 514778840 466 421 784 Total 514778840 466 421784 

(') Den sœrlige Afdeling oprettedes af Styrelsesrâdet den 27. maj 1963: i denne 
afdeling bogfpres de finansieringsbidrag, som Den europaeiske Investeringsbank 
yder i fienfiold til medlemsstaterne og Det europœiske okonomiske Faellesskabs 
fuldmagt og for deres regning og risiko. 
(2) Oprindelig lânebevilling til finansiering af projekter i Tyrkiet I tienfiold til 
medlemsstaternes fuldmagt og for deres regning og risiko: 363 91 5 000 

Plus: 
Kursreguleringer + 13 700 328 

Minus: 
Annulleringer 21 5 000 
Til'bagebetalinger 10 863 570 

- 11 078 570 
+ 2 621 758 

366 536 758 

(3) Oprindelig lânebevilling til finansiering af projekter i AASMM og OLID i 
henfiold til Det europasiske okonomiske Faellesskabs fuldmagt og for dets regning 
og risiko: 123 243 158 

Plus: 
Kapitaliserede renter 
Kursregulerlmger 

Minus: 
Annulleringer 
Tilbagebetalinger 

1 061 231 
6 611 764 

1 283 756 
4 092 963 

7 672 995 

- 5 376 719 
+ 2 296 276 
125 539 434 
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Bilag A — Oversigt over Bankens kapital 
Den 31. december 1976 
I tusinde regningsenheder— se bemaerkningerne til regnskabet 1 bilag E 

Indkaldt kapital 

Medlemsstat Tegnet kapital (') 
ikke indkaldt 

kapital {ή 
Indbetaltden 

31. december 1 976 At Indbetale I alt 

Forbundsrepublikken Tyskiand . . . . 787 500 663 750 98 437,5 25 312,5 123 750 
Frankrig  787 500 663 750 98 437,5 25 312,5 123 750 
Det forenede Kongerige  787 500 663 750 98 437,5 25 312,5 123 750 
Italien  630 000 531 000 78 750,0 20 250,0 99 000 
Belgien  207 375 174 787,5 25 921,875 6 665,625 32 587,5 
Nederlandene  207 375 174 787,5 25 921,875 6 665,625 32 587,5 
Denmark 105 000 88 500 13 125,0 3 375,0 16 500 
Irland  26 250 22 125 3 281,25 843,75 4125 
Luxembourg  5 250 4 425 656,25 168,75 825 

Total  3 543 750 2 986 875 442 968,75 113 906,25 556 875 

C) Bankens tegnede kapital forhpjedes ved Styrelsesrâdets beslutning af 10. juli 1 975 fra 2 025 ODO 000 RE til 3 543 750 000 RE. 
Medlemsstaterne skal i national valuta indbetale 10 % af forhojelsen - eller modvaerdlen af 1 51 875 000 RE - I 8 rater pâ 18 984 375 RE den 30. aprii og 31. Oktober 1976-1979. 
De 113 906 250 RE at indbetale udgor summen af raterne for perloden 1977-1979. 
(2) Bestyrelsen kan kraeye denne kapital indbetait i det omfang denne indbetaling er npdvendig for at opfylde Bankens forpligtelser over for dens lângivere. 

Bilag Β — Oversigt over lobende udiân 
Den 31. december 1976 
I r egningsenheder — se bemaerkningerne til regnskabet i bilag E 

Land (') (2) Antal Udbetalt Ikke udbetalt 1 ait (3) % 

Forbundsrepublikken Tyskiand . . . 62 556 850 041 9 365 4 70 566 215 511 10,32 
Frankrig  92 1 046 887 026 27 897 653 1 074 784 679 19,59 
Det forenede Kongerige  55 823 728 983 119 822 384 943 551 367 17,20 
Italien  229 2 071 519 710 62 203 513 2 133 723 223 38,90 
Belgien  8 91 194 368 18 445 647 109 640 015 2,00 
Nederlandene  8 83 746 535 — 83 746 535 1,53 
Denmark 15 41 904 223 6 651 783 48 556 006 0,89 
Irland  14 145 861 837 9 658 249 155 520 086 2,84 
Luxembourg  3 5 333 904 — 5 333 904 0,10 
Graekenland  20 71 560 737 17 256 790 88 817 527 1,62 
Portugal  4 28 286 648 6-1 647 000 89 933 648 1,64 
Tyrkiet  2 26 405 229 1 781 101 28 186 330 0,51 
Cameroun  9 10 808 470 1 3 500 000 24 308 470 0,44 
Congo  1 7 092 668 — 7 092 668 0,13 
Elfenbenskysten  9 36 182 714 14 003 355 50186 069 0,91 
Gabon  4 3 809 923 — 3 809 923 0,07 
Ghana  1 — 10 000 000 10 000 000 0,18 
0vre Volta  1 351 622 — 351 622 0,01 
Mauritius  2 1 081 859 2 764 260 3 846 119 0,07 
Kenya  1 — 2 000 000 2 000 000 0,04 
Senegal  2 2 160 326 — 2 160 326 0,04 
Togo  2 — 19 925 000 19 925 000 0,36 
Zaire  3 11 078 576 16 379 338 27 457 914 0,50 
Ny Calédonien  2 6 275 878 •— 6 275 878 0,11 

Total  549 5 072121 277 413 301 543 5 485 422 820 100,00 

(^) Valutaer. hvori de lebende udiân skal tilbagebetales: 

Valuta Bei0b 
Medlemsstaternes valutaer RE 2 608 818 371 
En af de oprindelige medlemsstaters valutaer efter Bankens 
valg RE 9 572 500 
Andre valutaer RE 2 453 730 406 

Udbetalt pâ lebende lân RE 5 072121 277 
Plus ikke udbetalt pâ lebende lân RE 413 301 543 

RE 5 485 422 820 

(2) Oversigt over lebende udiân fordelt pâ de vigtigste garantier herfor  
den 31. december 1976 *: 
Α. Lân til projekter i Fœllesskabet (og 

lignende lân *") 
,Lân tll elier garanteret af medlemsstaterne RE 3 369 358 376  
Lân til eller garanteret af offentlige Insti 
tutioner i medlemsstaterne RE 841 269 420 

Lân til eller garanteret af banker, herunder 
visse Institutter for langfristet finansiering RE 366 059 717 

Lân garanteret af selskaber (banker und-
taget), som for over fialvdelens vedkom-
mende kontrolieres af medlemsstaterne 
eller af offentlige institutioner i Faelles-
skabet RE 256 542 665 

Lân mod pant i fast ejendom RE 125 500 867 

Lân garanteret af privatretllge selskaber 
(banker undtaget) RE 128 422 764 

Lân mod pant i andre formuegenstande 
og mod anden sikkerhed RE 33 917 518 

RE 5 121 071 327 
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Lân til projekter uden for Fœllesskabet 
1. Lârt Ι henhold ti! den anden Yaoundé-

konvention 
Län til eller garanteret af slgnatar-
staterne RE 
Lân mod anden sikkerhed RE 

84 927 424 
4 897 033 

2. Lân Ι henhold til Lomékonventionen  
Län til eller garanteret af AVS-stater 

3. Andre lân til projekter uden for Fselles-
skabet 
Lân garanteret af medlemsstaterne 
Lân garanteret af Fasllesskabet . .  
Lân til eller garanteret af stater, der 
har tndgâet saerllge a ftaler med Faelles 
skabet  
Lân garanteret af offentlige institu 
tioner, selskaber eller banker i med 
lemsstaterne  

RE 89 824 475· 

RE 41 500 000* 

RE 
RE 

117 003 857 
89 933 648 

RE 17 618 019 

RE 8 471 512 
RE 233 027 036 
RE 5 485 422 820 

* Nogìe làn er dœkkec af fiere former for garanti etier sikkerhed. 
·" Làn i henhoid tii vedtœgternes artikei 18, stk. 1, andet afsnit (tii projekter i 
den norske dei af fastiandssokien og iOstrig). 

