




Den europaeiske Investeringsbank 
Finansieringsvilkâr 

Banken kan yde lân af egne midier og garantier (finansieringsbidrag pä almindelige 
vilkâr) til privat- eller o ffentligretlige virksomheder uanset deres juridiske form samt til  
offentlige myndigheder med henblik pä finansiering af projekter, der opfylder be-
stemmelserne i Romtraktatens artikel 130 eller bestemmelserne om det finansielle 
samarbejde mellem Fasllesskabet og visse tredjelande. De ydes uafhaengigt af lântagers  
nationalitet. 

Bankens lân kan kun finansiere en del af projektomkostningerne som et supplement  
til lântagers egne midier og bidrag fra andre kilder. Bankens bidrag er begraenset til  
50 % af anlaegsudgifterne. 

Lân fra Banken skal indgâ i finansieringen af bestemte projekter. De kan ydes sâvel  
direkte som gennem et finansieringsorgan. Ud over disse »individuelle lân« yder 
Banken ligeledes »globaliän« til finansieringsorganer, der fordeler midlerne pä mindre og 
mellemstore industriprojekter efter at have indhentet Bankens godkendelse i hvert enkelt 
tilfaelde (sublân). 

Banken udbetaler saedvanligvis sine lân i forskellige valutaer, men kan ogsâ yde lân i en  
enkelt valuta. Ydelser pä lân erlaegges i de udbetalte valutaer. 

Lân i forskellige valutaer kan bestâ enten af en standardcocktail af valutaer, hvis 
sammensaetning, lo betid og rentefod er fastlagt pä forhând, eller af en cocktail, hvis 
sammensaetning bestemmes ud fra lântagers onsker og Bankens disponible midier. 

Rentefoden for disse lân svarer til det vaegtede gennemsnit af de af Bestyrelsen med  
mellemrum festlegte rentesatser for de forskellige valutaer og lobetider. Da Banken ikke 
sigter pâ fortjeneste, svarer dens udlânsrente tilnaermelsesvis til renten pâ de kapital-
markeder, hvor den tilvejebringer sine midier. Udlânsrenten for et bestemt lân er saed 
vanligvis den, som ver gaeldende pâ tidspunktet for lâneaftalens undertegnelse, og den  
tages ikke senere op til revision. 

Lobetiden og den afdragsfri période fastlaegges i overensstemmelse med det pâgaeldende  
Projekts saerlige karakter. 

Banken yder kun lân mod statsgaranti eller mod andre passende ga rantier. 

Vilkârene for Bankens udlânsvirksomhed uden for Faellesskabet erfastlagt i de forskellige 
aftaler eller saerlige afgorelser herom. 



Den europœiske Investeringsbank 
Almindelige oplysninger 

Den europeeiske Inves teringsbank (EIB) er grundlagt I henhold til Romtr^ktaten om 
oprettelse af Det europaeiske okonomiske Faellesskab, som trâdte i kraft den 1. januar 
1958. 

Banken er en autonom, offentligretlig Institution Inden for Faellesskabet, fivi s hoved-
opgave er at bidrage til en afbalanceret udvikling af det faelles marked. Den sigter ikke pâ  
fortjeneste. 

I dette ejemed letter den ved ydelse af langfristede lân eller garantier til virksomheder, 
offentlige myndigheder eller finansieringsorganer finansieringen af investeringer, som  
bidrager til loaning af regionudviklingsproblemer, tager sigte pâ omstilling af v irksom-
fieder, har skabelse af nye beskaeftigelsesmuligheder for oje eller er af faelles Interesse 
for fiere medlemsstater eller for Faellesskabet som helhed. 

Den europaeiske Investeringsbanks medlemmer er Faellesskabets ni medlemsstater. De 
har i forening tegnet Bankens kapital, der den 31. december 1977 udgjorde 3 543,75  
mio regningsenheder. 

Banken lâner pâ kapitalmarkederne i Faellesskabet og i tredjelande samt pâ de inter
nationale kapitalmarkeder de midier, der er nodvendige for gennemforelsen af dens 
opgaver. 

Bankens virkefelt, som oprindelig var begraenset til medlemsstaternes omrâder, er Inden 
for rammerne af fo rskellige aftaler, konventioner eller afgorelser gradvis blevet udvidet 
til at omfatte Graekenland, nitten associerede afrikanske stater, Madagaskar og Mauri
tius (AASMM), visse oversoiske lande og territorier (OLT), Tyrkiet, de ca. 30 andre 
stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS-staterne), der sammen med AASMM har 
undertegnet Lomékonventionen, Portugal og Jugoslavian. Hertil kommer efter ratifi-
kation af aftalerne Malta, Maghreblandene (Algeriet, Marokko og Tunesien), 
Machraklandene (Egypten, Syrien, Jordan og Libanon), Israel og Cypern. I defleste af 
disse lande yder Banken ikke blot lân pâ almindelige vilkâr,der saedvanligviserforbundet 
med rentegodtgorelser, men ogsâ finansieringsbidrag pâ saerlige vilkâr Inden for  
rammerne af Den saerlige Afdeling. Disse bidrag ydes pä medlemsstaterne eller Det 
europaeiske okonomiske Faellesskabs vegne og for deres regning. 

Efter saerlig be myndigelse fra Styrelsesrâdet kan Banken endvidere deltage i finansie
ringen af projekter i andre tredjelande. 

Virksomheder, offentlige myndigheder eller finansieringsorganer, som onsker at kontakte 
Den europaeiske Invest eringsbank, kan henvende sig direkte til Bankens hovedsaede 
eller for sâ vidt angâr projekter i Italien til Afdelingen for finansieringer i Italien, som er 
beliggende i Rom. Henvendelse kan ligeledes ske gennem en bank til 

Den europaeiske Investeringsbank 
Place de Metz 2, Luxembourg, 

Afdelingen for finansieringer i Italien 
Via Sardegna 38, 1-00187 Rom 
eller 
Repraesentationskontoret i Bruxelles  
Rue de la Loi 227, B-1040 Bruxelles 
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Directeur Général de la Caisse des Dépôts et Consignations, Paris 
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Bankens regningsenhed 

valutaer: 
DM 0,828 
£ 0,0885 
Ffr. 1,15 
Lire 109,— 
Fl. 0,286 
Bfr. 3,66 
Lfr. 0,14 
Kr. 0,217 
i£ 0,00759 

Denne definition svarer til definitionen af den europaeiske regningsenhed, jf. bilag E, 
bem. A, til regnskabet (s. 64). 

I praksis anv ender Banken til statistiske formâl de om regningskurser i et kv artal 
der konstateres den sidste arbejdsdag i foregâende kvartal. 

I 1977 anvendtes sâledes folgende satser; 

11.  
kvartal 

I 2.  
kvartal 

1 3.  
kvartal 

14. 
kvartal 

1 regningsenhed = 

DM 

ί 
Ffr. 
Lire 
Fl. 

Bfr. 
Lfr. 

Kr. 

\£ 
us-$ 
Sfr. 

Yen 

0sch. 

Ub.£ 

2,66938 

0,662646 

5,61696 

989,293 

2,77855 

40,6600 

40,6600 

6,53960 

0,662646 

1,12999 

2,76260 

330,703 

18,9336 

3,31087 

2,67999 
0,652301 
5,57560 

995,519 
2,79538 

41,0721 

41,0721 

6,56558 

0,652301 

1,12204 

2,85263 
311,035 
19,0105 

3,40820 

2,65019 
0,659032 
5,57627 

1 003,07 
2,80384 

40,8534 

40,8534 
6,83713 
0,659032 
1,13371 
2,78987 

302,618 
18,7961 

3,48899 

2,63710 
0,654111 
5,60368 

1 008,19 

2,80743 
40,8476 
40,8476 

7,03121 

0,654111 

1,14283 

2,67327 

301,125 
18,8891 

3,54334 
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I regnskabsâret 1977 bevilgede Den 
europaeiske Investeringsbank nye fi-
nansieringsbidrag pâ i alt 1 571,5 mio  
regningsenheder (^) mod 1 273,3 mio  
i 1976. 

•enne stigning, der opnâedes trods 
fortsat vanskelige okonomiske forhold, 
afspejler den fremskyndelse af Ban-
kens udiânsaktivitet, som Styrelses-
râdet for Banken besluttede i juni 
med henblik pâ at imodekomme 
Det europaeiske Râds onske om at  
forbedre beskaeftigelsen, haeve in-
vesteringsniveauet og udjaevne for-
skellene mellem mediemsstaternes 
okonomiske praestationer. 

Det opsving i de fleste industri- 
landes okonomiske aktivitet, der kon-
stateredes i 1976, svaekkedes hurtigt 
fra andet kvartal af 1977. Industri 
produktionen bar siden vaeret stort 
set uaendret, ja i visse tilfaelde end-
da faldende, bortset isaer fra De 
forenede Stater, hvor den fortsat var 
stigende, omend i et langsommere 
tempo. Udvikiingen i anlaegsinveste-
ringerne forblev meget tovende, det 
private forbrug udvidedes kun i be-
skedent omfang, og vaekstraten i ver-
denshandelen blev over halveret. I 
mange lande ogedes ledigheden og 
underbeskaeftigelsen yderligere, og der  
blev derfor gradvis anlagt en mere  
ekspansionistisk politik. Nodvendig-
heden af at undgâ en forogelse af 
Inflationen og underskuddet pâ han-
delsbalancen begraensede dog mange 
regeringers muligheder. Skont infla-
tionsraten forblev ho], lykkedes det 
fiere lande at daempe den noget. 
Forskellene mellem de europaeiske 
landes betalingsbalanceforhold mind-
skedes vaesentligt. Til gengaeld vok-
sede underskuddet pâ de lobende  
poster pâ De forenede Staters beta-
lingsbalance betydeligt, ligesom det 
japanske overskud blev naesten tre-
doblet. Som folge heraf kom det i 
de sidste mâneder af 1977 til bety-
delige aendriger i forholdet mellem 
hovedvalutaerne, idet US-$ svaekke
des, medens yen, schweizerfranc, DM 
og pund styrkedes. Denne udvikiing 

pâ valutamarkederne, der i visse in-
dustribrancher faldt sammen med fol-
gerne af de aktuelle verdensokono-
miske omskiftelser, bidrog til at be-
vare det tovende og usikre okonomi
ske klima. 

I begyndelsen af 1977 bedredes lâne-
vilkârene pâ de fleste obligations-
markeder, der formâede at daekke den  
betydelige stigning i kapitaleftersporg-
slen. Trods en genereit faldende ten-
dens Steg renten i visse lande med  
betalingsbalanceunderskud. 

I begyndelsen af âret pâvirkede valuta
markederne, der var forblevet rolige 
trods devalueringen af de skandina-
viske valutaer i aprii, ikke udvikiin
gen i renteriiveauet naevnevaerdigt. 
Dette œndredes dog brat midt pâ âret, 
da man indsâ, at de lobende poster 
pâ den amerikanske betalingsbalance 
ville vise et betydeligt underskud. 

I De forenede Stater forblev renten 
forholdsvis modérât trods en ret bety-
delig aktivitetsudvidelse. Alligevel 
nodvendiggjorde forvaerringen af beta-
lingsbalancen en gradvis mere restrik 
tiv pengepolitik fra udgangen af  
tredje kvartal. 

I Faellesskabet tillod forbedringen af 
fiere mediemsstaters valutareserver en  
lempelse af pengepolitikken i form  
af en ny rentenedsaettelse, omend 
fremskridtene i denne retning var ulige 
fordelt, fordi sparerne til tider frygtede  
en ny inflationsbolge. 

Den fortsatte afsvaekkelse af dollaren 
pâ valutamarkederne forte til midler-
tidige omveksiinger til andre valutaer, 
hvilket fik virkninger af forskellig art 
og omfang pâ mediemsstaternes pen-
gepolitiske forhold, isaer pâ grund 
af omkostningernes og prisernes for-
skellige stigningstakt. For at bremse  
kapitaltilstromningen fremmede valu-
tamyndighederne i visse medlemssta-
ter, isaer Forbundsrepublikken Tysk-
land, rentefaidet gennem kreditpoli-
tiske foranstaltninger, hovedsagelig en 

saenkning af orienteringsrentesatserne. 
Omvendt nodvendiggjorde den bety
delige styrkelse af DM i forhold til  
US-$ dels en forhojelse af renten i 
de mediemsstater, der deltager i slan-
gesamarbejdet, og som kendetegnes 
af hurtigere omkostnings- og prisstig-
ninger, dels en ny devaluering af den  
danske krone i forbindelse med den  
svenske regerings beslutning om at  
traekke den svenske krone ud af 
slangesamarbejdet. 

Mod ârets udgang viste investorerne 
stadig storre tilbageholdenhed over  
for emissioner i US- S pâ det inter
nationale obligationsmarked pâ grund 
af denne valutas svaghed. Trods disse 
spaendinger var det pâ storstedelen 
af Obligationsmarkederne muligt at  
tilvejebringe storre midier end âret 
for. 

Bruttonationalproduktet i Faellesska
bet Steg kun med knap 2% C). 
Dette er betydeligt under den middel-
vaekstrate, der indgâr i mâlsaetningerne 
for den okonomiske politik pâ mellem-
lang sigt, som forst og fremmest sigter 
mod genskabelse af den fulde be-
skaeftigelse. Forbruget, den udenland-
ske eftersporgsel og lageropbygningen 
resulterede ikke i en bedre udnyttelse 
af produktionskapaciteterne og et 
genopsving i industriinvesteringerne. 
Nodvendigheden af at bekaempe in-
flationen og reducere betalingsbalan-
ceunderskuddene tvang visse rege 
ringer til at fore en restriktiv okono-
mi- og pengepolitik, medens de ovrige 
kun sâ sig i stand til med forsig-
tighed at gennemfore gradvis mere  
ekspansionistiske foranstaltninger. 

(^) Medmindre andet er naevnt. er alle belob udtrykt 
i regningsenheder (jf. s. 6). Eventuelle forskelle mellem 
de anforte totalbelob og de summer, som frem-
kommer ved sammenlaegning af de enkelte belob,  
skyides afrunding. 
(2) Medmindre andet er anfort. angiver aile pro-
centsatser i dette kapitel en maen gdemœssig udvikiing. 
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Til konjunkturproblemerne kom de  
strukturelle vanskeligheder I talrige 
brancher, der ramtes af betydelige 
aendringer 1 efterspprgslen, og som  
bar vanskeligt ved at tilpasse sig 
den hârdere Internationale konkur-
rence. Folgerne af den kraftige stig-
ning i priserne pâ olle og oparbejd-
ning af andre ràvarer siden 1973 samt  
af Inflationen og de ustabile valuta 
kurser siden tiârets begyndelse bar 
endvidere ©get usikkerbeden og af-
sloret nodvendigbeden af betydelige 
strukturelle tilpasninger, der naturlig-
vis vil blive tidskraevende og van-
skelige. Ved ârets udgang var der  
knap 6 mio ledige, beriblandt mange 
unge, og der var planer om nye luk-
ninger af arbejdspladser i visse bran 
cher, sâsom stài-, skibsvaerfts- og teks-
tilindustrien. 

Hvad angâr pris- og betalingsbalance-
udviklingen kom det til en reduktion 
af forskellene fra mediemsstat til  
mediemsstat. Pris- og lonstigningerne 
bremsedes gradvis, isaer i Det forene-
de Kongerige, Italien og Irland, der  
sâledes naermede sig de ©vrige lande. 
Visse landes underskud pâ betalings-
balancens l©bende poster blev ned-
bragt betydeligt, samtidig med at an 
dres overskud mindskedes noget. De  
lobende posterga Faellesskabets beta- 
lingsbalance viste et klart mindre  
underskud end i 1976, men denne for- 
bedring skyldes snarere den faldende  
import i forbindelse med en svagere  
©konomisk vaekst end en stigende  
eksport. 