Mediemsstaternes garanti, der daakker enhver risiko i forbindeise med disse 
finansieiie forpiigteiser, udgor: 
24 490 066 RE for iân i henhoid tii den anden Yaoundékonvention og 
12 450 000 RE for iàn i henhoid tii Lomékonventionen. 

Sàfremt garantiforpiìgteisen krœves opfyidt. beregnes garanternes forpiigteiser pà 
grundiag af de kurser for omregning meiiem regningsenheden og de tH ià ntager 
udbetaite vaiutaer, der var geeidende pà udbetaiingstidspunktet. 
(3) Oprindeiig lânebevilling beregnet pâ grundlag af de omregnings-
kurser, der anvendtes pâ tidspunktet for lâneaftalernes under-
tegnelse: RE 6 349 31 9 838 
Plus: 
Valutakursreguleringer RE 116 547 988 

RE 6 465 867 826 
Minus: 
Opsigelser og annulleringer RE 83 008 666 
Afdrag til Banken RE 848 864 439 
Tredjemands andele i Bankens udlân .... RE 48 571 901 

RE 980 445 006 

Lobende lân RE 5 485 422 820 

Summen af de til enhver tid lobende lân og garantier, der er ydet af Banken, og 
som i henhold til vedtaegternes artikei 18, stk. 5, ikke mâ overstige 250 % af den 
tegnede kapital, udgjorde den 31. decomber 1976: 
Lân RE 5 485 422 820 
Garantier: 
For fuldmagtsiân RE 123 468 746 
For lân ydet af tredjemand RE 151 151 780 
For tredjemands andele i Bankens udiân RE 48 571 901 

RE 323 192 427 

RE 5 8 08 61 5 247 

Bilag C — Oversigt over Bankens konsoliderede gœld 
Den 31. december 1 976 
I regningsenheder - se bemœrkningerne til regnskabet 1 bilag E 

1 regnskabsâret Lobende gaeld den 31. , december 1 976 

Lobende gaeld Rentefod 
den (vasgtede 

Betalbar 1 31. december 1975 Optagne lân Tilbagebetalinger Kursreguleringer Belob 0) gennemsnit) Forfaldstid 

DM  799 654 204 114196147 28 352 842 + 1 18 668 252 1 004 165 761 7,51 1 977/1988 
Ffr  212 614 137 — 1 6 350 951 - 14 451 601 181 811 585 7,95 1 977/1988 
Lire  252 594 047 — 5 336 119 - 48 690 871 1 98 567 057 6,63 1977/1988 
Bfr  216 351 936 — 6 707 817 + 28 457 209 238101 328 7,64 1977/1993 
Fl  254 806 464 23 952 478 5 779 539 + 35 040 967 308 020 370 7,77 1 977/1990 
Lfr  121 578 963 11 948 059 181 904 + 16 482 723 149 827 841 7,65 1 977/1 988 
Eurco (2) 88 205 663 — 809 532 + 1 726 706 89 122 837 8,13 1 977/1 989 
US-$  1 589 031 821 489 31 5 532 66 504 522 + 48 555 049 2 060 397 880 8,56 1977/1996 
Sfr  347 268 862 43 787 584 — + 39 697 1 92 430 753 638 7,33 1977/1991 
Lib, £ 1 6 442 278 — 515167 - 2 335 517 13 591 594 7,125 1977/1985 
Yen  16 934 227 30 478 234 18 286 940 + 1 113 092 30 238 613 8,9 1977/1988 
0sch  — 18 21 5 979 — + 269 676 18 485 655 8,00 1981/1986 

1 alt  3 915 482 602 731 894 013 148 825 333 + 224 532 877 4 723 084159 
Overkurs ved indlosning 10 526 141 — 511 041 1 291 668 8 723 432 

Total  3 926 008 743 731 894 013 149 336 374 + 223 241 209 4 731 807 591 

(') Folgende tabel viser de samlede ydelser, der skal erlœgges pâ lânene de kommende fem âr: 

Ar 1977 1978 1979 1980 1981 
Ydelse  221 549 749 264 132 903 300 535 641 541 413 029 504 020 594 

(^) En Eurco bestâr af summen af f olgende faste belob i mediemsstaternes vaiutaer; 0,9 DM + 1,2 ffr. + 0,075 £ + 80 lire + 0,35 fi. + 4,5 bfr. + 0,2 kr. + 0,005 1 £ +0,5 lfr. 

Bilag D — Tilgodehavende 
hos og gaeld til medlemsstaterne 
for regulering af kapitalen 

I henhold til vedtaegternes artikei 7, stk, 1 og 2, medforer anvendel-
sen af de omregningssatser, som er anfart i bem. A i bilag E, en 
regulering af de belob, der er indbetalt af medlemsstaterne i deres  
nationale vaiutaer som bidrag til Bankens kapital, 

Bankens tilgodehavende ellergaeld i forbindeise med denne regulering 
er: 

Tilgodehavende hos: 

Frankrig . .  
•et fore η ed e  
Kongerige .  
Italien . .  
Irland . . 

RE 1 213 626 

RE 33 786 932 
RE 21 068 316 
RE 1 126 419 
RE 57 1 95 293 

Gaeld til:  
Forbunds-
republikken 
Tyskiand . .  
Belgien . .  
Nederlandene 
Denmark . .  
Luxembourg. 

RE 26 743 101 
RE 4 303 732 
RE 5 941 843 
RE 1 773 325 
RE 111 681 
RE 38 873 682 

Udiigning af Bankens tilgodehavende eller gaeld vii finde sted i 
overensstemmelse med artikei 7, stk. 1 og 2, ved udiobet af den i bem. 
A i bilag Enaevnteovergangsforanstalting. Denneforanstaltning udiober 
ved ikrafttragdelsen af de beslutninger vedrorende artikei 4, stk. 1, og 
artikei 7, stk. 3, som Styrelsesrâdet skal trœffe efter ikrafttraedelsen af 
de vedtœgtsaendringer, der i ßjeblikket er under ratifikation. 
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Bilag E — Bemœrkninger til ârsregnskabet 
Den 31. december 1 976 

Α. Definition af den ved udarbejdeisen af ârsregnskabet an-
vendte regningsenhed 

Definitionen af Den europaeiske Investeringsbanks regningsenhed i 
vedtaegternes artikel 4, stk. 1, og bestemmelserne for dens cmregning 
til medlemsstaternes valutaer i vedtaegternes artikel 7, stk. 3, kan 
ikkelaengere anvendes i den tilsigtede ând, 

Derfor besluttede Styrelsesrâdet for Banken den 15. juli 1974 at 
foreslâ en aendring af vedtaegterne, sâledes at Styrelsesrâdet bemyn-
diges til med enstemmighed at aendre d efinitionen af Bankens reg
ningsenhed og bestemmelserne for omregning mellem denne og de  
nationale valutaer. Denne aendring er i pjeblikket under ratifikation i 
medlemsstaterne. 

Pâ sit mode den 18. marts 1976 bemyndigede Styrelsesrâdet  
Banken til som en overgangsforanstaltning at anvende et nyt om-
regningssystem fra den 31. december 1974 og indtil en ny definition 
af Bankens regningsenhed og nye bestemmelser for dens omregning 
traeder i kraft. De satser, som Banken herefter anvender ved omreg
ning mellem sin regningsenhed og medlemsstaternes valutaer. er kur-
serne fo r omregning mellem disse valutaer og den europaeiske reg
ningsenhed, hvis vaerdi svarer til summen af folgende belob i medlems
staternes valutaer: 

DM 0,828 Bfr. 3,66 
£ 0,0885 Lfr. 0,14 
Ffr. 1,15 Kr. 0,217 
Lire 109,— \£ 0,00759 

Β. Investeringer 

Posten »investeringer« omfatter: 

a) Skatkammerbeviser, indlâns- 
beviser og obligationer op-
taget til kobsvaerdi, dog hojst 
til pâlydende vaerdi eller kurs-
vaerdi (kursvaerdi 
1976: 184 756 700 RE 
1975: 133 486 220 RE) . . 

B) Egne obligationer optaget til 
genkobsvaerdi 

c) Bankveksler optaget til pâly 
dende vaerdi 

1976 1975 

RE 177 231 853 

RE 24 944 928 

RE 442 482 

RE 130 788 247 

RE 21 018 475 

RE 429 082 

RE 202 619 263 RE 152 235 804 

Fordeling pâ lobetid: 

Hojst 3 mâneder RE 22 684 354 

Mere end 3 mâneder og hojst 
6 mâneder RE 3 794 963 

Mere end 6 mâneder og hojst 1 2 
mâneder RE 7 276 942 

Mere end 12 mâneder . . . . RE 168 863 004 

RE 5 593 789 

RE 300 389 

RE 1 637 294 

RE 144 704 332 

RE 202 61 9 263 RE 152 235 804 

Fl. 0,286 

Denne kurv af valutaer er sammensat sâledes, at dens vaerdi den 
28. juni 1974 ville have svaret til vaerdien af Den Internationale 
Valutafonds saerligetraekningsrettighed. Kurserne for omregning mellem 
den europaeiske regningsenhed og medlemsstaternes valutaer samt  
de ovrige valutaer, Banken anvender i sin udlânsvirksomhed, fast-
saettes efter samrâd mellem Banken og Kommissionen pâ basis af 
markedskurserne og offentliggores af Kommissionen i De Europaeiske 
Faellesskabers Tidende. 

Bankens ârsregnskab vil fra den 31. december 1 974 og indtil udlobet 
af den sâledes besluttede overgangsforanstaltning blive udarbejdet 
og offentliggjort pâ grundlag af de ovenfor beskrevne omregnings-
kurser. 

C. Forud modtagne rentegodtgerelser 

Visse lân til projekter uden for Faellesskabet er forbundet med 
rentegodtgorelser, som Kommissionen for De europaeiske Faellesskaber 
pâ forhând udbetaler til Banken pâ tidspunktet for undertegnelsen af 
lâneaftalerne mellem Banken og lântagerne. Disse rentegodtgerelser 
optages pâ driftsregnskabet i takt med indlobet af de rentebelob de 
modregnes i. 

I statusopgorelsen den 31. december 1975 var denne post opfort 
med 5 527 972 RE under »andre passiver«. 

Ved udarbejdeisen af Bankens ârsregnskab den 31. december 1976  
og 1975 anvendtes folgende omregningskurser: 

1 europaeisk regningsenhed = 

DM 
Ffr. 
£ 
Lire 
Bfr. 
Fl. 
Kr. 
\£ 
Lfr. 
US-$ 
Sfr. 
Lib;£ 
Yen 
0sch. 
CFAfr. 

1976 

2,66938 
5,61696 
0,662646 

989,293 
40,66 
2,77855 
6,53960 
0,662646 

40,66 
1,12999 
2,76260 
3,31087 

303,703 
18,9336 

280,848 

1975 

3,05382 
5,21981 
0,575973 

797,769 
46,0606 

3,1312 
7,1969 
0,575039 

46,0606 
1,16528 
3,05239 
2,84328 

354,31 2 

D, Saerligt indestâende til ydeiser pâ lân 

Denne post, der har sin modpost i passivsidens »forfaldne, 
uindloste kuponer og obligationer« omfatter de kuponer og obliga
tioner, som er fo rfaldne tll betaling, men som ikke er blevet praesen-
teret tll betaling. 

E. Andre aktiver og passiver 

Denne post omfatter: 

a) Pâ aktivsiden: 1976 1975 

Valutatilgodehavender i forbin-
delse med lobende swapforret-
ninger den 31. december 1976 RE — 

Diverse debitorer RE 9 323 087 

RE 5 644 743 

RE 6 259 281 

260,991 RE 9 323 087 RE 11 904 024 
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b) Pâ passivsiden: 1976 1975 

Valutagœld i forbindelse med  
labende swapforretnlnger den  
31. december 1 976 RE 

Et meget kortfristet lân . RE 

— RE 5 601 585 

573 867 RE 16 372 936 

Deteuropaeiskeakonomiske Fael-
lesskabs saerlige konto for lân pâ  
saerlige vilkâr eg belob at er-
laegge I forbindelse hermed . . RE 2 114 305 RE 3 231 294 

Diverse u dgifter og kreditorer , RE 21 297 844 RE 1 6 537 145 

RE 23 986 01 6 RE 41 742 960 

H. Nettovaerdiforogefse ifolge vurderlngen af de af Bankens 
tilgodehavender, der ikke reguleres I henhold til vedtaegternes 
artikel 7 

Benyttelsen af de omregningskurser, der anvendtes ved udarbejdelsen 
af Bankens statusopgorelse (jf. bem. A) den 31. december 1976, 
resulterer i en nettovaerdiforogelse af Bankens tilgodehavende pâ  
4 957 437 RE (mod 4 475 915 RE i 1975). I beregningsgrundlaget 
for denne vaerdiforogelse indgâr ikke de af medlemsstaternes til
godehavender i nationale valutaer, der svarer til deres respektive  
bidrag tii Bankens indbetalte kapital i nationale valutaer. idet disse  
bidrag i henhold til vedtaegternes artikel 7 skal reguleres periodisk 
(jf. bilag D). 

F. Faste ejendomme 

Denne post omfatter kobsvaerdien af Bankens grund samt de i  
1976 afholdte udgifter i forbindelse med opforelsen af dens nye 
bygning i Luxembourg, i alt 3 073 574 RE. 

Inventar og materialer afskrives det âr, hvor de erhverves. 

G. Valutakursdifferencer 

Denne post pâ 616 291 RE i 1976 (mod 790 943 RE i 1975)  
omfatter nettovalutakursgevinsten ved de finansielle transaktioner i  
regnskabsâret 1976, beregnet pâ grundlag af de omregningskurser, 
der var gaeldende pâ tidspunktet for transaktionernes gennem-
forelse. 

I. Forvaltningsprovislon 

Denne post omfatter Bankens vederlag forforvaltning af lân i henhold 
til medlemsstaterne og Det europaeiske okonomiske Faellesskabs 
fuldmagt og for deres regning og risiko. 