I Forbundsrepublikken Tyskland 
konstateredes der kun en betydelig 
afsvaekket ekspansion i den samlede 
eftersporgsel i ârets l©b, bvilket med-
f©rte en markant afmatning af den 
©konomiske vaekst i almindeligbed og 
industriproduktionens i saerdelesbed. 
Allerede fra ârets begyndelse aftog 
virksombedernes investeringslyst, og 
den sigtede generelt snarere mod 
rationalisering end kapacitetsudvidel-
se. Visse investeringer i energi- og 
transportsektoren blev udsat. Ekspor-
ten af varer og tjenester tiltog vaesent-

lig langsommere end i 1976 og i ©vrigt 
i samme takt som Importen. Det kom 
pâny til en stigning i overskuddet pâ  
betalingsbalancens lobende poster. 
Ledigbeden, der fortsat gav aniedning 
til bekymring, blev kun reduceret 
ubetydeligt. Til gengaeld forblev in-
flationsraten den laveste i Faelles-
skabet. 

Derfor bremsede regeringen midlerti-
digt sine bestraebelser for gradvis at 
mindske budgetunderskuddet og gav i 
stedet sin ©konomiske politik en mere 
ekspansionistisk karakter gennem ind-
komstskattelettelser og forbedring af 
afskrivningsmuligbederne. Virkninger-
ne af denne nyorientering synes kun 
at slâ gradvis igennem. Ved ârets  
udgang konstateredes der dog en 
festere tendens i det private forbrug 
og et begyndende genopsving i bolig-
byggeriet samt i tilgangen af ordrer 
pâ aniaegsgoder. 

I Frankrig kendetegnedes 1977 fort- 
sat af den nedgang i eftersporgslen  
og Produktionen, der i enden baivdel 
af 1976 efterfulgte gennemforelsen af 
en ©konomisk politik, som isaer var 
rettet mod at bremse Inflationen og 
udligne betalingsbalanceunderskud-
det. I endet baivâr gennemfortes 
moderate konjunkturstimulerende for-
anstaltninger, sâsom udpumpning af 
aktivitetsskabende midier, ekstrabe-
viliinger til de lokale myndigbeder, 
forbedring af muligbederne for finan-
siering af nye boliger og forbojelse 
af visse sociale ydelser. Ved ârets  
udgang var virkningerne beraf endnu 
forboldsvis begraensede. Nok kom det 
fra tredje kvartal til et vist genop
sving i det private forbrug, men de 
private investeringer forblev beskedne 
i ligbed med de offentlige, der baem-
medes af den strammere budgetpolitik. 
Kun de statsejede virksombeder forte 
en forboldsvis aktiv investeringspoli-
tik. Den betydeligt afdaempede vaekst 
i bruttonationalproduktet og den stag-
nerende industriproduktion ©gede le
digbeden, som regeringen i begyndel-
sen af andet baivâr isaer sogte at be-
kaempe ved at forbedre muligbederne 

for fortidspensionering og ansaettelse 
af unge arbejdstagere. 

Det lykkedes at begraense lonudvik- 
lingen betydeligt, og trods den hurtige  
stigning i fodevarepriserne aftog In 
flationen gradvis, uden at dette dog 
for âret som belbed muliggjorde en  
saerlig kraftig opbremsning af forbru-
gerprisernes opadgâende tendens. Ge
nerelt fik den ©konomiske sanering en  
raekke positive resultater, nemlig for
bedring af virksombedernes fortjenst-
muligbeder, bedre styring af penge-
maengden, fastboldelse af budgetun
derskuddet pâ et modérât niveau og 
udiigning af bandeisbalancen. 

I Det forenede Kongerige afsvaek- 
kedes den ©konomiske aktivitet i  
forste baivâr som folge af tilbagegan- 
gen i det private forbrug og de  
offentlige investeringer. I andet baivâr 
udvidedes det private forbrug dog igen  
mœrkbart. AlligeveI var âret 1977 som  
belbed kendetegnet af en ubetydelig  
vaekst efter en allerede svag fremgang  
i 1976. Udvidelsen af olieproduktio-
nen i Nordsoen og forogelsen af eks-
porten af fabriksfremstillede varer var 
faktisk de eneste dynamiske faktorer.  
Pâ grund af den mindre stigning i 
indforsien som folge af den svage 
eftersporgsel pâ bjemmemarkedet, af-
lostes underskuddet pâ betalings
balancens lobende poster i ©vrigt af 
et mindre overskud i andet baivâr. 
Dette résultat tilligemed de forste  
positive virkninger af kampen mod  
Inflationen resulterede i tredje kvartal 
i en betydelig styrkelse af tilliden og 
en omfattende kapitaltilstromning, et 
kraftigt opadrettet près pâ pundet og 
et burtigt fald i renteniveauet. Ledig
beden fortsatte sin stigning indtil 
efterâret, men bar siden vist en let  
tilbagegang. 

Uden at fravige den strenge penge-
og budgetpolitik, der besluttedes i en 
den balvdel af 1976 for de to kom 
mende âr, og under fastboldelse af 
den norm pâ 10%, der er sat for de  
ârlige stigninger i nominallonnen,  
gennemforte regeringen i efterâret en 
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rœkke foranstaltninger med henblik  
pâ en forsigtig stimulering af den  
©konomiske aktivitet og beskaeftigel-
sen, saerlig vedrorende beskatningen 
og byggeudgifterne. 

I Italien forstaerkedes afmatningen 
i den okonomiske vaekst i 1977.  
Denne tendens omfattede flertallet af 
elementerne i eftersporgslen pâ hjem-
memarkedet, herunder lageropbygnin-
gen, og naesten aile produktive er-
hverv. Den partielle ledighed forblev 
betydelig, og den totale ledighed 
Steg, isaer blandt unge og i Mezzo 
giorno. Den mere restriktive politik,  
der anlagdes i efterâret 1976, mulig- 
gjorde en betydelig forbedring af de  
inden- og udenrigsokonomiske for 
hold. Prisstigningerne, der endnu var  
kraftige i forhold til de ovrige med- 
lemsstater, aftog gradvis i lobet af  
âret. Det lykkedes i et vist omfang  
at bremse lonstigningerne sâvel gen- 
nem en aendring af dyrtidsregulerin- 
gen som gennem en delvis statsfinan- 
siering af de sociale bidrag. Eksport- 
fremgangen og det maerkbare fald i  
Importen pâ grund af den svagere  
eftersporgsel og aktivitet pâ hjemme- 
markedet bidrog ikke alene til udlig- 
ning af underskuddet pâ betalings- 
balancens lobende poster, men ogsâ 
til skabelse af et overskud, der mu- 
liggjorde en vis stabilisering af lire- 
kursen og lettede tilbagebetalingen  
af en del af de lân, som i 1974 op-
toges i IVF og Deutsche Bundesbank. 
Til gengaeld var det trods ogede bud-
getindtœgter pâ grund af en forogelse 
af de lobende udgifter og udskydelsen 
af visse beslutninger om en raekke 
konkrete problemer i forbindelse med  
den okonomiske politik, isaer vedro-
lende justering af visse offentlige 
virksomheders takster og prisen for 
visse offentlige serviceydelser, ikke 
muligt fuldt ud at nâ det opstillede 
mâl om en reduktion af den offentlige 
Sektors kapitalbehov til 10% af brut-
tonationalproduktet. 

I Nederlandene ledsagedes den kraf 
tigere ekspansion i investeringerne og 
det private forbrug af stagnation i 
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eksporten. Den okonomiske vaekst 
aftog, og det lykkedes ikke at redu 
cere ledigheden. Prisstigningerne 
mildnedes, og betalingsbalancens lo 
bende poster viste fortsat overskud, 
omend i mindre grad end i 1976.  
De konjunkturstimulerende foranstalt
ninger, der vedtoges i november, og 
som isaer omfattede offentlige investe-
ringer, nâede ikke at fâ maerkbare 
virkninger inden ârets udgang. 

I Belgien kom det kun til en svag 
fremgang i den okonomiske aktivitet, 
og den allerede betydelige ledighed 
tiltog yderligere. Prisstigningerne af-
svœkkedes, og betalingsbalancens lo 
bende poster salderede. De forskellige 
aktivitetsstimulerende foranstaltninger, 
isaer offentlige investeringer og til-
skyndelser til private investeringer, bi
drog til at oge den offentlige Sek 
tors underskud. 

I Luxembourg udeblev ethvert tegn 
pâ okonomisk genopsving, og be-
skaeftigelsessituationen tenderede mod  
forvaerring trods de lobende rationali-
seringsudgifter i stâlindustrien og salt-
vandsindsprojtningerne til bygge- og 
anlaegsaktiviteten i form af offentlige 
investeringer. 

I Danmark ledsagedes den tilnaer-
melsesvise Stagnation i den okono
miske aktivitet og den stadig stigen-
de ledighed af et fortsat meget bety-
deligt underskud pâ betalingsbalan
cens lobende poster. Prisstigningerne 
svarede til 1976, idet de dog aftog 
mod ârets udgang. Regeringen gen-
nemforte en raekke beskaeftigelses-
fremmende foranstaltninger, men af-
holdt sig fra at gennemfore globale 
konjunkturstimulerende programmer 
for at muliggore en reduktion af 
underskuddet pâ betalingsbalancens 
lobende poster. Kronen devalueredes 
to gange i forhold til de ovrige 
slangevalutaer. 

Irland kunne som det eneste land i 
Faellesskabet udvise en hojere okono
misk vaekstrate end i 1976 takket vaere 

den hurtige stigning i investeringerne, 
i eksporten af sâvel industri- som  
landbrugsvarer og tildels ogsâ i det 
private forbrug. Det lykkedes at re 
ducere det Store budgetunderskud no-
get, men ledigheden forblev trods en  
vis bedring saerdeles hoj, og prisstig
ningerne var uanset maerkbare afmat-
ningstendenser fortsat blandt de ho-
jeste i Faellesskabet. Underskuddet 
pâ betalingsbalancens lobende poster  
mindskedes noget. 

De udviklingslande, som er tilknyt-
tet Faellesskabet gennem aftaler om 
finansielt samarbejde, pâvirkedes ge-
nerelt af den mindre vaekst i ver-
denshandelen og fra andet kvartal af 
1977 tillige af de ikke saerlig gun
stige priser pâ fiere râvarer. Visse af 
disse landes betalingsbalancer forvaer-
redes. 

De stater i Afrika, Vestindien og 
Stillehavet (AVS-staterne), der har 
undertegnet Lomékonventionen, er 
trods deres store forskelligartethed alle 
afhaengige af et begraenset antal râ 
varer. Udsving i priserne herpâ har 
en betydelig indflydelse pâ disse lan 
des statsfinanser og betalingsbalancer, 
hvilket Lomékonventionens nye in 
strument for stabilisering af eksport-
indtaegterne (STABFX) sigter mod at  
afhjaelpe. 

Ffter en betydelig stigning i 1976  
begyndte priserne pâ de fleste râ 
varer at falde, medens importpriserne 
fortsat var stigende, omend i et lang
sommere tempo end i perioden 1974- 
1976. Prisfaldet pâ fiere metaller, isaer 
kobber, pâvirkede naturligvis lande 
som Zaire og Zambia. Andre lande 
ramtes derimod af prisfald pâ en raekke 
landbrugsvarer sâsom bomuld, oliefro 
og sukker. Kun de kakao- og kaffe-
producerende lande som Flfenbens-
kysten, Ghana og Kenya nod i forste 
haivâr fortsat godt af en usaedvanlig 
prisstigning, hvorimod de ved ârets  
udgang igen stod over for faidende 
priser. De là dog stadig omkring det 
forholdsvis hoje niveau, som konstate-
redes i de sidste mâneder af 1976. 



Nogle af de bedre stillede lande, der  
f.eks. ràder over olieressourcer, métte  
konstatere en forvaerring af betalings-
balancens lobende poster pâ grund af 
en klar stigning i importprlserne, me-
dens deres eksportindtaegter tende-
rede mod stagnation eller nedgang. 
Fortssettelsen af deres investerings-
programmer forudsatte ofte optagelse 
af betydelige udiandsiân pâ markeds-
vilkâr med udsigter til en ©get 
gaeldsbyrde til folge. I de mindst 
velstillede AVS-stater var det kun 
muligt at finansiere de investeringer, 
der betinger deres okonomiske og so 
ciale udvikling, takket vaere hoved-
sagelig gaveydelser eller lân pâ gun 
stige vilkâr. Blandt disse lande led de  
afrikanske lande i Sahelomrâdet pâny  
under et betydeligt underskud af fode- 
varer pâ grund af utilstraekkelig ned- 
bor. 

I Graekenland afsvaekkedes det gen-
opsving, der slog igennem i 1975.  
Landbrugsproduktionen faldt, indu-
striens vaekst var betydelig lang-
sommere, og de produktive investe
ringer forblev beskedne. Takket vaere 
den fortsatte forbedring af de usyn-
lige eksportindtaegter kom det ikke til  
en forvaerring af underskuddet pâ be-
talingsbalancens lobende poster. Kapi-
taltilstromningen, der viste opadgâen-
de tendens, resulterede i en ny ud-
videlse af guld- og valutareserverne. 

I Tyrkiet steg bruttonationalproduk-
tet igen, nemlig med ca. 5,5 %, der  
dog mâ sammenholdes med 8,1 % i 
1976. Alligevel kom det til en hurtig  
forvaerring af betalingsbalancens lo 
bende poster, ligesom valutareserverne 
opbrugtes. Statens budgetunderskud 
voksede, og de offentlige virksom-
heders finansielle situation forvaerre-
des. Fra december 1976 til december 
1977 steg leveomkostningerne med  
over 30 %. I efterâret sâ myndig-
hederne sig derfor nodsaget til at  
gennemfore en forste serie konjunk- 
turstimulerende foranstaitninger, isaer i 
form af en restriktiv kredit- og im- 
portpolitik, en devaluering pâ 10%  
og en betydelig forhojelse af de 

offentlige virksomheders takster og 
prisen for de offentlige service-
ydelser. 

I Portugal opnâedes en okonomisk  
vaekst pâ ca. 5,5 % isaer takket vaere 
et genopsving i byggesektoren og en  
betydelig lagergenopbygning efter ud-
tomningen i ârene 1975 og 1976.  
Hverken den saerdeles hoje ledighed 
eller Inflationen kom under kontrol. 
Stigningen i forbrugerpriserne là sta-
dig pâ omkring 30 % for hele âret.  
Trods importbegraensende foranstait
ninger samt ogede turistindtaegter og 
kapitaloverforsler fra emigrerede ar-
bejdstagere viste betalingsbalancens 
lobende poster et underskud pâ over  
1 mia US-S, der naesten fuldt ud 
métte finansieres gennem forogelse af 
udlandsgaelden. 

I Jugoslavien bragte en vis accele 
ration i den okonomiske aktivitet 
vaekstraten op pâ omkring 7 % mod  
3% % i 1976. Dette ogede dog infla-
tionspresset — prisindekset steg med 
ca. 15 % - og medforte en betydelig 
importstigning. Hertil kom en lang
sommere stigning i eksporten, stagne-
rende turistindtaegter og faidende kapi
taloverforsler fra emigrerede arbejds-
tagere, der tilsammen resulterede i en  
betydelig forvaerring af betalingsbalan
cens lobende poster. 

I 1977 var faellesskabsinstitutio-
nernes arbejde som helhed praeget 
af bestraebelserne for at afhjaelpe de 
herskende okonomiske vanskeligheder 
og lette de nodvendige strukturelle 
omiaegninger med henblik pâ tilpas-
ning af medlemsstaternes okonomi til  
stigningen i energipriserne, udviklin-
gen i konkurrenceforholdene mellem 
industrilandene og opkomsten af nye 
konkurrenter blandt udviklingslan-
dene. 

Pâ kort sigt vedtoges der beskyttel-
sesforanstaltninger for de truede bran
cher, sâsom fastsaettelse af oriente- 
rings- og mindstepriser for stâlpro- 
dukter samt forhandling om indgâelse  
af bilaterale aftaler med henblik pâ 
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Effektiv bruttorente af bersnoterede obligationer 
pâ Faellesskabets forskellige kapitalmarkeder. For sammenligningens skyld er der kun taget hensyn 
til obligationer, hvis emissionsviikâr svarer til emissionsvilkârene for Bankens lân, ligesom de i 
Danmark, Irland og Det forenede Kongerige saadvanlige haivârlige renteberegninger er erstattet 
af beregninger pâ ârsbasis. 

JFMAMJ JASOND JFMAMJ JASOND J FMAMJJASOND 
1975 1976 1977 

Forbunds-
republikken ..w Det forenede _MNederlandene Danmark ····· Det europaeiske marked 
Tyskland Kongerige 
Frankrig Italien M^^Belgien Irland 
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begraensning af importer) af visse  
tekstilvarer sidelobende med fornyel-
sen af multifiberaftalen. 

Der blev ligeledes gjort fremskridt i 
overvejelserne eg med hensyn til 
udarbejdelsen af forslag cm opstilling 
af mài og vedtagelse af beslutninger 
pâ laengere sigt, isaer vedrprende stâl- 
industrien, skibsvaerfterne og energi-
sektoren. Endvidere blev der truffet 
vigtige afgorelser om udvidelse af 
Faellesskabets muligheder for at finan-
siere investeringsforehavender. 

Den forste af disse afgorelser berorer 
Banken direkte. Den 25. og 26. marts 
1977 enedes Det europaeiske Râd  
i sin erklaering om okonomisk vaekst, 
inflation og beskaeftigelse om »isaer at 
fremme gennemforelsen af faelles-
skabsforanstaltninger med tre formâl:  
For det forste at bidrage til en loa
ning af saerlige arbejdsmarkedspro-
blemer ved i saerdeleshed at for-
bedre uddannelses- og beskaefti-
gelsesmulighederne for unge og kvin-
der, for det andet at stimulera inve-
steringslysten i medlemsstaterne og 
for det tredje at undgâ uoverens-
stemmelse og fremme overensstem-
melse hvad angâr deres okonomiske 
praestationer. I dette ojemed opfordrer 
Det europaeiske Râd pâ den ene side 
Kommissionen - saerlig gennem en 
bedre udnyttelse af faellesskabsin-
strumenterne - og pâ den anden side 
Styrelsesrâdet for Den europaeiske In-
vesteringsbank til at söge at forbedre 
effektiviteten af deres aktiviteter«. 

Pâ baggrund af danne erklaering traf  
Direktionen, Bestyrelsen og Styrelses 
râdet for Den europaeiske Investe-
ringsbank allerede i juni en raekke 
foranstaltninger med henblik pâ ydelse 
af et betydeligt bidrag til virkeliggo-
relsen af Det europaeiske Râds mài.  
Styrelsesrâdet erklaerede sig sâledes  
rede til pâ ârsmodet i 1978 at traeffe 
beslutning om storrelsen og tidspunk- 
tet for ikrafttraedelsen af den nod- 
vendige forhojelse af Bankens kapi 
tal, sâfremt dans udlânsvirksomhed  
kunne haemmes af det vedtaegts-

maessige loft over dens samiede ude- 
stâende i form af lân og garantier. 

Allerede i regnskabsâret 1977 lykke-
des det Banken at udvide sin akti- 
vitet i medlemsstaterne betydeligt. 
Den agter i de kommende to eller  
tre âr at oge sine finansieringsbi- 
drag til fordel for regionudvikling.  
Den vil laegge endnu storre vaegt pâ 
de regioner, hvor den strukturelle  
ledighed er saerlig alvorlig, og som  
stâr over for saerlige beskaeftigelses- 
problemer pâ grund af tab af marke- 
der aller tilbagegang i basisindustrier,  
saerlig nâr indtjeningsmulighederne  
i disse regioner er vaesentlig lavare  
end ellers. Den vil i videst mulig  
omfang intensivere sin bistand til  
mindre og mellemstore industrivirk- 
somheder, der almindeligvis skaber  
flest nye arbejdspladser ved en given  
investering. Den har endvidere til  
hensigt at koncentrere en storre del  
af sine midier i kriseramte industri- 
brancher, der skal moderniseras eller  
omstilles med henblik pâ bevarelse af  
deres konkurrenceevne, eller hvis ar- 
bejdskraft skal omskoles. Den vil 
ligeledes oge sin sfotte til energipro- 
jekter, der er af afgorende betydning  
for de direkte produktive erhvervs  
fremtid. Danne udvidelse af Bankens  
aktivitet med henblik pâ at bidrage  
til virkeliggorelsen af Det europaeiske  
Râds mài vil i nogle tilfaelde i hoj 
grad kunne lattes derved, at medlems
staterne for eksempel Inden for ram-
merne af deres nationale stotteord-
ninger indforer passende bestemmel-
ser sâvel om daekning af valutakurs-
risikoen for industrielle lântagere som  
om ydelse af finansielle garantier for 
okonomisk gennemforlige projekter i 
brancher i vanskeligheder. Sâdanne 
garantier stilles allerede for finan-
sieringsbidragene i Mezzogiorno i 
Italien. Ifolge en ny ordning, der af-
taltes ved udgangen af 1977 mellem 
Banken og den britiske regering, daek-
kes valutakursrisikoen nu ogsâ i for-
bindelse med lân til investeringer i 
den private sektor i Det forenede 
Kongerige, medens dette hidtil kun 
har vaeret tilfaeldet for investeringer 
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i den offentlige sektor. Valutakursri- 
sikoen i forbindelse med Bankens lân 
til mindre og mellemstore virksomhe-
der 1 resten af Italien og i Irland er  
ligeledes daekket fra begyndelsen af 
1978. 

Sidelobende hermed er der blevet ta 
get skridt til udvikling eller skabelse 
af andre faellesskabsinstrumenter for 
finansiering. I det forlobne âr ud-
videdes Den europaeiske Fond for 
Regionaludvikling til 1 850 mio RE 
for ârene 1978-1980. En aendring af 
bestemmelserne for dens virke er i 
ojeblikket under overvejelse. 

Mulighederne for finansiel bistand pâ  
mellemlang sigt forbedredes gennem 
en fordobling af de nationale kvoter, 
der i alt udgor 5,45 mia. Stötten til 
medlemsstater med underskud pâ be-
talingsbalancen fortsattes gennem 
emission af faellesskabslân. 

Endvidere blev der truffet afgorelse 
om oprettelse af to nye finansierings-
instrumenter. Banken er blevet an-
modet om at bidrage til deres ad
ministration. 

Den 29. marts 1977 besluttede Râdet  
for De europaeiske Faellesskaber at  
bemyndige Kommissionen til pâ Det  
europaeiske Atomenergifaelles- 
skabs (Euratoms) vegne at optage  
lân, hvis provenuer skal benyttes til  
udiân til finansiering af projekter med 
henblik pâ industriel Produktion af 
elektricitet ved hjaelp af kerneenergi 
og industrielle braendselscyklusanlaeg. 
Det âbnede ligeledes en forste tranche  
af lân pâ indtil 500 mio RE og be-
stemte, at Banken skulle opfordres til  
at optraede som befuldmaegtiget med 
henblik pâ lângivningens gennem-
forelse. Styrelsesrâdet bemyndigede 
derefter Banken til at pâtage sig dette  
hverv, hvis naermere enkeltheder er 
fastlagt af Banken og Euratom i 
faellesskab, samt til at bogfore de lo
bende forretninger i Den saerlige Af-
deling. Banken skal sâledes bedomme 
lâneansogningerne, optraede som be

fuldmaegtiget ved indgâelsen af lâne- 
aftalerne og senere administrera lâ- 
nene og fore tilsyn med projekterne 
for Euratoms regning. 

Pâ modet den 6. december 1977 ud-
talte Det europaeiske Râd sig endvi
dere til fordel for en forsogsvis opret
telse af et nyt Instrument for op-
tagelse og ydelse af faellesskabs 
lân, hvis lân skal administreras af 
Den europaeiske Investeringsbank. 
Râdet for De europaeiske Faelles
skaber overvejer i ojeblikket et for-
slag til afgorelse herom. 

Euratoms og det nye instrument for  
optagelse og ydelse af faellesskabs-
lâns aktiviteter skal naturligvis i for-
nodent omfang koordineres med Ban
kens. 

Uden for Faellesskabet blev Lomé- 
konventionen, der undertegnedes den 
28. februar 1975 mellem Det euro
paeiske okonomiske Faellesskab pâ  
den ene side og 46 stater i Afrika, 
Vestindien og Stillehavet (AVS-sta-
terne) pâ den anden side, udvidet 
med syv stater, der havde opnâet  
uafhaengighed, nemlig i 1976 Sey-
chellerne, Surinam og Comorerne 
(tidligere oversoiske lande og terri
torier, OLT), i 1977 Sao-Tomé og 
Principe, Kap Verde og Papua Ny 
Guinea samt i januar 1978 repu-
blikken Djibouti (tidligere OLT). Nâr  
ratifikationsprocedurerne er afsluttet, 
vil antallet af AVS-stater sâledes vaere 
53. 

For alle disse lande samt for OLT 
er der vedtaget en ramme for Bankens 
finansieringsbidrag, som fortrinsvis 
skal anvendes til finansiering af pro
jekter inden for industri, minedrift og 
turismo. Denne ramme âbner mulig-
hed for 

- dels ydelse af lân af egne midier 
pâ i alt indtil 400 mio RE, heraf 390  
mio i AVS-staterne og 10 mio i OLT, 
der almindeligvis er forbundet med en  
rentegodtgorelse pâ 3 % af gavey-

delserne fra Den europaeiske Udvik-
lingsfond (EUE), 

- dels bidrag i form af risikovillig 
kapital, ligeledes af EUFs midier, pâ  
i alt indtil 100 mio (96 mio i AVS-
staterne og 4 mio i OLT) (^). 

I 1977 indgik Faellesskabet aftaler med 
en raekke middelhavslande, derforplig-
ter Banken fremover. Tabellen s. 17  
giver en oversigt over den hertil af-
satte finansielle bistand i perioden 
1978-1980/82. I begyndelsen af 1977  
undertegnedes sâledes finansproto-
koller med Egypten, Jordan og Syrien 
samt senere med Israel, Libanon og 
Cypern, der i ret vid udstraekning 
svarer til de protokoller, som Faelles
skabet i 1976 indgik med Maghreb-
landene og Malta. De nye finanspro-
tokoller, der i 1977 undertegnedes 
med Graekenland og Tyrkiet, skal der-
imod ses som en forlaengelse af 
associeringsaftalerne fra 1962 og 
1963, der udgor grundlaget for Ban
kens finansieringsvirksomhed i disse  
lande. Den forste finansprotokol med 
Graekenland var udtomt i 1975. Den 
anden finansprotokol med Tyrkiet 
udtomtes i begyndelsen af 1978, og 
tillaegsprotokollen er stadig under  
ratifikation. Flertallet af disse tekster 
muliggor fiere arter af finansiel bi
stand i indbyrdes forskellige forhold, 
nemlig 

a) lân af Bankens midier, der almin
deligvis er forbundet med en rente-
godtgorelse pâ 2 til 3 %, som finan-
sieres over Faellesskabets budget; 

b) lân pâ saerlige vilkâr over Faelles
skabets budget, der administreres af 
dels Kommissionen, dels Banken, og 

c) gaveydelser, der hovedsagelig skal 
stilles til râdighed for saerlige foran-
staltninger sâsom forskning, uddan-
nelse og teknisk bistand, samt an
vendes til finansiering af rentegodt-
gorelser i forbindelse med Bankens 
lân pâ almindelige vilkâr. 

(^) Dette bel0b vil biive forh0jet til 101 mio efter  
ratifikation af tiltrsedelsesaftaierne med Sao-Tomé og 
Principe, Kap Verde og Papua-Ny Guinea. 
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Til disposition den 31. december1977af de belob, der indgâr i de for-
skellige aftaler og finansprotokoller mellem Fœllesskabet og tredjelande 

Til disposition 1978-1980/82 

Lân af Bankens 
egne midier 

Lân pâsserlige vilkârog risikovillig 
kapital af budgetmasssige midier 

Aftalernes og Rentegodt-
gpreise 

Afdragsfri Rente-
Gaveydelser protokollernes 

Rentegodt-
gpreise Lebetid perioda fod Gaveydelser 

Land udipbstidspunkt Mio RE (%) Mio RE (âr) (âr) (%) (1) (mio RE) 

AVS-staterne 1, 3, 1 980 281.6 3 352,8 (2) 40 Π IOC) 1 C) 1 320,2 
og OLT 1, 3, 1980 10 3 31,3 (3) 40 η lO(^) 1 C) 30,0 

Algeriet 31. 10, 1981 70 2 19 40 10 1 25 
Tunesien 31, 10, 1981 41 2 39 40 10 1 1 5 
Marokko 31, 10, 1981 56 2 58 40 10 1 16 
Malta 5 âr efter 

ikrafttraedelsen 16 2 5 40 10 1 5 
Egypten 31, 10, 1981 93 2 14 40 10 1 63 
Jordan 31, 10, 1981 18 2 4 40 10 1 18 
Syrien 31, 10, 1981 34 2 7 40 10 1 19 
Libanon 31, 10, 1981 20 2 2 40 10 1 8 
Libanon 
(nodhjaelp) •— 20 — — — — — 
Israel 31, 10, 1981 30 — — — — 
Cypern 5 âr efter 

10 1 
Cypern 

ikrafttraedelsen 20 2 4 40 10 1 6 
Jugoslavien — 25 •—• — — — — — 
Portugal 31, 12, 1982 200 3 for 150 

mio 
30 

Greekenland 31, 10, 1981 225 3 for 1 50 
mio 

10 30 8 2,5 45 

Tyrkiet, tredje 
40 10 2,5 protokol 31, 10, 1981 90 — 220 40 10 2,5 — 

tillaegs-
protokol — — — 47 30 8 2,5/4,5 {"} — 

Total 1 249,5 875,5 1 600,2 

(1 ) En del heraf vil blive anvendt til finansiering af rentegodtg0relser i forbindelse med Bankens lân af egne midier. 
(2) Heraf 59,6 mio i risikovillig kapital under Bankens administration og 293,2 mio i lân pâ sœrlige viikâr under  
Kommissionens administration, 
(3) Heraf 3 mio i risikoviiiig kapital under Bankens administration og 28,3 mio i lân pâ sœrlige vilkârunder Kommissio-
nens administration. 