J. Fordeling af overskuddet pâ driftsregnskabet 

Det overskud pâ driftsregnskabet, som skal fordeles pâ reserver og 
henlaeggelser, belab sig i 1 976 til 75 731 361 RE, hvoraf 70 773 924  
RE er driftsresultatet og 4 957 437 RE skyldes en nettovaerdiforagelse 
ifalge vurderingen af de af Bankens tilgodehavender, der ikke regu
leres i h enhold til vedtaegternes artikel 7. 

Bestyrelsen hat besluttet at foreslâ Stvrelsesrâdet folgende fordeling 
af driftsoverskuddef. 
a) 20 000 000 RE overfores til den vedtaegtsmaessige reservefond; 
b) 30 773 924 RE henlaegges til daekning af tab pâ lân og garantier; 
c) 4 957 437 RE henlaegges til daekning af v alutakurstab; 
d) 20 000 000 RE overfores til byggekontoen med henblik pâ finan-

siering af opforelsen af Bankens nye bygning. 

Revisionspâtegning fra Price Waterhouse & Co. 
Formanden for 
Den europaeiske Investeringsbank. 
Luxembourg. 

Vi bar revidere t regnskabet for Den europaeiske Inves teringsbank den 
31. december 1 976 og 1 975. Vor revision er udfort i overensstemmelse 
med god revisionsskik og harfolgelig omfattet en sâdan gennemgang 
af regnskabsmaterialet og sâdanne andre revisionsarbejder, som vi har 
anset for nodvendige. Efter vor vurdering giver regnskabet den 
31. december 1976 og 1975 et sandfaerdigt udtryk for Den euro
paeiske Investerin gsbanks finansielle stilling den 31. december 1976  
og 1975 og for resultatet af Bankens virksomhed i 1976 og 1975 i 
overensstemmelse med almindeligt anerkendte regnskabsprincipper, 
der er anvendt pâ et i forhold til foregâende regnskabsâr uaendret 
grundlag. Vor revisionspâtegning af regnskabet den 31. december 
1 975 var dateret den 2. marts 1 976. 

Denne revisionspâtegning omfatter: 

Statusopgprelse 

Driftsregnskab 

Statusopgorelse for Den saerlige Afd eling 

Oversigt over Bankens kapital 

Oversigt over lobende udiân 

Oversigt over Bankens konsoliderede gaeld 

Tilgodehavende hos og gaeld til medlemsstaterne for regu-
lering af kap italen 

Bemaerkninger til ârsregnskabet 

Bilag A  

Bilag Β  
Biiag C 

Bilag D 

Bilag E 

Bruxelles, den 11. marts 1 977 

(For bem. J dog den 1. aprii 1977) PRICE WATERHOUSE & CO. 
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Bankens statusopgerelse den 31. december 1958-1976 
I millioner regningsenheder 

Aktiver 

Lobende udiân pâ  
almindelige vilkâr 

Disponible midier 

Andre aktiver 

Passiver 

Lobende lân 

Kapital, reserver,  
henlaeggelser 

Andre passiver 

Udviklingen i lobende udIân pâ almindelige vilkâr  

Udviklingen i lobende lân 

6 500 

I i 
72 

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



Erklaering fra Revisionsudvalget 

Det udvalg, der er nedsat i henhold til artlke! 14 1 vedtaegt erne og artikel 25 1 
forretningsordenen for Den europaeiske investeringsbank med henbiik pâ at efter-
prove, cm Bankens forretninger er udfort 1 ov erensstemmelse med gœldende  
regier, og om dens boger bar vaeret rigtigt fort, 

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

— som er blevet gjort bekendt med Price Waterbouse & Co.s revisionspâtegning  
af 11. marts 1977, 

bekraefter berved 

.ynder benvisning til ârsberetningen for 1976, Bankens statusopgorelse den 31. de-
cember 1976 og driftsregnskabet for det da afsluttede regnskabsâr, sâledes som  
de vedtoges af Bestyrelsen pâ dens mode den 1. aprii 1977 og 

under benvisning til forretningsordenens artikel 22, 23 og 24, 

at Bankens operationer i regnskabsâret 1976 er udfort unter overboldelse af de  
formaliteter og regier, der er fastlagt i vedtaegterne og forretningsordenen, og 

at statusopgorelsen og driftsregnskabet er i overensstemmelse med bogforingen og 
nojagtigt viser Bankens stilling sâvel pâ aktiv- som passivsiden. 

Luxembourg, den 11. maj 1977 

Revisionsudvalget 

E. RAUS P. McDONNEL J. BREDSDORFF 
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Jabel 7: Finansieringsbidrag i Faellesskabet i 1975 og 1976 
Fordeling pâ finansieringsformer 

Direkte Indirekte 
Individuelle lân Individuelle lân Globallân Garantler ι alt 

Antal Mio RE Antal Mio RE Antal Mio RE Antal Mio RE Antal Mio RE 

Belgien, , , , . . — — — — 1 17,9 —' — 1 17,9 
Danmark  2 6,1 — — 1 3,1 — . — 3 9,1 
Forbundsrepubiikken 
Tyskland 1 9.2 — — — Λ 2 101,6 3 110,8 
Frankrig — — 3 60,1 — — 3 60,1 
Irland  3 57,4 — — — — — 3 57,4 
Italien  14 229,8 15 112,5 5 40,2 — — 34 382,6 
Nederiandene . , , 1 13,9 — — — — 1 16,5 2 30,4 
•et forenede Kongerige 20 380,0 4 37,7 — — — — 24 417,6 

Total 1976 41 696,4 22 210,3 7 61,2 3 118,1 73 1 086,0 

Totali 975 40 733,3 20 174,0 4 10,2 — — 64 917,5 

Jabel δ: Lân emitteret i 1976 

Beleb 1 
Emìssionsaftalen Tegnlngs- national Beleb i Lebetid Nominel 
daterei den Emissionsmâned Emisslonssted valuta valuta I mio mio RE 1 âr rente 1 % Emissionens placering 

3, 2,1976 Februar Schweiz Sfr, 100 32,8 15 7- Offentlig (') 

12. 3,1976 Marts Luxembourg US-$ 101,5 87,1 8,3 83/4 Privat 

25, 3,1976 Marts De forenede Stater US-$ 100 85,8 8 85/8 Offentlig (7 

29, 3,1976 April Nederiandene FI, 75 24,0 7 8 Privat 

28, 6,1976 Juli Forbundsrepu
biikken Tyskland DM 120 42,0 7 8 Offentlig (7 

30, 6. 1976 Juni Luxembourg US-$ 50 45,4 5 Variabel Privat 

23, 7,1976 Juli Japan Yen 10 000 30,5 12 8,9 Offentlig (•·) 

12, 8,1976 August Luxembourg US-$ 75 68,1 7 8V4 Offentiig (S) 

August Luxembourg US-$ 50 45,4 12 83/4 Offentlig (S) 

2, 9,1976 September Luxembourg US-$ 20 18,2 6 85/8 Privat 

8. 9,1976 September Forbundsrepu
biikken Tyskland DM 100 35,3 7 73/4 Privat 

30, 9,1976 Oktober Schweiz Sfr, 30 11,0 7 53/8 Privat 

8, 10, 1976 Oktober Ostrig 0sch, 350 18,2 10 8 Offentlig (β) 

14. 10, 1976 Oktober Singapore US-$ 30 27,0 7 8V4 Offentiig (3) 

9, 11, 1976 November Luxembourg US-$ 50 44,9 5 73/4 Offentiig (β) 

18. 11, 1976 December Forbundsrepu
biikken Tyskland DM 100 36,9 8 63/4 Offentiig (S) 