De nœvnîe viikâr gœlder kun lânene pâ sœrlige viikâr. Viikârene for den risikovillige kapitaifastsœttes ad hoc med  
storsmidighed:AlrTiindeligvisi0betiderpâmeiiem13 og 20 âr. afdragsfri perioder pâ mellem 7 og 1 5 âr og rente-
satser pâ meiiem 2 og 6 %. 
(5) 2,5 % for projekter med vanskeligt overskuelig elier langsigtet rentabilitet og 4,5 % for projekter med normal 
rentabiiitet. 

delsen og udvaelgelsen af projekter i 
middelhavslandene med henblik pâ 
gennemforelse af disse protokoller.  
Banken fiar indiedt undersogelser af 
projekter i en raekke lande i det oje-
med at pâbegynde sin finansierings-
virksomhed straks efter ratifikations-
procedurernes afslutning. 

Loftet over Bankens udiân af egne mid 
ier uden for Faellesskabet i perioden 
1978-1981/82 udgor ca, 1,25 mia,  
hvortil kommer ca. 400-500 mio til  
finansieringsbidrag pâ sœrlige viikâr af  
budgetmœssige midier, hvis admini
stration er eller vil blive overdraget Ban 
ken i dens egenskab af Fœllesskabets 
befuldmœgtigede. Bankens aktivitet i 
udvikiingslandene ventes sâledes ud-
videt betydeligt og kommer til at ud-
gore mellem 400 og 500 mio ârligt, 
hvoraf tre fjerdedele afholdes af Ban
kens egne midier, mod etârsgennem-
snitpâ ca, 50 mio, hvoraf ca, totred-
jedele afholdtes af budgetmœssige 
midier, i perioden 1965-1973 og ca. 
150 mio i perioden 1974-1977. 

I henhold til disse protokoller agter 
Fœllesskabet at stille over 1,6 mia  
til râdighed for middelhavslandene i 
lobet af de kommende âr. Af dette 
belob skai over 1 mia administreras 
af Banken i henhold til Styrelsesrâ-
dets beslutning. Endvidere bemyndi-
gede Styrelsesrâdet sidst i 1977  
Banken til af egne midier at stille de 
resterende 20 mio RE af den bevil-

ling til finansieringsbidrag uden for 
Fœllesskabet, der fastsattes den 15.  
marts 1976, til râdighed for en sœrlig 
nodhjœlp i form af lân til Libanons  
genopbygning. Disse forskellige be- 
stemmelser ventes taget i brug i lobet  
af 1978. 

I samarbejde med Kommissionen del-
tager Banken i ojeblikket i forbere-
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Bankens ârlige aktivitet 
I millioner regningsenheder 

Lân pä almindelige vilkâr i Faellesskabet 

Lân pâ almindelige vilkâr uden for Faellesskabet 

Finansieringsbidrag pâ saerlige vilkâr (uden for Faellesskabet) 
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Fìnansieringsbidrag ì 1977 

I 1977 undertegnede Den europaeiske Investeringsbank nye finansieringsaftaler 
pâ i alt 1 571,5 mio RE (^ ) mod 1 273,3 mio i 1976 og 1 006,5 mio i 1975. 

Banken yder hovedsagelig iân 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 endvidere finansie
ringsbidrag af budgetmaessige midier (finansieringsbidrag pà saeriige vilkâr), som 
den administrerer i sin egenskab af mediemsstaterne eiler Faellesskabets befuld-
maegtigede. 

Tabel 1 : Finansieringsbidrag i 1977 og 1958-1977 
Fordeling pâ finansieringsformer og omrâder 

Antal Mio RE 

1977 

Antal 

1958-1977 

Mio RE 

Finansieringsbidrag pâ  
almindelige vilkâr 

i Faellesskabet 

Uden for Faellesskabet 

82 1 401.3 89,2 651 7 406.8 87,1 

20 152,0 9,6 88 571,0 6,7 

I alt 102 1 553,3 98,8 739 7 977,8 93,8 

Finansieringsbidrag pâ  
saeriige vilkàr (^) 

Uden for Faellesskabet 11 18.2 1,2 113 527,8 6.2 

Total 113 1 571,5 100,0 852 8 505,6 100,0 

(') Lân pâ saeriige vilkâr og bidrag til tilvejebringeise af risikoviliig kapital af budgetmaessige midier i henhold til  
mediemsstaterne aller Det europaeiske pkonomiske Faellesskabs fuidmagt og for deres regning. 

Det samlede udestâende i form af lân af egne midier og garantier steg med ca.  
20% fra 5 808,6 mio den 31. december 1976 ti! 6 966,2 mio den 31. december 
1977, 

(0 Medmindre andet er naevnt, er alle belob udtrykt i regningsenheder (jf. s, 6). Eventuelle forskelie mellem de 
anfprte totalbeiob og de summer, som fremkommer ved sammenlaegning af de enkelte belab, sk yldes afrunding, 
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Af finansieringsbidragene i Faellesskabet 
indgik knap 70 % / finansieringen af 
investeringer, som fremmer regionud-
v/klingsbestreebelserne, hovedsagelig i 
Italien, Det forenede Kongerige og Ir 
land. Hovedsigtet, at forbedre be-
skasftigelsen, afspejies I en stigning pà  
43 % /• lànene til Industrilnvesteringer, 
isaer I form af sublân til mindre og 
mellemstore projekter. De ventes at ville  
skabe k nap 17 000 permanente arbejds-
pladser og stabiiisere 2 750 andre, me-
dens finansieringsbidragene i energi-
sektoren og til forskeiiige infrastrukturer  
skulle skabe 100 000 midlertidige ar-
bejdspiadser i byggeperioden, der kan 
udgore meiiem to og seks âr. 

Finansieringsbidrag i Faellesskabet 
Lan i medlemsstaterne 

pà 1 401.3 mio. 
I regnskabsâret 1977 ydede Banken lân til projekter I medlemsstaterne eller af 
direkte interesse for Faellesskabet pâ i alt 1 401,3 mio RE mod 1 086 mio i 1976. 
Dette svarer til 89,2 % af den samlede aktivitet i regnskabsâret og 90,2 % af dens  
lân af egne midier. 

De vaesentligste traek ved denne udlânsaktivitet i Faellesskabet er kort beskrevet i  
det folgende. 

- Den stigning pâ 29 % i forhold til 1976, der opnâedes under vanskelige okono-
miske forhold, har til formâl at imodekomme Det europaeiske Râds anmodning 
til Banken om - gennem en aktivitetsudvidelse - at bidrage til at forbedre be-
skaeftigelsen, haeve investeringsniveauet og udjaevne forskellene mellem medlems-
staternes okonomiske praestationer. 

hvoraf 70 % gik tii 
regionudvikiingsprojekter 

- Finansieringsbidragene til fremme af vanskeligt stillede omrâders udvikiing eller 
omstilling viste pâny stigende tendens og tegner sig nu for knap 70 % af den  
samlede udlânsvirksomhed. 

- Ogsâ lânene til projekter af faelles europaeisk interesse ogedes. Tre fjerdedele af 
det samlede belob gik sâledes til investeringer med henblik pâ forbedring af 
Faellesskabets energiforsyning. 

Stigning i finansierings
bidragene tii industrien 

- Der kunne pâny konstateres en vaesentlig fremgang i udlânsvirksomheden tii 
fordel for industriprojekter, herunder en stigning i globallânene med henblik pâ 
finansiering af mindre og mellemstore projekter. Finansieringsbidragene til infra-
strukturprojekter viste ligeledes en klar fremgang, hovedsagelig hvad angâr 
infrastrukturer for vand. 

Skabelse af knap 17 000  
permanente og 100 000  

midlertidige arbejdspladser 

Bankens samlede finansieringsbidrag i regnskabsâret stilledes til râdighed for 
investeringer pâ ca. 6,2 mia RE mod 5,3 mia i 1976. De ventes direkte at ville 
skabe ca. 16 590 permanente arbejdspladser og stabiiisere ca. 2 750 andre. 

Disse angivelser omfatter hovedsagelig industriprojekter. De beskaeftigelsesfrem-
mende virkninger af investeringerne i energisektoren og i infrastrukturer var dog  
langtfra ubetydelige, men de er i reglen indirekte og maerkes mest i de folgeaktivi-
teter, som deres ibrugtagning muliggor. hvilket betyder, at de ikke kan opgpres 
med nojagtighed. Endvidere har de nodvendige arbejder og leverancer i for-
bindelse med deres gennemforelse stor midiertidig virkning pâ beskaeftigelses-
situationen, sâvel direkte som indirekte. Virkningerne af de investeringer i energi 
sektoren og i infrastrukturer, hvortil Banken bidrog i 1977, kan imidlertid ansiâs 
til lidt over 400 000 mandâr, svarende til ca. 100 000 arbejdspladser i mellem to  
og seks âr alt efter projekternes art. De tilsvarende virkninger afindustriprojekterne  
under deres opforelsesperiode er ikke taget i betragtning. 
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Formâlet med Bankens 
aktivitet 

Bankens finansieringsbidrag kan inddeles efter tre synspunkter: Deres akonomi-
po/itiske mal. deres fordeiing pà brancher og deres geografiske fordeling. 

De Qkonomipoihiske mài. hvis virkeiiggereise Bankens finansieringsbidrag i 
Fœiiesskabet skai fremme, er festlagt i Romtraktatens artikei 130. i praksis 
stilles Bankens midier tii ràdighed for 

Regionudvikling, - fortrinsvis projekter, der fremmer den okonomiske sanering af udvikiings- eiier 
omstiiiingsregioner i henhoid tii de nationale bestemmeiser om regionudvikiings-
stotte, herefter kaidet projekter af regional interesse. 

faelles europaeisk interesse og - projekter af faeiies interesse for fiere mediemsstater eiier for Fœiiesskabet som 
heihed. herefter kaidet projekter af faeiies europaeisk interesse. 

enten fordi de fremmer Europas okonomiske integration (infrastrukturer for  
kommunikation - motorveje. jernbaner, sejibare vandveje og teiekommuni-
kation - og projekter. der gennemfores som et résultat af et naert teknisk 
og okonomisk samarbejde meiiem virksomheder i forskeiiige mediemsstater). 

eiier fordi de bidrager tii virkeiiggoreisen af Fœiiesskabets mài med hensyn tii 
miijobeskytteise. anvendeise af-avanceret teknoiogi eiier - i sœrdeieshed - 
forbedring af energiforsyningen og 

branchemaessig interesse - projekter for modernisering eiier omstiiiing af virksomheder eiier skabeise af 
nye beskœftigeisesmuiigheder. som er nodvendiggjort af de strukturelle van-
skeiigheder. der kendetegner visse brancher. herefter kaidet projekter af branche
maessig interesse. 

De finansierede projekter kan som oftest henfores tii én af disse grupper. Nogle 
projekter fremmer dog virkeiiggoreisen af fiere mài samtidig. sàiedes at et projekt 
af fœiies europœisk interesse f.eks. iigeiedes kan bidrage tii sanering af en region,  
hvori der kan ydes finansieringsbidrag fra Banken. 

Projekter af regional interesse 

964,4 mio til udvikling af 
ugunstigt stillede regioner. 

Bankens lân til projekler for udvikling eller omstiiiing af ugunstigt stillede regioner 
med saerlig store beskaeftigelsesproblemer viste ogsâ i 1977 betydelig stigning. 
De udgjorde i alt 964,4 mio mod 820 mio i 1976. Hovedparten heraf stilledes 
til ràdighed for projekter i hojt prioriterede regioner, medens 56,9 mio gik til 
projekter, der samtidig var af faeiies europaeisk interesse. 

I alt 546,1 mio (ca. 57 % af det samlede belob) bevilgedes til infrastrukturpro-
jekter for f.eks. vandforsyning, spildevandsbehandling, kommunikation og - i 
mindre omfang - transport samt til projekter for landbrugsforbedring og pro-
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jekter i energisektoren, der er en nßdvendig forudsaetning for de pâgaeldende  
regioners okonomiske udvikling. De resterende 43 % fordeler sig med 327 mio pâ  
store industriprojekter (hovedsagelig inden for stâlindustri og mekanik) og 91,3  
mio pâ formidlende finansieringsorganer i form af globallân til mindre og mellem-
store industriprojekter. 

hovedsagelig i Det forenede 
Kongerige, Italien og Irland 

Bankens lân til projekter af regional interesse stilledes til râdighed i Det forenede 
Kongerige (42,5 %), Italien (39,2 %), Irland (8,3 %), Frankrig (7,9 %) og Dan
mark (2,1 %). 

I Det forenede Kongerige 
gik 409,6 mio til  
regionudvikling. 

De viste den storste stigning i Det forenede Kongerige, nemlig til 409,6 mio  
mod 288,8 mio i 1976. Deres fordeling pâ infrastrukturer (231,2 mio) og indu 
striprojekter (178,4 mio) er her forholdsvis ligelig med en kraftig koncentration  
omkring henholdsvis infrastrukturer for vand (179,5 mio) og store projekter for 
modernisering af stâlindustrien (147,8 mio). Banken bevilgede endvidere fiere lân  
til forbedringer af telekommunikations- og jernbaneforbindelserne, udvidelser af 
eltransportnettet og finansiering af mindre og mellemstore industriprojekter. 

hovedsagelig i Skotland 
og Nordengland, 

I Skotland udlântes i alt 158,4 mio, nemlig til vandforsyningsprojekter i omrâdet  
omkring Edinburgh, udvidelser af eltransportnettet i Sydskotland, pâ pen Skye 
og pâ de tre Orkneyoer, der hidtil ikke har vaeret forbundet med det landsdaek- 
kende net. Tre andre lân (107,4 mio) til British Steel Corporation i omrâdet  
Strathclyde skal indgâ i finansieringen af dels en udvidelse og modernisering af 
det integrerede stâlvaerk i Ravenscraig, hvor det er hensigten at koncentrere 
naesten hele den skotske stâlproduktion, dels en modernisering af en raekke je rn-
og stâlstoberier. 

Endelig bidrog Banken til finansieringen af fire servicedepoter til de hurtige tog, 
der skal indsaettes pâ straekningen London-Edinburgh i 1978/79. 

147,8 mio til modernisering 
af stâlindustrien. 

I Nordengland udlânte Banken 81,9 mio. To af de finansierede projekter, der  
vedrorer infrastrukturer for vand, sigter mod at fremme omrâdets industrielle 
udvikling, nemlig Kielderdaemningen med tilhorende vandbygningsarbejder, der  
skal forbinde forskellige reservoirer (hvortil Banken allerede bidrog i 1975 og 
1976), og aniaeggene for vandforsyning og spildevandsbehandiing i Teessides 
industriomrâde. Andre projekter vil ikke udvide produktionskapaciteten, men deri-
mod rationalisere stâlindustrien, der er omrâdets storste problemramte industri.  
Heraf kan naevnes et malmiosningsanlaeg i Redcar, modernisering af en fabrik 
for fremstilling af ildfaste sten i Templetown, der er leverandortil stâlindustrien, 
jernstoberier i Distington og Workington samt en fabrik for fremstilling af benzen 
gennem raffinering af râbenzol, et biprodukt fra koksfabrikker, i Port Clarence. 

179,5 mio til infrastrukturer 
for vand og 

Projekter for forbedring af dels vandforsyningen, dels kloak- og spildevandsbe-
handlingsfaciliteterne i fire andre omrâder modtog ogsâ finansieringsbidrag fra  
Banken. Disse omrâder er Nordvestengland, Yorkshire, Sydostwales og 
Cornwall (Sydvestengland). 



I Nordirland ska! et lân pâ 27,9 mio muliggore en udvidelse og modernisering 
af telekommunikationsnettet. 