7. 12, 1976 December Luxembourg Lfr, 500 11,9 8 9 Offentlig (1°) 

14. 12, 1976 December De forenede Stater US-I 75 67,4 20 878 Offentiig (τ) 
731,9 

(') Fast overtaget af banksyndikatbestâendeaf Société de Banque Suisse, Crédit Suisse 
og Union de Banque s Suisses; udbudt til offentlig tegning til kurs 99. 
(2) Fast overtaget af et banksyndikat bestâende af The First Boston Corporation, 
Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Inc., Kuhn, Loeb & Co, og Lazard Frères 8 r Co,;  
udbudt til offentlig tegning til kurs 99,75, 
(3) Fast overtaget af et banksyndikat bestâende af Deutsche Bank AG, Dresdner 
Bank AG, Commerzbank AG og Westdeutsche Landesb ank Girozentrale: udbudt til  
offentlig tegning til kurs pari, 
(•·) Fast overtaget af et banksyndikat bestâende af The Nikko Securities Co, Ltd., 
Daiwa Securities Co, Ltd., The Nomura Securities Co, Ltd, og Yamaichi Securities  
Company Limited; udbudt til offentlig tegning til kurs pari, 
(=) Fast overtaget af et banksyndikat bestâende af Union Bank of Switzerland  
(Securities) Limited, Banca Commerciale Italiana, Crédit Suisse White Weld Limited,  
Deutsche Bank AG, Kredietbank S.A, Luxembourgeoise, Amsterdam-Rotterdam Bank  
N,V„ Banque de Paris et des Pays-Bas, The First Boston Corporation, Robert  
Fleming & Co, Limited, Société Générale, Société Générale de Banque S.A., Swiss  
Bank Corporation (Overseas) Limited og Westdeutsche Landesbank Girozentrale; 
udbudt til offentlig tegning til kurs 99,5 (labetid 7 âr) og 99,25 (lebetid 12 âr),  
(®) Fast overtaget af et banksyndikat bestâende af Creditanstalt-Bankverein, Giro
zentrale und Bank der österreichischen Sparkassen AG, Österreichische Länder
bank AG, Bank für Arbeit und Wirtschaft AG, Bank für Kärnten AG, Bank für Ober
österreich und Salzburg, Bank für Tirol und Vorarlberg AG, Erste Österreichisc he 
Spar-Casse, Genossenschaftliche Zentralbank AG, Österreichische Postsparkasse, 
Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft, Österreichisches Credit-Institut AG, 

Schoeller & Co, og Zentralsparkasse der Gemeinde Wien; udbudt til offentlig tegning 
til kurs 97,25, 
C) Fast overtaget af et banksyndikat bestâende af Morgan Grenfell (Asia) Limited, 
Indosuez Asia Limited, DBS-Daiwa Securities International Limited, Trident Inter
national Finance Limited, Bancom International Limited, The Developme nt Bank of  
Singapore Limited, Jardine Fleming & Company Limited, United Overseas Bank 
Limited, Singapore, og Wardley Limited; udbudt til offentlig tegning til kurs pari, 
(8) Fast overtaget af et banksyndikat bestâende af Banque Arabe et Internationale 
d'Investissement, Bank of Credit and Commerce International S.A., Kuwait Inter
national Investment Co. S.A.K., National Bank of Abu Dhabi, The National 
Commercial Bank, Guatar National Bank S.A Q, og Riyad Bank Limited; udbudt til  
offentlig tegning til kurs 99,75, 
(®) Fast overtaget af et banksyndikat bestâende af Deutsche Bank AG, Dresdner 
Bank AG, Commerzb ank AG og Westdeutsche Landesbank Girozentra le; udbudt til  
offentlig tegning til kurs 99,25, 
('") Past overtaget af et banksyndikat bestâende af Banque Générale du Luxembourg 
S.A., Banque Internationale à Luxembourg S.A., Kredietbank S.A. Luxembourgeoise, 
Banque Lambert-Luxembourg S.A., Caisse d'Epargne de l'Etat du Grand-Duché de  
Luxembourg, Banque de Paris et des Pays -Bas pour le Grand-Duché de Luxemb ourg 
S.A., Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine, Luxembourg, og Société Générale 
Alsacienne de Banque, Luxembourg; udbudt til offentlig tegning til kurs pari, 
(") Fast overtaget af et banksyndikat bestâende af Merrill Lynch, Pierce, Fenner & 
Smith Inc., Kuhn, Loeb & Co., The First Boston Corporation og Lazard Frères & Co.; 
udbudt til offentlig tegning til kurs 99,3, 
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label 9: Finansieringsbidrag i Faellesskabet 1958-1976 ( )̂ 
Fordeling pâ brancher 

Anta! Beleb {Mio RE) 
Branche 1 elt Sublèn 1 alt Sublân % 
Infrastrukturer . . . . ... 236 3980,2 66,3 

Landbrugsforbedring . 8 123.9 2,0 

Vand (tapning, distribution, rensnlng) ... 19 220.9 3.7 
Transport ... 60 1 001.2 16.7 

Jernbaner ; , ... ... 14 221.8 3.7 
Veje og ingeniorarbejder  34 587.9 9.8 
Sß- og flodtranspoit  8 144.9 2.4 
Lufttransport.  3 41,7 0.7 
Andet .   1 4.9 0,1 

Telekommunikation  38 853.7 14.2 
Andre Infrastrukturer.  2 16.3 0.3 
Energi  109 1 764.2 29.4 

(Produktion)  (77) (1 243.7) (20,7) 
Kerneenergi , 29 620.2 10.3 
Varmekraftvaarker  13 138.2 2.3 
Vand- og pumpekraftvaerker  17 245.5 4.1 
Udnyttelse af ku lbrinteforekomster ... 16 223.1 3.7 
Fast brandsel  2 16.7 0.3 
(Transport) . .... sìfSvv.V' (32) (520.5) (8.7) 
Elledninger  6 65.8 1.1 
Gas-og oliererledninger . . : . . . . 26 454.6 7.6 

Landbrug, industri og tjenesteydelser 886 553 2 025,2 262,4 33,7 

Landbrug. skovbrug og fiskeri . . . ... 5 4 7.5 2.0 0.1 
industri {^)  874 546 2 004.0 258.9 33.4 

Udvindingsindustri* . . . 18 15 12.8 6.4 0.2 
Fremstiiling og forste forarbejdning af me-

0.2 

taller* ... ... 77 31 558.4 22.5 9.3 
Byggematerialer*  63 39 107.2 20.1 1.8 
Traeindustri . . . 39 37 19.2 13.2 0.3 
Glas og keramik  25 13 33.2 6.9 0.6 
Kemisk industri*  97 25 457.2 12.1 7.6 
Metalforarbejdning og mekanik .... * 153 119 166.9 52,9 2.8 
Bilerogtransportmateriel ....... 32 19 139.5 8.3 2.3 
Elektroteknisk og elektronisk industri . . 47 32 74.4 18.4 1.2 
Naeringsmiddelindustri  132 95 159.4 46.3 2.7 
Tekstiler og leader . 65 53 37.3 23.2 0.6 
Papirmasse og papir* . . . . . 28 23 29.6 10.3 0.5 
Forarbejdning af gummi og plastmaterialer j j 41 30 58.7 12,7 1.0 
Anden industri  14 11 6,9 3.9 0.1 
Bygningsindustri og ingeniorarbejder . . 4 4 1.7 1,7 
Globallân  39 — 141,6(3) — 2.4 