30,6 mio til mindre og 
mellemstore industri-

projekter 

Endelig har Banken indgâet en fuldmagts- og garantiaftale om 30,6 mio med 
den britiske regering. Dette belob vi! med Bankens godkendelse blive anvendt 
til finansiering af mindre og mellemstore industriprojekter i udvikiingsomrâder.  
Storstedelen af bevillingerne vil blive udbetalt til de endelige modtagere i uden-
landsk valuta, sâledes at staten bœrer valutakursrisikoen og stiller den nodvendige 
garanti. Ifolge aftalen kan den britiske stat endvidere stille garanti for valuta
kursrisikoen i forbindelse med de lân med en lobetid pâ hojst 10 âr, som Banken 
yder direkte til projekter i den private sektor. 

I Italien gik 378,5 mio til  
projekter for udvikling af 

Syditalien og Friuli 

I Italien kom det igen til en stigning i finansieringsbidragene til projekter for  
udvikling af Mezzogiorno og Friuli, der ramtes af kraftige jordskaelv i 1976. De 
belob sig sâledes til 378,5 mio mod 347,1 mio i 1976 og er stört set ligeligt  
fordelt mellem infrastrukturer og industriprojekter. 

Afmatningen i Cassa per il Mezzogiornos aktivitet har sandsynligvis i nogen grad 
pâvirket omfanget af Bankens finansieringsbidrag til infrastrukturer (189,4 mio). 

Finansieringsbidrag i Faellesskabet 
Fordeling pâ okonomipolitiske formâl 

1958-1977 1977 
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Regional interesse 
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Regional interesse 
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Fœlles europaeisk 
interesse 
(2 964 mio RE) 

Faelles europaeisk 
interesse 

(493,8 mio RE) ^ 
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label 2: Finansieringsbidrag i Faellesskabet i 1977 og 1958-1977 
Fordeling pâ okonomipoiitiske formâl 

1977 1958-1977 C) 

0konomipolitisk formé! Mio RE % Mio RE % 

Reglonudvikiing (^) 964,4 100,0 5 523,0 100,0 

Belgien — — 75.1 1.4 
Danmark 19.9 2.1 55.6 1.0 
Forbundsrepublikken Tyskiand — — 366.4 6.6 
Frankrig 76,7 7.9 922.8 16,7 
Irland 79.7 8.3 243.8 4,4 
Italien 378.5 39.2 2 579.0 46.7 
Luxembourg — — 4.0 0.1 
Nederlandene — — 70.5 1,3 
•et forenede Kongerlge 409.6 42.5 1 205.8 21,8 

Feelles europaeisk interesse {^) 493,8 100,0 2 964,0 100,0 

Energi 374.6 75,8 1 864.8 62.9 
Varmekraftvaerker 12.8 2.6 43.3 1.5 
Vand- og pumpekraftvaerker — — 141.3 4.8 
Kerneenergi 273.7 55.4 872.2 29.4 
Udnyttelse af kulbrinteforekomster 83.4 16.9 342.0 11.5 
Fast braendsel — — 27,9 0.9 
Gas- og olierprlednlnger 4.7 0.9 438.1 14.8 

Kommunikation 86.6 17.6 706.7 23.9 

Transport 26.9 5.5 616.5 20.9 
Jernbaner — — 103,9 3,5 
Veje og ingeniorarbejder 26,9 5.5 450,8 15,2 
Sotransport — — 40,4 1,4 
Lufttransport — — 16,5 0,6 
Andet — — 4,9 0.2 

Telekommunikation 59.7 12.1 90.2 3.0 
Andre infrastrukturer — — 16.3 0.5 
Miljobeskyttelse 2.7 0.5 20.7 0.7 
Industrielt samarbejde 29.9 6.1 243.6 8.2 
Forskning — — 2.8 0.1 
Ny teknologi — — 19.7 0.7 
Modernisering og omstilling af virk-
somheder (3) — 89.4 3.0 

- At fratrsekke for finansieringsbidrag 
med begge formât -56,9 -1080,2 

Total 1 401,3 7 406,8 

(') Artikel 130 a) og b) 1 Romtraktaten. 
(2) Artikel 130 c) i Romtraktaten. 
(3) Artikel 130 b) Ι Romtraktaten. Disse finansierin gsbidrag Indgik for 1976 ί afsnittet »branc hemaesslg Interesse«.  
De vil fremover for forenkiingens skyld og ί betragtning af de pâgaeldende belobs beskedne omfang indgâ i afsnittet 
»faeiles europœisk interesse«. 
(^) En oversigt over en sâ lang période mâ fortoikes med forsigtighed, idet oplysningerne om de forskellige âr 
pâvirkes af prisudvikiingen samt af de kur saendringer. der er sket i perioden 1958-1977. 
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/ Italien lœgger de ansvarllge for den 
okonomiske udvikiing star vsegt pà vand- 
bygningsprojekter i Mezzogiorno, der gor 
det muligt sàvel at forbedre landbrugets  
Produktivität gennem kunstvanding som  
at sikre by- og industriomràderne en  
regeimaessig vandforsyning. i Detforenede 
Kongerige gennemfores omfattende vand-
forsynings- og spiidevandsbehandiings-
projekter i en reekke regioner. Banken 
bar ydet betydeiige finansieringsbidrag 
tii disse vandprojekter i de neevnte la n
de sàvei som i Frankrig og Irland, idet 
der i ait stiiiedes 285,7 mio tii râdighed  
herfor, hviiket udgor mere end en for-
dobiing i forhoid tii 1976. 

Denne afmatning skyldes overgangen mellem faerdiggorelsen af en raekke store  
infrastrukturprojekter for kommunikation og godkendelsen af det femârsprogram  
for Perioden 1975-1980, der omfatter en raekke betydeiige projekter for vand. 
Trods vanskelige okonomiske forhold udvidedes udlânsaktiviteten til fordel for  
industriprojekter til gengaeld pâ grund af dels fiere store finansieringsbidrag til  
nogle omfattende projekter (137,1 mio), dels forogelsen af globallânene (49,6  
mio) med henblik pâ finansiering af mindre og mellemstore industriprojekter. 

Projekterne i Puglien og Calabrien, to af Italiens mest perifere omrâder, tegnede 
sig for ca. haivdelen af Bankens udiân til regionudviklingsprojekter. 

Industriprojekter 1 Puglien I Puglien stillede Banken ud over et nyt lân pâ 29,8 mio til udnyttelse af 
Sinniflodens vand - et projekt, der samtidig er af interesse for Basilicata - sine 
midier til râdighed for industriprojekter (78 mio) i nogle af de mest aktive udvik-
lingscentre i Mezzogiorno. Heraf kan naevnes udvidelsen af en fabrik for frem-
stilling af gaffeltrucks i Bari, italienske og franske projektherrers opforelse af en 
fabrik for fremstilling af dieselmotorer i Foggia, udvidelse og modernisering af et  
petrokemisk aniaeg, opforelse af en fabrik for fremstilling af plastemballage i 
Brindisi samt udvidelse af et valsevaerk og installation af forureningsbekaempende 
udstyr i stâlvaerket i Taranto. 

Udnyttelse af Calabriens 
vandressourcer 

I Calabrien bevilgede Banken et lân pâ 34,2 mio til Cassa per il Mezzogiorno  
med henblik pâ kunstvanding af et omrâde pâ 10 600 ha inden for rammerne  
af et omfattende program for udnyttelse af vandressourcerne til landbrugsmaessige  
og industrielle formâl samt til fremstilling af energi. Til et tidligere afsnit af dette  
program ydede Banken i 1974 i alt 18,7 mio. Den udlânte endvidere 24,8 mio  
med henblik pâ forbedring af telekommunikationsnettet i Calabrien og Basilicata. 

Veje, telefoner, havn og 
industrier i Campanien 

I Campanien stillede Banken fire lân pâ i alt 49,3 mio til râdighed. I Napoli  
styrker en forbedring af indfaldsvejene og aniaegget af en containerhavn byens 
rolle som Mezzogiornos vigtigste udviklingscenter. Etableringen af et aniaeg for 
fremstilling af endelos valsetrâd af kobber og en buskarrosserifabrik ventes  
direkte at ville skabe ca. 1 400 arbejdspladser i provinsen Avellino, der er blandt 
de fettigste i Italien. 

og i andre dele af 
Mezzogiorno 

Pâ Sicilien indgik lân pâ i alt 36 mio i finansieringen af dels en udvidelse af 
telefonnettet og af ringvejen omkring Palermo, dels opforelsen af en fabrik for 
fremstilling af plastror i Caltagirone midt pâ oen. 

I Abruzzerne bevilgedes to lân til henholdsvis en fabrik for fremstilling af float  
glass i San Salvo (23,8 mio) og et center for uddannelse af telekommuni-
kationsteknikere i Aquila (2,5 mio). 

I Latium og Molise finansierede Banken to fabrikker for fremstilling af prae-
fabrikerede, armerede betonelementer i Ceprano og Termoli. 

Pâ Sardinien optog Credito Industriale Sardo (CIS) sit femte globallân i Banken  
med henblik pâ finansiering af mindre og mellemstore projekter. Det var pâ 6,9 mio. 
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Finansieringsbidrag i Fœllesskabet i 1977 

t Energ 

II Kommunikation  

I Infrastrukturer for vand 

I Basisindustri 

I Mekanisk, elektroteknisk og elektronisk industri  

M Anden industri  

I Globallân  

« Subiân 



Hovedsagelig til 91 mindre 
og mellemstore projekter 

Banken ydede endvidere tre globallân pâ Ι alt 42,7 mio til Istituto Mobiliare 
Italiano, Banca Nazionale del Lavoro og Istituto di Credito per le Imprese di 
Pubblica Utilità (ICIPU), der med Bankens godkendelse i hvert enkelt tilfaelde agter 
at stille provenuerne til râdighed for mindre og mellemstore industriprojekter i hele 
Mezzogiorno. 

Telefoner og veje i det 
katastroferamte Friuli 

I 1977 stilledes sublân pâ 37,7 mio til râdighed for 91 mindre og mellem 
store projekter. De ventes direkte at ville skabe ca. 3 200 arbejdspladser. De  
indgâr i samiede investeringer pâ 91,4 mio og er fordeit som folger: Abruzzerne  
og Sicilien 5,5 mio og 14 projekter hver, Puglien 4,6 mio (11), Calabrien 4 mio 
(7), Sardinien 3,8 mio (9), Campanien 3,3 mio (10), Mellemitalien 2,8 mio (6),  
Latium 2,5 mio (7) samt Basilicata og Molise hver 0,4 mio. I Friuli, der ramtes af  
jordskaelv i 1976, modtog 11 virksomheder sublân pâ i alt 5 mio. I dette omrâde  
bidrog Banken endvidere gennem lân pâ 47,2 mio til finansieringen af dels en  
udvidelse af telefonnettet, dels arbejder med henblik pâ faerdiggorelse af motor-
vejen Udine-Carnia samt reparation af en rœkke beskadigede bygningsvaerker i  
forbindelse hermed. 

I Irland gik 79,7 mio til  
infrastrukturer og  

industrihuse 

Bankens lân til regionudviklingsprojekter i Irland belob sig til 79,7 mio og stilledes  
til râdighed for infrastrukturer og industrihuse. Et nyt bidrag (26 mio) gik til et  
Projekt for udvidelse af telekommunikationsnettet inden for det femârsprogram  
for Perioden 1973-1978, hvortil Banken tidligere bar ydet fire lân (87,2 mio). Til 
forbedringer af vejforbindelser til industri- og turistcentre bevilgedes et lân pâ  
20 mio. Endelig stilledes 15,3 mio til râdighed for et projekt for forsyning af  
Cork og dens industriomrâde med vand. 

Tre lân pâ i alt 18,4 mio gik til offentlige organer for regionudvikling og 
fremme af industrialiseringen med henblik pâ dels opforelse af industrihuse til  
senere saig eller udiejning til virksomheder, der onsker at etablere sig i Irland,  
dels aniaeg af tre landingsbaner 1 forbindelse med industriomrâderne i Vestirland. 

I Frankrig bevilgedes 
76,7 mio  

til et stâlvaerk i Lorraine, 

telekommunikation i 
Sydvestfrankrig og kunst-

vanding i Sydostfrankrig 

I Frankrig belob finansieringsbidragene til to infrastrukturprojekter og et industri-
projekt af regional interesse sig til i ait 76,7 mio. Et lân pâ 19,6 mio skai gore  
det muligt at modernisera stâlvaerket SOLLAC i Serémange i Moselle som et led  
i omstruktureringen af Lorraines stâlindustri. De to andre taenkes anvendt til dels  
udvidelse og moderniseringaf telekommunikationsnettet i Sydfrankrig-Pyrenaeerne, 
dels kunstvanding af et omrâde pâ 8 800 ha og forbedring af vandforsyningen 
i Var og Bouches-du-Rhône; sidstnœvnte projekt indgâr i Provences program  
for vandbygningsarbejder, til hvis virkeliggorelse Banken allerede bidrog i 1964  
og 1969. 

1 Denmark gik finansie
ringsbidragene til  
industriprojekter 

Et af de mest markante trœk ved Bankens virksomhed i Denmark var omfanget 
af dens bidrag til industriprojekter. Af de 19,9 mio, som udlântes til projekter  
af regional interesse, tegnede de sig for ikke mindre end 12,8 mio, heraf 11,1  
mio i form af fire globallân. Endvidere bevilgedes et lân pâ 1,7 mio til en kiksfabrik  
i Nordjyiland. 
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samt til en lufthavn I 
Grönland 

I Grönland, hvor en forbedring af de indenlandske trafikforbindelser er af saerlig 
stor betydning, ydede Banken et lân pâ 7,1 mio til opforelse af en lufthavn,  
der skal muliggore beflyvning af de sforate byer med fly med kort start og lan 
ding. 

To af globallânene tildeltes den danske stat, der agter at stille provenuerne til 
râdighed for Direktoratet for Egnsudvikling, medens de to andre gik til Finansie-
ringslnstituttet for Industri og Hândvœrk. Pâ tre âr er der blevet stillet 47 sublân  
pâ i alt 19,7 mio til râdighed for mindre og mellemstore virksomheder i udvik-
lingsomrâder, heraf 12,9 mio alene i lobet af 1977. 

Projekter af fa elles europaeisk interesse 

493,8 mio til projekter af 
feelles europaeisk interesse. 

I 1977 bevilgede Banken i alt 493,8 mio, eller 35,2% af det samlede udlâns- 
belob i Faellesskabet, til projekter af faelles europaeisk interesse (jf. s. 22). Heraf 
gik 56,9 mio til to projekter i Italien, der allerede er omtalt pâ grund af deres 
regionale interesse. 

heraf tre fjerdedele 
til energiforsyning. 

Ire fjerdedele heraf (374,6 mio) stilledes til râdighed for projekter for forbedring 
af Faellesskabets energiforsyning, hvoraf kerneenergiprojekter (273,7 mio) og udnyt-
telse af kulbrinteforekomster (83,4 mio) tegnede sig for broderparten. Restbelobet 
var fordelt pâ udstyr til kulfyring af to varmekraftvaerker (12,8 mio) og en gas-
rorledning (4,7 mio). De ovrige lân gik til veje (27 mio), telekommunikations-
forbindelser mellem medlemsstater (59,7 mio), forureningsbekaempende udstyr 
(2,7 mio) og opforelsen af en fabrik for fremstilling af dieselmotorer i Italien, som  
et résultat af et samarbejde mellem franske og italienske virksomheder (30 mio).  
Dette Projekt er a llerede omtalt pâ grund af dets bidrag til Pugliens udvikling. 

fire kernekraftvœrker. I overensstemmelse med Faellesskabets politiske mâlsaetning for energisektoren 
bidrog Banken pâ kerneenergiomrâdet til finansieringen af fire kraftvaerker, 
nemlig vaerket Heysham (80 mio) naer Lancaster (Nordvestengland) med en  
nettoeffekt pâ 1 240 MW, vaerket i Mülheim-Kärlich (28,4 mio) naer Koblenz 
(Rheinland-Pfalz) i Forbundsrepublikken Tyskland med en effekt pâ 1 220 MW 
samt vaerket i Dampierre i Burly i Midtfrankrig (30 mio) og fjerde afsnit af 
vaerket i Bugey (27,4 mio) i omrâdet Rhône-Alperne, der hver har en effekt pâ  
900 MW. 

den hurtige formerings-
reaktor Super-Phénix, 
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Endvidere gik et lân pâ 50 mio til den hurtige formeringsreaktor med en effekt 
pâ 1 200 MW, der under navnet Super-Phénix er under opforelse i Creys-Malville 
(Rhône-Alperne). Projektherren er selskabet NERSA, hvori deltager Electricité  
de France (EDF), dets italienske pendant ENEL samt en gruppe elproducerende 
selskaber i Forbundsrepublikken Tyskland, Belgien, Nederlandene og Detforenede 
Kongerige. Det mest interessante ved denne reaktortype er et langt mindre 
specifikt uranforbrug end andre typers. 



Ved fuld Produktion vil disse fem kernekraftvaerker kunne afgive ca. 33 TWh 
ârligt, hvilket i ojeblikket tiinaermeisesvis svarer til 20 mio menneskers ârlige el-
forbrug. Klassiske varmekraftvaerker ville forbruge ca. 7,5 mio tons braendselsolie 
til fremstilling af samme maengde elektricitet, og Faellesskabets indforsel af olie 
vil sâledes kunne reduceres tilsvarende. 

uranberigningsanlaegget 
EURODIF, 

Et lân pâ 50 mio stilledes til râdighed for det aniaeg for berigning af uran efter  
diffusionsmetoden (EURODIF), som opfores i Tricastin (Rhône-Alperne) af 
franske, italienske, belgiske, spanske og iranske projektherrer. Takket vaere sin  
kapacitet pâ 10,8 mio kg berigningsenheder vil dette aniaeg kunne daekke storste-
delen af Faellesskabets kernekraftvaerkers behov for beriget uran, nâr det tages 
i brug i 1981. 

Endvidere udlânte Banken 7,9 mio med henblik pâ udvidelse af tre fabrikker 
for fremstilling af udstyr til kerneindustrien, nemlig i Firenze, Massa Carrara  
(Toscana) og Talamona (Lombardiet). 

HertH kommer, at Banken i sin egenskab af Euratoms befuidmœgtigede sammen 
med Kommissionen undertegnede aftaier om yderUgere lân til vaerket i Mülheim- 
Kärlich (73.3 mio) og vœrket Super-Phénix (22,2 mio). Da disse bidrag bog-
fores uden for statusopgorelsen i Den sœrUge Af deling (jf. s. 61), indgàr de ikke 
i Bankens aktivitetsstatistik, skont de administreres af Banken. 

udnyttelse af kulbrintefore-
komster i Adriaterhavet 

og i Nordsoen samt 

Fire finansieringsbidrag skai gore det muligt at udnytte kulbrinteforekomster  
i Faellesskabet eller dets tilgraensende omrâder, nemlig fem smâ forekomster af  
naturgas (39,3 mio) i Adriaterhavet ud for Emilia Romagna og Mellemitaliens  
kyster samt Friggfeltet (44,1 mio) i den norske del af Nordsoen. Dette felt, der  
ligger pâ graensen mellem den britiske og den norske del af Nordsoen, har 
allerede modtaget fiere lân fra Banken. Ved fuld Produktion ventes det at kunne 
daekke ca. 6 % af Faellesskabets behov for naturgas. Endvidere ydedes 4,7 mio 
med henblik pâ udvidelse af rorledningen Trans-Austria Gaslines kapacitet for  
transport af naturgas fra Sovjetunionen gennem ©strig til Faellesskabets net af 
rorledninger. I 1973 bevilgedes to lân pâ i alt 43,3 mio til opforelsen af denne 
rorledning. De to sidstnaevnte projekter, der gennemfores uden for Faellesskabet, 
finansieres af Banken i henhold til Styrelsesrâdets saerlige bemyndigelse i hen-
hold til vedtaegternes artikel 18. 

To lân (pâ i alt 12,8 mio) stilledes til râdighed for dels ombygning til kulfyring 
af et afsnit pâ 255 MW af Asnaesvaerket pâ Sjaelland, dels installation af forure-
ningsbekaempende udstyr, som muliggor kulfyring af sâvel Asnaes- som Kyndby-
vaerket (Vestsjaelland). Disse vaerker leverer tilsammen knap en femtedel 
af Danmarks elproduktion. Disse investeringer bidrager til at mindske afhaengig-
heden af indforslen af olle. 

89,3 mio til kommunikation 
i Faellesskabet 

Infrastrukturerne for kommunikation i Faellesskabet tegnede sig for tre finansie
ringsbidrag. To af disse (i alt 27 mio) gik til faerdiggorelse og istandsaettelse af 
motorvejen Udine-Carnia i Friuli i Italien, der allerede er omtalt pâ grund af dens 
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Finansieringsbidragene ti! industri pro 
jekter udgjorde 426,2 mio eiier knap 
en tredjedel af det samlede udiànsbelab  
i Faeilesskabet i 1977. Fiovedaftager var 
stàiindustrien, hvis modernisering og 
omstrukturering nedvendiggor mobilise-
ring af meget s tore beiob. Sàledes finan-
sieredes en reekke projekter i Det fore-
nede Kongerige, itaiien og Frankrig med i 
ait knap 200 mio. Endvidere bevi/gedes 
168 finansieringsbidrag til projekter i for-
skeUige industrisektorer, heraf 133 mindre 
og meiiemstore projekter, der for to tred-
jedeles vedkommende gennemfertes i 
Italien og for en tredjedeis vedkom
mende i Belgien og Danmark. 

regionale interesse, og som indgâr i det motorvejsnet, der forbinder Italien med  
Forbundsrepublikken Tyskiand via 0strig. Det tredje (59,7 mio) gik til en udvidelse 
af telekommunikationsnettet i Frankrig. Ved disse arbejders afslutning vil samt-
lige franske abonnenter have adgang til det automatiske internationale tele-
fonnet, ligesom antallet af internationale telexforbindelser vil blive oget med en 
tredjedel. 

Til fremme af Faellesskabets bestraebelser for at bekaempe Middelhavets forure-
ning bevilgede Banken ligeledes 2,7 mio til aniaeg for rensning af ballast- og 
tankskyllevand fra olietankskibe i havnen Fos naer Marseille. 

Projekter af branchemaessig interesse 

Bidrag til modernisering 
og omstrukturering af 

virksomheder 

De vanskeligheder, som visse industribrancher i Fœllesskabet stâr overfor, og som  
nodvendiggor en betydelig indsats for modernisering og omstrukturering af virk
somheder, har mange ârsager og alvorlige folger for talrige regioner. Nogle af 
Bankens lân har direkte eller indirekte lettet gennemforelsen af de fornodne 
investeringer. 

I de ugunstigt stillede omrâder i Syditalien indgâr projekter, som Banken har 
finansieret i bilbranchen (62,1 mio) eller den kemiske industri (6,6 mio), i pro
grammer for omstrukturering, modernisering eller geografisk omfordeling af vig-
tige brancher. Gennem sine store bidrag til infrastrukturer, hovedsagelig for vand 
i gamie industriomrâder med behov for omstilling i Det forenede Kongerige 
(225 mio), har Banken endvidere medvirkettil atforbedre betingelserne for etable-
ring og drift af industrivirksomheder samt lettet skabelsen af nye beskaeftigelses-
muligheder. 

Aile Bankens lân i stàiindustrien i Det forenede Kongerige, Italien og Frankrig, 
der i ait belober sig til 197,5 mio (^), tjener dog i endnu hojere grad det formâl 
at modernisera og omstrukturere danne branche, skont de ydedes pâ grund af 
projekternes regionale interesse. 

Fordeling pâ brancher 

Betydelig stigning i 
finansieringsbidragene til  

industriprojekter. 

Finansieringsbidragene til industriprojekter stag med ca. 43% i 1977 og teg-
nede sig sâledes for i ait 426,2 mio eller 30,4 % af udlânsbelobet i Faellesskabet 
(jf. tabel 3, s. 34). Fremstilling og forste forarbejdning af metaller tildeltes langt  
de storste belob, hovedsagelig med henblik pâ modernisering og omstrukturering 
af store stâlvaerker i Det forenede Kongerige, Italien og Frankrig. Dernœst folger  
biler og mekanik, glasfremstilling og kemi. De forskellige andre brancher modtog 
ogsâ et stort antal finansieringsbidrag, omend pâ mindre enkeltbelob og hoved
sagelig i form af sublân. Sâledestegnede naeringsmiddelindustrien sig for knap en 
femtedel af de samlede sublân. For forste gang finansierede Banken opforelsen af 
industrihuse i Irland med henblik pâ at lette hovedsagelig udenlandske virksom-
heders etablering. 

(') Heraf 33.9 mio til BSCs investeringer i forbindeise med stâlindustriens ieverandorer eller aftagere. 
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Jabel 3; Finansieringsbidrag i Faellesskabet i 1977 
Fordeling pâ brancher 

Antal Mio RE 

Branche 1 alt Sublân 1 alt Sublân % 
Energi, kommunikation 
og andre infrastrukturer (') 46 975,1 . 69,6 

Energi 16 379,4 27,1 
Produktion 13 361,9 25,8 
Kerneenergi 6 265.7 19.0 
Varmekraftvasrker 2 12.8 0.9 
Udnytte/se af kulbrinteforekomster 6 83.4 5.9 
Transport 3 17,5 1,3 
EUedninger 2 12.8 0.9 
Gas- og oHerededninger 1 4,7 0.3 

Kommunikation 16 310,0 22,1 
Transport 9 96,4 6,9 
Jernbaner 1 11.0 0.8 
Veje og ingenierarbejder 5 68.7 4.9 
So- og f/odtranspon 2 9.6 0.7 
Lufttransport 1 7.1 0.5 
Telekommunikation 7 213,6 15,2 

Infrastrukturer for vand 14 285,7 20,4 
Landbrugsforbedring 2 61,1 4,4 
Vand ( tapning, distribution, rensning) 12 224,6 16,0 

Industri, landbrug og tjenesteydelser 169 133 426,2 57,8 30,4 

Industri (2) 157 122 420,0 54,0 30,0 
Udvindingsindustri* 1 1 1,7 1,7 0,1 
Fremstilling og ferste forarbejdning af 
metalier* 16 9 171,6 4,3 12,2 
Byggematerialer* 14 12 8,2 4,8 0,6 
Treeindustri 8 8 2,3 2,3 0,2 
Glas og keramik 3 1 30,0 0,2 2,1 
Kemisk industri* 9 7 20,1 3,1 1,4 
Metalforarbejdning og mekanik 24 20 41,3 8,5 2,9 
Biler og transportmateriel 6 3 65,8 1,0 4,0 
Elektroteknisk og elektronisk industri 7 7 3,9 3,9 0,3 
Naeringsmiddelindustri 29 28 13,2 11,5 0,9 
Tekstiler og laeder 7 7 3,1 3,1 0,2 
Papirmasse og papir* 4 4 3,2 3,2 0,2 
Forarbejdning af gumml og plast-
materialer 10 8 11,2 3,9 0,8 
Anden industri 4 4 1,5 1,5 0,1 
Bygningsindustri og ingenierarbejder 3 3 1,0 1,0 0,1 
Udstykninger og industrlhuse 3 — 18,4 — 1,3 
Globallân (resterende del) 9 — 33,5(3) — 2,4 

Landbrug, skovbrug og fiskeri 6 6 1,9 1,9 0,1 
Tjenesteydelser 6 5 4,3 1,9 0,3 

Turisme 1 1 0,3 0,3 -
Andre 5 4 4,0 1,6 0,3 

Total 215 133 1 401,3 57,8 100,0 

(') Tidligere »infrastrukturer«. Afsnittet omfatter samme projekter som i de foregäende ärsberetninger. 
(2) Heraf basisindustrier (stjerne): 204,8 mio. 
(3) Forskel mellem de i 1977 ydede 9 globallân (91.3 mio) og de samme âr bevilgede subiän (57,8 mio) under lobende globallân. 
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isœr til mindre og meliem-
store industriprojekter 

Den nye og kraftige udvidelse af globallânene (91,3 mio mod 61,2 mio) til 
formidiende finansieringsorganer i Italien, Det forenede Kongerige og Danmark vil  
gore det muligt at stille sublân pâ mellem 50 000 og 4 mio RE til râdighed for 
talrige mindre og mellemstore projekter. 

Anvendelsen af denne finansieringsform tiltog betydeligt i 1977. Sâledes fik 133 
mindre og mellemstore projekter tildelt 57,8 mio mod 86 projekter og 47,5 mio i 
1976. Ca. to tredjedele heraf gik til Italien, medens restbelobet gik til Danmark 
og Belgien, hvor der fortsat ydedes sublân under et globallân, som bevilgedes i  
1976. Denne stigning, der sâledes snarere vedrorer antallet end belobene og 
folgelig resulterer i en nedgang i sublânenes gennemsnitlige storrelse (0,43 mio  
RE mod 0,55 mio i 1976), afspejier en storre koncentration af disse finansie-
ringsbidrag omkring beskedne projekter: Knap fire femtedele af sublânene stil-
ledes til râdighed for uafhaengige virksomheder med under 500 ansatte. 

Det bor understreges, at det vigtigste aspekt ved disse sublân er deres bidrag 
til fremme af regionudviklingsbestraebelserne gennem mangfoldiggorelse af forskel-
lige industrielle aktiviteter i staerkt arbejdskraftintensive brancher. De projekter,  
der finansieredes i 1977, ventes at ville skabe ca. 4100 arbejdspladser, sâledes  
at prisen pr. skabt arbejdsplads bliver sä lav som 35 000 RE mod 94 000 i  
forbindelse med storre industriprojekter. 

Fortsat liviig udlâns- 
aktivitet i energisektoren 

Summen af Bankens lân til investeringer i energisektoren var nogenlunde 
uaendret i forhold til 1976, nemlig 379,4 mio mod 376,5 mio. Disse bidrag, der  
udgor 27 % af det samlede udlânsbelob i Faellesskabet, gik hovedsagelig til  
kraftvaerker og udnyttelse af kulbrinteforekomster, der allerede er omtalt under 
projekter af faelles europaeisk interesse. 

Fordobling af finansierings-
bidragene ti! vand 

De forskellige infrastrukturprojekter, hvortil der i alt bevilgedes 595,7 mio  
eller 42,5% af det samlede udlânsbelob i regnskabsâret 1977, gennemfortes  
hovedsagelig pâ omrâderne vand og telekommunikation. Bidragene til projekter  
for vandforsyning, kloakering og rensning samt landbrugsforbedring belob sig 
til 285,7 mio, hvilket udgor mere end en fordobling. Infrastrukturer for vand er i 
talrige regioner, hovedsagelig i Italien og Det forenede Kongerige, en forudsaetning 
for gennemforelsen af storre udviklingsprogrammer. De to projekter for landbrugs
forbedring, som Banken finansierede i Sydostfrankrig og Calabrien, folger de  
generelle retningslinier for losning af landbrugsproblemerne i middelhavsomrâdet.  
Til talekommunikation.hvisutilstraekkelighedstadighaemmer udviklingen af visse  
regioner, bevilgedes 213,6 mio, medens der fortsat gik betydelige belob til in 
frastrukturer for transport (96,4 mio). 