Tjenesteydelser. . . . . . 7 3 13.7 1,4 0.2 
Turisme  6 3 9.3 1,4 0,1 
Forskning og udvìkling. . . . . . . . 2 — 4.4 — 0,1 

Total . . . . 1 122 553 6 005.4 262.4 100.0 

(') J{.tabel2. note4,s. 23. 
(2) Herat basislndustrler (stjerne): 1 165.2 mio. 
(ä) Resterende del af gioballènene. 
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Tabel 10; Globallân i Fœllesskabet 1968-1976 
Fordeling pâ finansieringsorganer 

Globallân Sublân (1969-1976) 

Ar Finansieringsorgan (') Mio RE • Antal Mio RE 

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 L-t , 6,3 24 6,3 (3) 
1970 IRFIS 1 . 5,0 10 5,0 (3) 
1971 CIS II , , , , 5,0 13 5,0(3) 
1971 SODERO 1 . . , ... . . . 2,0 2 0,8 (3) 
1971 ISVEIMER II . . , , . . , , 15,0 19 .14,7 (3) 
1972 LORDEX 1 , ·. , , . , , . . 2,7 5 2,7 (3) 
1972 LGSH . . ... 5,7 9 6,0 (3) 
1972 IMI 1 24,8 31 19,3 (3) 
1973 1KB II  20,6 67 23,2 (3) 
1973 Crédit National 1 . . , . . , . 30.0 54 30,0 (3) 
1973 ICFC 1 ... , . 7,1 24 6,6 (3) 
1973 Crédit Hotelier CCCHCI , , . , 18,0 56 18,2 (3) 
1973 CIS III . . . 13,5 13 6,1 (3) 
1973 ISVEIMER III  20,3 24 18,4 (3) 
1974 IRFIS II  9,8 14 9.5 (3) 
1974 ICC  4,7 0 0,0 (3) 
1974 Bayerische Vereinsbank , , . , 9,9 0 0,0 (3) 
1974 BNL  19,6 36 16,4 
1974 Crédit National II . . . . . . ; 21,3 23 9,8 (3) 
1974 ACC  4,7 3 1.7 (3) 
1974 ICFC II . , . . 18,7 2 1.1 (3) 
1974 SODERO II .   3,6 0 0,0 (3) 
1974 Crédit Naval-CMAF . , , . . . 9,0 0 0,0 (3) 
1974 SDR Bretagne . . . . * , . . 3,6 3 1.7 (3) 
1974 IMI II . n :. \ 28,0 40 19,8 
1975 LORDEX II V . , . 3,6 3 1,0 (3) 
1975 Den danske stat 1 A  2,5 6 2,4 (3) 
1975 Den danske stat IB 2,8 7 2,8 (3) 
1975 Finansierungsinstituttet for Industri 

og Hândvaerk A/S . . . . . . 1,4 3 1.4(3) 
1976 ICIPU A . 3,7 5 3.7 (3) 
1976 ISVEIMER IV , , , , , , . 15,7 0 0,0 
1976 CIS IV  5,2 0 0,0 
1976 IRFIS III ViÄ/V; ; 10,4 0 0,0 
1976 SNCI A , -Γ/:,. :; / 17,9 10 8,4 
1976 Den danske stat II A . . ... 3,1 0 0,0 
1976 Friuli A 5,2 0 0,0 

Total 404,0 553 262,4 

(') Istituto perle Sviluppo Economico dell'Italia Mer i
dionale, Napoli (ISVEIMER) 
Credito Industriale Sardo, Cagliari (CIS)  
Industriekreditbank AG, Dusseldorf (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 

Société Lorraine de Développement et d'Expansion. 
Nancy (LORDEX) 
Landesbank und Girozent rale 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) 
Industriai Credit Compan y Ltd,, Dublin (ICC) 
Bayerische Vereinsbank, München 
Banca Nazionale del Lavoro, »Sezio ne Speziale per il 
Credito Industriale«, Rom (BNL) 
Agricultural Credit Corporation Ltd,,  
Crédit Naval — CMAF, Paris 

Société de Développement Régional de la Bretagne,  
Rennes (SDR-Bretagne) 
Finansieringsinstituttet for Industri og Hândvaerk A/S,  
Kpbenhavn 
Istituto di Credito per le Imprese di Pubblica Utilità , 
Rom (ICIPU) 
Société Nationale de Crédit à l'Industrie, Bruxelles 
(SNCI) 
Mediocredito per le Piccole e Medie Imprese del Friuli- 
Venezia-Giulia, Udine. 

(2) Lukket globallân. Eventuelle differencer mellem 
globallànefs oprindelige belob og summen af de bevilge-
de sublân skyldes, at omregnlngen til regningsenheder 
har fundet sted dels til de kurser, der var ga eldende pâ  
datoen for undertegnelsen at lânet, dels til de kurser,  
der var gaeldende pâ datoen for beslutningen om ydelse  
af sublân herunder, og at disse kurser undertiden er  
forskellige, 

(^) Lukket globallân (pâ grund af annullering af et Ikke 
anvendt beleb). 

Dublin (ACC) 
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label 11 : Sublân i Faellesskabet i 1976 og 1969-1976 
Fordeiing pâ lande og brancher 

Sublân 1 1976 Sublân 1969-1976 
• · . ;ί.. • · · ·· , ,^ Antal Mio RE % Antal Mio RE % 

LAND 
Belgien  10 8,3 17,6 10 8,3 3,2 
Antwerpen . 1 0,9 1.9 1 0,9 0,3 
Hainaut , , . . . . -n . . . . . 3 2,0 4.2 3 2,0 0.8 
Liège . . . . . . . . . . . . . 2 1.8 3.8 2 1,8 0,7 
Namur, . . . . . , 1 0.8 1.7 1 0,8 0.3 
Vestf {anderen  3 2.8 6.0 3 2,8 1,1 
Danmark . . . . . . 11 5,4 11,3 16 6,7 2,6 
0st for Store Baelt (uden Kebenhavn) . . 1 0.6 1.3 Ί 0,6 0.2 
Vest for Store Baelt  10 4,8 10.0 . 15 6,1 2.3 
Forbundsrepublikken Tyskland . . . __ 88 36,1 13,7 
Baden-Württemberg  — — 2 0,5 0.2 
Bayern  — — 16 4,3 1.6 
Hessen  — — 15 6.0 2.3 
Niedersacfisen  — 19 6.8 2.6 
Nordrhein-Westfalen ........ 18 8.7 3.3 
Rheinland-Pfalz % ... . . 8 2,9 1.1 
SIesvig-Holsten . . ... . . .. . . — — — 10 6,8 2.6 
Frankrig . . 170 70,5 26,8 
Elsass  — — 27 8,3 3,1 
Aquitanien . . . . ... . . , . . _ — 9 3,8 1,4 
Auvergne . . . . , • . — 4 3.2 1,2 
Nedre Normandiet . . . . . . , . , • . 2 0.6 0.2 
Bourgogne . . ... . . . . . . . — — 3 2.3 0,9 
Bretagne . . . . . . . . . . , . . — — 28 11.5 4,4 
Midtfrankrig .... . ^ . ... . — 2 0,7 0.3 
Champagne-Ardennerne  •.— 2 0,6 0.2 
Franche-Comté  — 2 0,4 0,1 
Languedoc-Roussillon i . . . . . . , — . 2 0,6 0,2 
Limousin, . . . . . . . .... . ^ •• 7 2,2 0.8 
Lothringen . . . . . . , . . , . . = — 24 13,3 5,1 
Sydfrankrig-Pyrehserne . . ... . . — 18 7,9 3,0 
Nordfrankrig  — ' — 6 2,5 0,9 
Pays de la Loire , . . . . . . . . . — .— _ 20 7,4 2,8 
Picardiet .... . 2 1,1 0.4 
Poitou-Charentes  _ 5 1,6 0.6 
Rhône-Alperne . . , . . — — 7 2,5 1.0 
Irland . . . . . . . — — — 3 1,7 0,7 
Italien ..... . ì . ... . . 65 33,8 71,1 240 131.5 50,1 
Abruzzerne . .... . . . . . . . 12 6,4 13.5 24 13,3 5.1 
Basilicata . . , . . ν .  2 1,5 3,1 4 2,8 1,0 
Calabrien. . . . .   5 1,2 2.5 7 1,7 0,6 
Campanien . ....... . . . . 8 5,9 12.5 49 35,5 13,5 
Latium    15 6,6 13.9 56 29,3 11,2 
Mellemitalien  2 1,9 4.0 5 4,0 1,5 
Molise  2 1,0 .2.1 5 4,1 1,6 
Puglien  9 3,3 6.9 33 11,7 4.5 
Sardinien  — 33 14,7 5.6 
Sicilien  10 6,0 12,6 24 14,4 5,5 

Det forenede Kongerige  26 7,6 2,9 
Skotland  — — — 14 4.2 1.6 
Nordengland . . — — — 5 1,5 0,6 
Nordvestengland. . . . . . . . — — — 1 0,4 0,2 
Wales  — — — 5 1,3 0,5 
Nordirland ; — — — 1 0.3 0,1 

Total  86 47,5 100,0 553 262,4 100,0 

BRANCHE 
Landbrug og fiskeri. ..... ... 4 2,0 0.8 
Udvindingsindustri  3 2,2 4,7 15 6,4 2.5 
Fremstilling og ferste forarbejdning af 
metaller  11 8,3 17,5 31 22,6 8.6 
Byggematerialer  7 3,6 7,5 39 20.1 7,7 
Traeindustri  3 1,4 2,9 37 13.2 5,0 
Glas og keramik  1 0,6 1,3 13 6,9 2.6 
Kemisk industri  8 4,2 8,9 25 12,1 4,6 
Metalforarbejdning og mekanik .... 13 6,0 12,7 119 52,9 20,2 
Biler og transportmateriel  3 2,0 4,2 19 8.3 3.2 
Elektroteknisk og elektronisk industri . . 8 4,6 9,6 32 18.4 7,0 
Nasringsmiddelindustri  15 6,0 12,6 95 46,3 17,6 
Tekstiler og laeder  5 4,4 9,2 53 23.2 8,8 
Papirmasse og papir  3 1,3 2,8 23 10,3 3,9 
Forarbejdning af gummi  4 2,1 4,5 30 12,7 4,9 
Anden industri  1 0,2 0.3 11 4.0 1,5 
Bygningsindustri og ingeniorarbejder . . 1 0,6 1,3 4 1,7 0.6 
Turisme  — — — 3 1,4 0,5 

Total  86 47,5 100,0 553 262,4 100,0 
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Finansieringsbidrag i statarne i Afrika, Vastindien og Stillahavat (AASMM og AVS) samt i da ovarsaiske 
landa og tarritorier (OLT) 1964-1976 (1) (2) 
Tabel 12: Fordeling pa brancher 

Branche Antal Mio RE % 

Infrastrukturer . . ... y ..y .y. ;.y. y;. : 35 =y; 144,6 43,4 

Landbrugsforbedring . . . > . , , , , . 2 5,3 1.6 
Vand (tapnifig, distribution, rerisfimgl .... . . . . . 2 yy:'6.8 '7' 2.0 
Transport  23 88,0 ;y7 26.4 . 

Jernbaner  V yy 43.7 13.1 
Veje og ingeniprarbejder .   24,7 7.4 
Sotransport  8 >7 .15,2.7yy 46 
Lufttransport . . . , y . t  1 4,4. y;- 7.7y 1.3' 

Telekommunikation ;. . . y 1 ^ \}y0i7r 7 0.2 
Energi . .. 7 V;.7;43.8 y7'y43.1.''' 

(Produktion) . . .   (6) (34,8) (10,4) 
Varmekraftvaeiker . i . . . ; ί i vV,y. . . y -. y /'y; yy^yy - 2'y 3.8 7 1.1 
Vandkraftvaerker . = :i . . y. ; y . . i. yi . y . 7 yy;\ 47 .. 31,0 9.3 
(Transport) ... . . . . . . . . . y. . y ; y (1) (9.0) 2,7 

. Elledninger'. y y . .y. ;y ;y.;'yy.y y . i/'y.?.y..y "4 . 9.0 2,7 

Landbrug, Industri og tjenesteydelser y . . 52 ; 188,9 56,6 

Landbrug . . . . . . ... . y . , . . . . y :. iy' . 2 V 9.3 2.8 
Industri . . . . . . . . . . .y . · : •; . . t y . 47 176.0 62.7 

Udvindingsindustri . . . . . . y . . .. . . . , ; . '•=7yy4. y 52;6 15,8 
Fremstilllngogf0rsteforarbejdnîni.afmetaller . . y . . ^ ^3. . ^ 8.2 2.5 
Byggemateriaier . . . . . . . . . . ....:< ' 7 28.2 8.4 
Kemisk industri ν . .... ., . . ' 2^' 3.0 0.9 
Biler og transportmateriel . ./i y ... . . . . . Ί 1.4 0.4 
Naeringsmiddelindustri . . ... . . , , . . . yi 18 59.8 17.9 
Tekstiler og laeder . . . ..... . . . . . . . 11 20.8 6.3 
Globallân . , . ,y . . . . „ . . y.'^ r . 2.0 0.6 

Tjenesteydelser . . . . . ... . . . . . .... . = ^ 3 3.6 ^ Ί;ΐ ' 
Turisme 
Andre . 

2,6 
T.O 

0,8 
0,3 

Total 87 333,6 100,0 

{') Jf. tabel 2, note 4, s. 23. 
(2) Lân pâ almindelige vilkâr af Bankens egne midier (187.6 mio) og finansieringsbidrag pâ seerlige vilkâr af Den europœiske Udviklingsfonds midier (146,0 mio). 