Fordeling pâ lande 

Bankens lân var ogsâ i 1977 i vid udstraekning koncentreret i de lande, der  
kendetegnes af de storste regionale vanskeligheder. Italien, Det forenede Kongerige 
og Irland aftog sâledes 71 % af det samlede udlânsbelob. Endvidere medforte 
det store kapitalbehov i forbindelse med finansieringen af kernekraftanlaeg i 
Frankrig en betydelig udvidelse af Bankens udlânsvirksomhed. 
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Over en fjerdede! af Bankens finansie-
r/ngsbidrag, eller 374,6mio, gik tilinveste-
ringer for forbedring og differentiering af 
Faellesskabets e nergiforsyning, isaer gen 
nern udnyttelse af kuibrinteforekomsterne 
i Nordsoen og Adriaterhavet samt ud-
vikiing af kerneenergisektoren. Udover 
fire kernekraftvaerker i Det forenede 
Kongerige, Forbundsrepublikken Tyskland 
og Frankrig finansierede Banken endvi-
dere to projekter i Frankrig af faeiies 
europaeisk interesse, dergennemferes som  
et résultat af et omfattende internationait 
samarbejde, nemiig den hurtige forme-
ringsreaktor Super-Phénix og uranberig-
ningsaniaegget Eurodif. 

Projektherrerne i Forbundsrepublikken Tyskland og Beneluxlandene var tilbage- 
holdende med at udnytte Bankens udlânsmuligheder pâ grund af det lave rente- 
niveau i disse lande i forhold til det internationale kapitalmarked, hvor Banken 
tilvejebringer en betydelig del af sine midier. 1 de ovrige lande med svage 
valutaer bremsede isaer de private lântageres tilbageholdenhed over for optagelse 
af lân i udenlandsk valuta ligeledes eftersporgslen efter Bankens lân. Sidst i 1977  
vedtog den britiske regering dog bestemmelser om daekning af valutakursrisikoen, 
som svarer til de bestemmelser, der allerede i fiere âr bar vaeret gaeldendei Italien. 

489,6 mìo til projekter i 
Det forenede Kongerige 

For andet âr i traek tegnede Det forenede Kongerige sig for den storste andel  
af Bankens udiân i Faellesskabet, nemiig 489,6 mio (320,8 mio £) eller 34,9 %  
mod 417,6 mio i 1976. Samtlige lâneansogninger kom fra offentlige myndig-
heder og statsejede virksomheder, for hvis lântagning finansministeriet pâtager 
sig valutakursrisikoen. National Water Council modtog sâledes finansieringsbi- 
drag pâ knap 180 mio RE, medens British Steel Corporation fik tildelt 147,8 mio. 

425,7 mio i Italien,  
heraf 50 % til Industrien 

Udlânene til projekter i Italien steg ligeledes kraftigt, nemiig fra 382,6 mio i  
1976 til 425,7 mio (426,7 mia lire) eller 30,4 % af udlânsbelobet i Faellesskabet. 
Heraf gik 83 % til projekter i Mezzogiorno, medens restbelpbet var fordelt mellem 
Friulis genopbygning og projekter for forbedring af energiforsyningen. 

Staerk stigning i Frankrig, Finansieringsbidragene til projekter i Frankrig ogedes fra 60,1 mio til 296,5 mio 
(1 659,1 mio ffr.) eller 21,2 % af de samlede lân i Faellesskabet. Denne stigning 
kan for en stor del tilskrives finansieringsbidragene til en raekke kerneenergi-
projekter (157,4 mio) af faelles europaeisk interesse, hvoraf to (EURODIF og 
Super-Phénix) gennemfores som et résultat af et vidtgâende internationait samar
bejde. 

i Irland 1 Irland fortsatte finansieringsbldragenes stigende tendens, nemlig fra 37,7 mio i 
1975 via 57,4 mio i 1976 til 79,7 mio (52,1 mio \£) i 1977. Samtlige lân  
stilledes til râdighed for grundiagsinvesteringer af saerlig betydning for udviklingen 
af en raekke omrâder. 

og i Danmark Ogsâ Bankens lân til projekter i Danmark viste betydelig fremgang, nemlig  
fra 9,1 mio til 32,7 mio (223,4 mio kr.), hvoraf over en tredjedel havde form af 
globallân. 

1 Forbundsrepublikken Tyskland bevilgedes kun ét lân pâ 28,4 mio (74,9  
mio DM) til et kernekraftvaerk. 

1 Beneluxlandene undertegnedes Ingen nye lâneaftaler. 1 Belgien ydedes der  
dog 11 sublân pâ i alt 7,2 mio til mindre og mellemstore industriprojekter 
under et globallân, der i 1976 tildeltes Société Nationale de Crédit à l'Industrie. 
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Endelig deltog Banken i finansieringen af to projekter uden for Fœllesskabet.  
nemlig ét i 0strig og ét i den norske de! af Nordsoen, pâ grund af deres bidrag 
til sikring af Faellesskabets energiforsyning (48,8 mio). 

Tabe! 4: Finansleringsbidrag 1 Fœllesskabet i 1977 og 1958-1977 
Fordeling pâ lande 

1977 1958-1977 (') 

Land Antal Mio RE % Antal Mio RE % 
Medlemsstater 
Belgien — — — 9 112,0 1.5 
Danmark 8 32,7 2,3 24 85,9 1.2 
Forbundsrepublikken 
Tyskland 1 28,4 2,0 73 793,5 10,7 
Frankrig 9 296,5 21,2 109 1 449,3 19,6 
Irland 6 79,7 5,7 21 243,8 3,3 
Italien 32 425,7 30,4 320 3 039,3 41,0 
Luxembourg — — — 3 9,0 0,1 
Nederlandene —· — — 9 105,2 1,4 
Det forenede Kongerige 23 489,5 34,9 77 1 458,3 19,7 
Uden for Faellesskabet (2) 3 48,8 3,5 6 110,5 1,5 

Total 82 1 401,3 100,0 651 7 406,8 100,0 
Fleraf garantier {^) (—) (—) (—) (12) (228,2) (3,1) 
(0 Jf. tabel 2, note 4, S. 25. 
(2) Finansieringsbidrag til projekter af direkte Interesse for Fœllesskabet ydet i henhold til artikel 18. stk. 1 andet 
afsnit. I Bankens vedtœgter. hvorefter Styrelsesrèdet kan bemyndige Banken til at finansiere proiekter uden for  
Fœllesskabet. 
(3) Heraf Forbundsrepublikken Tyskland 118,8 mio: Italien 90,2 mio: Nederlandene 16,5 mio og Frankrig 2,7 mio. 
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Finansieringsbidrag uden for Faellesskabet 

170,2 mio 1 udvlklings-
bistand. 

Bankens lân af egne midier udgjorde 152 mio, medens dens finansieringsbidrag 
pâ saerlige vilkâr, der er begraenset til risikovillig kapital i henhold til Lomékon- 
ventionen og Râdet for De europaeiske Faellesskabers afgorelse vedrprende OLT, 
belpb sig til 18,2 mio. I Tyrkiet bevilgedes der fortsat sublân under tidligere 
ydede globallân. 

heraf 152 mio af Bankens 
egne midier 

Finansieringsbidrag 
i Portugal i 1977 

Kommunikation  

^Infrastrukturer for vand 

^Globallân  

IfeSublân 

Stigningen i Bankens lân af egne midier skyldes den fortsatte finansieringsvirk-
somhed i AVS-staterne og Portugal samt Bankens forste finansieringsbidrag i 
Jugoslavian. 

Portugal 

Med indrpmmelsen af fem lân pâ i alt 60 mio udtomtes den belpbsramme pâ  
150 mio af Bankens egne midier og rentegodtgprelser, der afholdes over Faelles-
skabets budget, som i 1975 afsattes i form af en seerlig npdhjaelp. 

Udvidelsen og moderniseringen af havnene i Lissabon - gennem ombygning 
af en kaj til passager- og godstrafik - og Leixoes (Porto), hvor et andet havne-
bassin og en Containerterminal er under opforelse, stottedes med lân pâ hen-
holdsvis 8 og 16 mio. 

I landbrugssektoren bevilgede Banken 27 mio til to kunstvandings- og vand-
forsyningsprojekter i forbindelse med et oplysningsprogram. De omfattede om-
râder i henholdsvis den nordlige del af landet og det sydiige Alentejo er pâ ca. 
10 000 ha og bar en landbrugsbefolkning pâ ca. 45 000 mennesker, hvis leve- 
standard og beskaeftigelsesmuligheder vil blive forbedret. Projekterne vil ligeledes 
bidrage til at begraense den voksende import af naeringsmidler. 

Endelig stilledes et andet globallân (9 mio) til râdighed for Banco de Fomento  
Nacional (Den portugisiske Udviklingsbank) med henblik pâ finansiering af 
mindre og mellemstore projekter i industri- og turistsektoren. Det forste global 
lân, der bevilgedes i 1976 (15 mio), udtomtes i 1977 gennem tildeling af sublân  
pâ i alt 11 mio til 17 projekter. Disse projekter, som gennemfores i mange  
forskellige brancher, sâsom mekanik, byggeindustrien, naeringsmiddelindustrien  
osv., vil direkte skabe over 1 860 arbejdspladser og sikre talrige andre. 

Tyrkiet 

I Tyrkiet bevilgedes en raekke sublân under globallân, der âbnedes i 1975 og 1976.  
Sâledes modtog syv mindre og mellemstore industriprojekter 3,6 mio gennem 
SYKB (Investerings- og Industrikreditbanken). Disse bidrag indgik i 1977 i 
finansieringen af investeringer i brancherne mekanik, metalforarbejdning, bygge-
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Tabel 5: Finansieringsbidrag uden for Faellesskabet i 1977 og 1963-1977 
Fordeling pâ lande 

1977 
Land 

1963-1977 (') 
An ta I Mio RE Antal Mio RE 

Finansieringsbidrag 
pä almindelige vilkâr 
Graekenland — — — 22 116,4 10,6 
Portugal 5 60,0 35,2 9 150,0 13,6 
Tyrkiet — — — 2 25,0 2,3 
Jugoslavian 1 25,0 14,7 1 25,0 2,3 
AVS og OLT 14 67,0 39,4 54 254,6 23,2 

Cameroun 2 4,7 2,8 12 35,4 3,2 
Congo — — — 1 9,0 0,8 
Elfenbenskysten 4 21,6 12,7 14 72,8 6,6 
Gabon — — — 4 4,4 0,4 
Ghana — — — 1 10,0 0,9 
Kenya 4 25,9 15,2 5 27,9 2,5 
Malawi 2 9,5 5,6 2 9,5 0,9 
Mauretanien — — 1 11,0 1,0 
Mauritius 1 3,0 1.8 3 6,7 0,6 
Ny Caledonian — — — 2 7,0 0,6 
Senegal — — — 2 3,9 0,4 
Togo 1 2,3 1,3 3 22,3 2,0 
Zaire — — — 3 34,2 3,1 
0vre Volta — — — 1 0,5 0,1 

i alt 20 152,0 89,3 88 571,0 52,0 
Finansieringsbidrag 
pâ saerlige vilkâr (3) 
Tyrkiet — — — 55 363,7 33,1 
AVS og OLT (3) 11 18.2 10,7 58 164,1 14,9 

Benin — — 1 3,3 0,3 
Cameroun — — 7 26,2 2,4 
Congo — — 3 6,7 0,6 
DenederlandskeAntiller — 1 4,4 0,4 
Elfenbenskysten 1 0,3 0,2 12 37,9 3,4 
Gabon — — — 3 10,3 0,9 
Ghana — — — 1 2,0 0,2 
Guadeloupe — — — 1 0,7 
Kenya 1 1,1 0,6 1 1,1 0,1 
Madagaskar — — : 1 1,9 0,2 
Malawi 1 1.0 0,6 1 1,0 0,1 
Martinique — — — 1 0,6 __ 
Mauretanien — — — 1 2,7 0,2 
Ny Caledonian — — — 2 3,4 0,3 
Réunion — — — 2 2,8 0,3 
Rwanda 1 3,0 1,8 1 3,0 0,3 
Senegal — — — 3 6,5 0,6 
Surinam — — — 1 1,9 0,2 
Tanzania 2 7,4 4,3 2 7,4 0,7 
Tchad — — 2 8,7 0,8 
Togo 2 3,3 1,9 3 5,3 0,5 
Vestindien 1 1,0 0,6 1 1,0 0,1 
Zaire 2 1,2 0,7 4 16,0 1,4 
0vre Volta — — — 3 9,5 0,9 

1 alt 11 18,2 10,7 113 527,8 48,0 
(Heraf bidrag til tilveje-
bringelse af risikovillig 
kapital) (11) (18,2) (10,7) (21) (40,9) (3,7) 
Total 31 170,2 100,0 201 1 098,8 100,0 
(') Jf. tabel 2, note 4, s. 25, 
(2) Finansiehngsbidrag pâ sasriige vilkâr af medlemsstaternes midier bevilget enten direkte (Tyrkiet) eller gennem 
Den europasiske Udviklingsfond (AVS og OLT). Bogfores i Den saerlige Afdeling, 
(^) Jf. tabel 13. der viser fordelingen af disse finansieringsbidrag pâ finansieringsformer og konventioner. 
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materialer, kemi og naeringsmidler. Endvidere ydedes et forste sublân under  
det globallân til finansiering at praeinvesteringsundersogelser, der i 1976 stilledes 
til râdighed for den tyrkiske stat med henblik pâ dsekning af an del af udgifterne 
til undersogelse af mulighederne for at opfere en enden forbindelse over Bospo
rus. 

Forste lân 1 Jugoslavien 

Jugoslavien 

Efter Styrelsesrâdets bemyndigelse af Banken til at yde finansieringsbidrag pâ  
indtil 50 mio RE af egne midier bevilgede Banken sit forste lân i Jugoslavien 
(25 mio) med henblik pâ sammenkobling af de jugoslaviske republikkers hoj-
spaendingsnet og opsaetning af forbindelsesledninger herfra til det italienske og 
graeske net, hvilket betyder, at dette projekt er af faelles Interesse for Jugoslavien 
og Faellesskabet. 

85,2 mio i AVS-staterne 
og Vestindien 

I Kenya gik 27 mio til  
industriprojekter 

Staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS) C) samt de 
oversoiske lande og territorier (OLT) 

I 1977 stillede Banken 25 finansieringsbidrag pâ i alt 85,2 mio til râdighed for  
19 projekter i ni lande i Afrika og Vestindien. Disse bidrag bestâr af dels 14  
lân pâ i ait 67 mio af Bankens egne midier, der er forbundet med en rente-
godtgorelse pâ 3 % af Den europaeiske Udvikiingsfonds midier, dels af 11 bidrag 
i form af risikovillig kapital pâ i ait 18,2 mio, ligeledes af EUFs midier. Siden 
Lomékonventionens ikrafttraedelse den 1. aprii 1976 har Banken sâledes bevilget 
37 finansieringsbidrag pâ i ait 146,8 mio fordeit pâ 19 lân af egne midier pâ 
108,4 mio og 18 bidrag i form af risikovillig kapital pâ 38,4 mio. 