Tabel 13: Fordeling pâ lande (i) 

Pâ almindelige vilkâr af Bankens midier Pâ sasrlige vilkâr (2) 1 alt 

Yaoundékonven-
tionerne 

Lomékonven-
tlonen 

1 alt 
Mio RE 

Yaoundékonven-
tionerne (®) 

Lomékonven-
tionen (••) 

1 alt 
Mio RE Antal 

Heraf 
Yaoundé 

Mio RE Mio RE 

Heraf 
Lomé  

Mio RE Antal Mio RE Antal Mio RE 
1 alt 

Mio RE Anta! Mio RE Antal Mio RE 
1 alt 

Mio RE Antal 

Heraf 
Yaoundé 

Mio RE Mio RE 

Heraf 
Lomé  

Mio RE 

Benin . . ,. y . — _ _ ' _ 1 3.3 .. 3.3 1 3,3 3,3 
Cameroun . . y . . 9 17,3 1 13.5 ; 30.8 6 23,9 1 2.3 26,2 17 57,0 41.2 15,8 
Congo ... y y 7 . y , 1 9.0 ,— ; 7 9.0 3 6.7 — 6.7 4 15.7 15.7 — 
Elfenbenskysten . ( 10 51.2 — δΤ.2 10 35.6 1 2.0 37,6 21 88,8 86,8 2.0 
Gabon ... ; . Γ 4 4.4 — ' 4.4 3 10.3 — .— 10,3 7 14,7 14.7 — 
Ghana . . . .1 — 1 10.0 10.0 . — ' 1 2.0 2,0 2 12.0 — 12,0 
0vre Volta , . . . 1 0.5 — — 0.5 1 5.0 2 4.4 = 9.5 4 10.0 5.5 4,4 
Mauritius .... . 1 1.7 1 2.0 3.7 — y—\ — — y . ' _ 2 3,7 1,7 2,0 
Kenya . . . y . . ' — 1 2.0 2.0 — . — ' — y. — 1 2.0 — 2,0 
Madagaskar . . .. . — — 1 1.9 — '— : 1.9 1 1.9 1.9 
Mauretanien . . . . 1 1Î.0 '— 11,0 1 2.7 —' ' — ' 2.7 2 13.7 13.7 
Senegal . , . . . . ' ^ 2 3,9 — 3.9 3 6,5 — ' 6.5 6 10.4 10.4 
Tchad . . . . . — 1 1,2 1 7,5 8.7 2 8,7 1.2 7.5 
Togo . . . , . . 1 5,9 1 14.0 19.9 —. ^ 1 2,0 2.0 3 21.9 5.9 16,0 
Zaire . . . . , . 3 34,2 . — — 34,2 2 148 — 148 6 49.0 49.0 
De nederlanske . . 
Antiller . . . . . — —- 1 44 — — 44 1 4.4 4,4 
Surinam . . , . . — — . — ' _ ' '— 1 1.9 — 1.9 1 1,9 1.9 _ 
Ny Calédonien · . 2 7,0 /• — —, 7.0 2 3,4 — 3.4 4 10.4 10.4 _ 
Réunion . . , , ^. 1 -y-' ' — ; 2 2.8 — —. 2,8 2 2.8 2.8 
Guadeloupe . . . — . 1 0.7 — — 0,7 1 0,7 0,7 — 
Martinique . , . . — '. -y —• — · 1 0.6 — — 0,6 1 0.6 0.6 

35 146,1 5 41,5 187,6 40 125,8 7 20,2 146,0 87 333,6 271,9 61J 

(') Jf. tabe! 2, note 4. s. 23. 
(2) Finansieringsbidrag pâ sœrllge vilkâr af medlemsstaternes ntidler gennem Den europaeiske Udviklingsfond. Bogfares i Den saerlige Afdellng. 
(ä) Lân pâ saerlige vilkâr og bidrag til tilvejebringelse af risikoviilig kapital. 
(') Bidrag til tilvejebringelse af ristkovillig kapital. 
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label 14: Finansieringsbidrag 
1976 (') (herunder subiân) 
Fordeling pâ brancher 

Graekenland, Portugal eg Tyrklet 1983-

Branche Anta! Mio RE 
1 alt Subiân I alt Subiân % 

Infrastrukturer  26 374,7 63,0 

Landbrugsforbedring .... . . . . . 7 92.3 16,6 
Transport , . ·Λ·\ .1,. 9 84.5 14,2 

Jernbaner . ; , , 3 38,9 6,6 
Veje og ingeniorarbejder . , ..... 5 37,0 6,2 
Lufttransport ; . . . . . 1 8.6 1,6 

Energi ' . . . .... , . 10 197,9 33,3 
(Produktion) . . . . , , . . . 1 . (8) (184.3) (31.0) 
Varmekraftvaerker . . . . .... 3 112.0 18,8 
Vandkraftvaerker . . . . . ... . , 5 72,3 12,2 
(Transport) . ... . (2) (13,6) (2.3) 
Eilednlnger 2 13,6 2,3 

Landbrug, industri og tjenesteydeiser . 135 78 220,4 50,8 37,0 

Industri  128 73 218,4 48,8 36,7 
Udvindingsindustri 1 1 0.8 0,8 0,1 
Fremstilling og forste forarbejdning af 
metaller 10 2 34.9 0,6 6,9 
Byggematerialer 12 5 23,1 9,2 3,9 
Traeindustri 6 4 3,8 2,0 0,7 
Glas og keramik 5 3 6.8 2,6 1,0 
Kemisk industri  19 8 42,3 3,4 7,1 
Metalforarbejdning og mekanik 14 14 6,0 6,0 1,0 
Elektroteknisk industri  8 6 7,8 2,6 1,3 
Naeringsindustri 17 17 10,7 10,7 1,8 
Tekstilerog laeder .......... 17 10 13,2 8,0 2,2 
Papirmasse og pa pir 8 2 64,2 2,8 9,1 
Forarbejdning af g ummi ....... 2 1 0,7 0,2 0,1 
Globallân  9 — 15,1 (2) _ — 2,5 

Tjenesteydeiser 7 δ 2 0,3 

Total 161 78 595,1 50,8 100,0 

(') Jf. tabel 2, note 4, s. 23. 
(2) Reste rende del af globallânene. 
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Yderligere opiysninger kan fâs hos: 

DEN EUROP/EISKE INVESTERINGSBANK 
Place de Metz 2 - Boîte postale 2005 - Luxembourg  
TIf. 43 50 11 - Telex 3530 bankeu lu, 

Afdelingen for finansieringer i Italien 
Via Sardegna 38 - 1-00187 Rom 
TIf. 48 36 51 - Telex 62130 bankeuro 

eller 

Repraesentationskontoret i Bruxelles 
Rue Royale 60, Bte 1 - B-1000 Bruxelles 
TIf. 513 40 00 Telex 21721 bankeu b, 

der ligeledes kan udievere folgende publikationer.· 

Vedtaegter og andre bestemmelser vedrorende El Β  
1973; 36 sider; (dk, e, f, i, n, t) 

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

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

Lân og garantier i Det europaeiske okonomiske Faeliesskabs 
medlemsstater 
1977; 20 sider; (dk, e, f, i, n, t) 

Den europaeiske investeringsbanks finansieringsvirksomhed 
Inden for rammerne af Lomékonventionen 
1976; 20 sider; (dk, e, f, i, n, t) 

Investeringer Inden for Faeilesskabet og finansieringen af disse 
Direktoratet for okonomiske og finansielle undersogelser 
i 1972: 28 sider; (dk, i, n, t; udgâet: e, f) 
Ι 1973: 40 sider; (e, f; udgâet: dk, i n, t) 
[ 1974: 48 sider; (e, i; udgâet: f, t) 
il 975: 52 sider; (e, f, i, t) 

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

Den europaeiske Investeringsbank og Mezzogiornos probiemer 
Direktoratet for okonomiske og finansielle undersogelser 
1972; 35 sider; (f, i, t; udgâet: e) 

Den europaeiske Investeringsbank takker de lântagere, der venligst har stillet det i denne 
beretning indeholdte billedmateriale til râdighed. 

Tryk: Saarbrücker Zeitung Verlag und Druckerei GmbH, Saarbrücken 
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Den europaeiske Investeringsbank 

Europäische Investitionsbank 

European Investment Bank 

Banque Européenne d'Investissement  

Banca Europea per gli Investimenti  

Europese Investeringsbank 