Den risikovillige kapital, som Banken har ydet pâ Faellesskabets vegne, har 
muliggjort dels finansiering af erhvervelser af kapitalandele enten direkte eller 
indirekte gennem en AVS-stat eller en udviklingsinstitution med henblik pâ  
udvidelse af virksomheders egenkapital, dels ydelse af kvasikapital gennem en  
AVS-stat eller en finansieringsinstitution i form af underordnede eller betingede 
lân. Disse bidrag er ved fiere lejiigheder blevet stillet til râdighed for projekter, 
hvortil der ligeledes er ydet lân pâ almindelige vilkâr fra Banken. Denne inter-
ventionsforms mange udtryksformer og de smidige tildelingsvilkâr, som kan til- 
passes projekternes karakter, gor det muligt at daekke meget forskelligartede 
finansieringsbehov, saerlig i de mest ugunstigt stillede AVS-stater. 

I Kenya bevilgedes i alt 27 mio (25,9 mio af Bankens egne midier og 1,1 mio i 
form af risikovillig kapital), nemlig 

- 12 mio til South Nyanza Sugar Company Ltd med henblik pâ opforelse af en  
sukkerfabrik med en ârskapacitet pâ 60 000 tons. Dette projekt, der ligeledes 
finansieres af Verdensbanken, Den afrikanske Udviklingsbank og Den ostafrikanske 
Udviklingsbank, vil muliggore en betydelig reduktion af indforslen og skabe ca. 
8 000 arbejdspladser; 

(') Bahamas. Barbados. Benin. Botswana. Burundi. Cameroun. Comorerne. Congo. Det centralafrikanske Kejser-
domme. Djibouti. Elfenbenskysten. Etiopien, Fiji, Gabon. Gambia. Ghana. Grenada. Guinea. Guinea-Bissau. Guyana. 
Jamaica, Kap Verde. Kenya. Lesotho. Liberia, Madagaskar. Malawi, Mali. Mauretanien, Mauritius. Niger.Nigeria. Papua Ny 
Guinea. Rwanda. Sao Tomé og Principe. Senegal. Seychellerne. Sierra Leone. Somalia. Sudan. Surinam. Swaziland, 
Tanzania. Tchad. Togo. Tonga. Trinidad og Tobago. Uganda. Vest-Samoa, Zaire. Zambia. JEkvatorialguniea. 0vre Volta. 
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- 7 mio til Kenya Furfural Company Ltd (et lân af Bankens egne midier pâ 5,9  
mio og et bidrag pâ 1,1 mio i form af risikovillig kapital med henblik pâ erhver- 
velse af en andel i selskabets kapital pâ Faellesskabets vegne). Al den produ-
cerede furfural, som fremstilles af majskolbestokke, der hidtil er blevet betragtet  
som uden handelsvaerdi, vil blive eksporteret. Furfural indgâr i fremstillingen af 
dels visse smoreolier, dels furfurylaikohol, der anvendes af praecisionsstoberier. 
Projektet vil skabe ca. 300 arbejdspladser; 

- 3 mio til East African Portland Cement Company Ltd til en cementfabrik 
naer Nairobi, hvis produktionskapacitet vil blive ©get fra 250 000 til 375 000 
tons ârligt; 

- 5 mio til Industrial Development Bank (IDB) med henblik pâ finansiering af 
mindre og mellemstore industriprojekter. Dette er Bankens andet globallân i  
Kenya, idet den i 1976 stillede 2 mio til râdighed for Development Finance  
Company of Kenya Ltd. 

I Elfenbenskysten gik 21,9  
mio til projekter Ι energi-,  

turist- og Industrisektoren 

Ι Elfenbenskysten modtog fire projektherrer 21,9 mio (21,6 mio af Bankens egne 
midier og 0,3 mio i form af risikovillig kapital), nemlig 

- Société Energie Electrique de Côte-d'Ivoire (11 mio) til opforelse af et kontrol-
og transmissionscenter samt en hojspœndingsledning med henblik pâ forsyning 
af Abidjanomrâdet med elektricitet fremstillet ved hjaelp af vandkraft; 

- det statsejede Palmindustrie (7,5 mio) med henblik pâ opforelse af en 
kokosnodde- og palmeoliemolle, der i hojere grad skai udnytte landets landbrugs-
ressourcer og direkte vil skabe ca. 200 arbejdspladser; 

- Société Immobilière de la Lagune (1,7 mio) med henblik pâ opforelse af et 
hotel med 288 vaerelser i Abidjans centrum, der vil blive drevet af hoteikaeden 
NOVOTEL; dette projekt vil direkte skabe 300 arbejdspladser; 

- Société Ivoirienne de Coco Râpé (1,7 mio, heraf 0,3 mio i form af risiko
villig kapital med henblik pâ Bankens erhvervelse af en andel i selskabets kapital  
for Faellesskabets regning. Fabrikken vil beskaeftige 260 mennesker og eksportere 
7 500 tons kokosmel ârligt til Europa. 

I Malawi bevilgedes 10,5 mio I Malawi ydede Banken tre finansieringsbidrag pâ i alt 10,5 mio, nemlig 

- to til Dwangwa Sugar Corporation, ét pâ 6,5 mio af Bankens egne midier og 
ét pâ 1 mio i form af risikovillig kapital, sidstneevnte med henblik pâ Bankens 
erhvervelse af en andel i selskabets kapital i sin egenskab af Faellesskabets 
befuldmaegtigede. Midlerne vii blive anvendt til aniaeg af en sukkerrorsplantage 
og opforelse af en sukkerfabrik. Dette projekt, der ligeledes finansieres af Société  
Financière Internationale og Deutsche Gesellschaft für Wirtschaftliche Zusammen 
arbeit, vil skabe ca. 3 000 arbejdspladser i landets centrale provins; 

- et globallân pâ 3 mio af Bankens egne midier til Investment and Develop
ment Bank of Malawi (INDEBANK) med henblik pâ finansiering af mindre 
og mellemstore projekter. 
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Udert for Feellesskabet udvide de Banken 
sine finansieringsbidrag af egne midier 
til 152 mio, medens bidragene pà saer-
lige vilkàr udgjorde 18,2 mio. I statarne  
i Afrika og Vestindien stilledes 25 finan
sieringsbidrag pà i ait 85,2 mio ti! ràdig- 
hed for 19 projekter. Mogie bidrager ti!  
at udnytte lokale ressourcer, mineraler, 
landbrugsràvarer, vandressourcer eller tu- 
ristmaessige muUgheder, medens andre vH  
gore det muligt at udvikle mindre og mel- 
lemstore Industrier. / Portugal bevilgedes  
60 mio, ligesom Banken ydede sit forste 
ièn pà 25 mio i Jugoslavian. 

I Tanzania bevilgedes 7,4 mio I Tanzania bevilgedes te finansieringsbidrag pà i alt 7,4 mio i form af risikovillig 
kapital, nemlig 

- et betinget lân pâ 4,9 mio ti! National Development Corporation med henblik 
pà finansiering af 40 % af kapitalen i et laerredsvaeveri, derskal opfores i Morogoro. 
Fra 1983 vii denne fabrik producere ca. 8,8 mio m^ laerred ârligt, hvoraf over 
halvdeien vii blive anvendt til en lokal fabrikation af varer, der hovedsagelig er  
bestemt for hjemmemarkedet. Den europaeiske Udviklingsfond bar ligeledes bi-
draget til finansieringen af dette projekt, der direkte vil skabe 700 arbejds- 
pladser; 

- Bankens erhvervelse af konvertible obligationer pâ i alt 2,5 mio, der vil blive  
udstedt af Tanganyika Development Finance Company Ltd (TDFL). De midier,  
der sâledes vil blive stillet til râdighed for TDFL, skai med Bankens godkendelse 
anvendes til finansiering af en raekke mellemstore industriprojekter i hele landet. 

I Togo bevilgedes 5,6 mio I Togo stillede Banken tre finansieringsbidrag pâ i ait 5,6 mio til râdighed for 
Société Nationale pour le Développement de la Palmeraie et des Fluileries, nemlig 

- et lân pâ 2,3 mio af egne midier og 

- to betingede lân i form af risikovillig kapital, ét pâ 3,2 mio med henblik pâ 
delvis finansiering af selskabets kapitalforhojelse pâ Faellesskabets vegne, og ét 
pâ 0,1 mio til finansiering af en affale om teknisk bistand. 

Projektet omfatter opforelse af dels en palmeoliemolle i Agou i hojlandet, dels  
lagerfaciliteter i Lomés havn. Dette er den industrielle del af et program for 
plantning af udvaigte oliepalmer, der fra 1970 til 1976 gennemfortes med bi 
stand fra Faellesskabet og finansieringsbidrag fra den togolesiske stat. Oliemollen  
vil beskaeftige ca. 125 mennesker. 

I Cameroun finansieredes 
en cementfabrik og et hotel 

I Cameroun ydedes to finansieringsbidrag pâ i alt 4,7 mio af Bankens egne 
midier, nemlig 

- ét pâ 2,7 mio til Société Flôtelière du Littoral med henblik pâ opforelse af et 
hotel med 297 vaerelser i Douala, der vil blive drevet af hotelkœden NOVOTEL. 
Dette projekt vil skabe beskœftigelse for ca. 285 mennesker: 

- ét pâ 2 mio til Cimenteries du Cameroun med henblik pâ udvidelse af en 
cementfabrik i Figuil (den nordiige del af landet) og et klinkermolleri i Bonabéri 
(naer Douala) til daekning af den forventede stigning i cementbehovet i Cameroun 
og Tchad. 

Disse to projekter har endvidere modtaget et finansieringsbidrag fra Caisse Centrale 
de Coopération Economique (Frankrig). 

Basisindustrier i Rwanda 1 Rwanda stilledes et underordnet lân pâ 3 mio i form af risikovillig kapital  
til râdighed for Société des Mines du Rwanda med henblik pâ finansiering af 
en del af udgifterne til et tinvaerk, der skai oparbejde den malm (cassiterit), som  
i ojeblikket eksporteres i form af koncentrat. 
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og i Zaire I Zaire gik to finansieringsbidrag 1 form af risikovillig kapital til Société Financière 
de Développement (SOPÌDE), nemlig ét pâ 1,1 mio i form af et underordnet 
lân, der vil gore det muligt for SOFIDE at deltage i finansieringen af en 
udvidelse af en cementfabrik i Shaba, og ét i form af Bankens overtagelse 
pâ Faellesskabets vegne af en andel pâ ca. 0,1 mio i SOFIDEs seneste kapital-
forhojelse. 

Gioballân pâ Mauritius Pâ Mauritius ydede Banken et gioballân pâ 3 mio af egne midier til Development 
Bank of Mauritius (DBM) med henblik pâ finansiering af mindre og mellem-
store projekter inden for industri- og turistsektoren. 

og i Vestindien Endelig bevilgedes et betinget lân pâ 1 mio i form af risikovillig kapital til 
Caribbean Investment Corporation (CIC) i Vestindien. CIC agter at anvende disse  
midier til erhvervelse af kapitalandele i virksomheder inden for industri-, land-
brugsindustri- og turistsektoren i de mindst udviklede medlemsstater af Det 
caraibiske Faellesskab (CARICOM). 

/ henhold til Lomékonventionen pàhviier det endvidere Banken at finansiere de  
iàn pà sœriige viikàr. der bevilges af EUFs midier, og som administreras af 
Kommissionen efter dennes projektbedommeise. i 1976 og isœr i 1977 stiiiedes 
sàledes 148.8 mio til ràdighed (146.9 mio i AVS-staterne og 1.9 mio i OLT) af  
det samiede beiob pà 469.9 mio. der er afsat berti!. Denne aktivitet figurerer  
ikke i Bankens Statistik. 
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Finansieringsbidrag 1958—1977 

Siden sin oprettelse i 1958 har Den europaeiske Investeringsbank undertegnet  
852 aftaler om finansieringsbidrag pâ i alt 8 505,6 mio RE i lobende priser eller  
ca. 12 mia i 1977-priser (i). De samiede aniaegsinvesteringer C), hvortil den  
sâledes har ydet langfristede finansieringsbidrag pâ gennemsnitlig 21,6 %, belober 
sig til ca. 57 mia i 1977-priser. Heraf udgor finansieringsbidragene til projekter  
i Faellesskabet ca. 10 mia (7 406,8 mio i lobende priser) eller 87,1 %. De indgâr 
i finansieringen af samiede projektudgifter pâ ca. 47 mia i 1977-priser, som  
direkte skulle muliggore skabelse af knap 170 000 arbejdspladser og stabilisering  
af ca. 65 000 andre. 

Udviklingen i Bankens ârlige finansieringsbidrag ses af figuren pâ side 18 og af 
nedenstâende figur, medens fordelingen af de til og med 1977 bevilgede belob 
pâ okonomipolitiske formâl, lande og brancher fremgâr af tabellerne 2, 4 og 9. 

Bankens aktivitet siden dens oprettelse er naermere beskrevet i den brochure,  
der offentliggores i anledning af Bankens tyveârsdag C). I det folgende gores  
der derfor blot rede for udviklingen i medlemsstaterne siden Faellesskabets ud-
videlse i 1973, ligesom der gives en oversigt over Bankens aktivitet inden for  
rammerne af Faellesskabets aftaler om finansielt samarbejde med tredjelande. 

(^) Skonnene I faste priser hviler pâ nationale prisindekser, der er afledt af b ruttotilvejebringelsen af fast realkapital 
og korrigeret med indekset for udsving i kurserne for omregning af nationale valutaer til regningsenheder. 
(2) De samiede aniaegsinvesteringer i alle projekter. til hvis finansiering Banken har bidraget. Denne sum er b eregnet 
ud fra de oplysninger, der là til grund for de forskellige lântageres finansieringsplaner pâ det tidspunkt, hvor Bestyrelsen 
for Banken godkendte projekterne. 
(3) Denne Publikation kan rekvireres gratis. 

Finansieringsbidrag 1 medlemssta
terne og uden for Faellesskabet 

Finansieringsbidrag I medlemssta
terne 

Bankens ârlige finansieringsbidrag af egne midier 1959-1977 i 1977-priser 
I millioner regningsenheder 

2000-

1959 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 1977 
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Finansreringsbidrag ί Faellesskabet 
(1973—1977) 
Fra 1973 til udgangen af 1977 bevilgede Banken lân og garantler I Faellesskabet 
pâ i alt 4 951,3 mio i lobende priser, hvilket svarer t il to tredjedele af de sam-
lede finansieringsbidrag i medlemsstaterne siden dens opr ettelse for 20 âr siden. 

Fordeling pâ  
okonomlpolitiske formâl 

Regional • 
Interesse H 

Faelles europa eisk • 
interesse H 

I de sidste fem âr er Bankens udlânsvirk- 
somhed til fardel for projekter af regional 
interesse blevet mere end fordoblet, idet den 
i 1977-priser er steget med gennemsnitlig 
1 2 % om âret og nu udgor over to tredje-
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dele af de samlede finansieringsbidrag i  
Faellesskabet. Bidragene til projekter af faelles  
interesse er isaer gâet til forbedringer af 
Faellesskabets energiforsyning. som efter en 
kraftig stigning i 1 974 stadig tegner sig for 
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en betydelig andel. Til udstyr til kerneenergi-
sektoren gik 769,3 mio eller knap halvdelen 
af Bankens samlede udiân til energiprojekter 
i Perioden 1 973-1 977. 

Fordeling pâ brancher 

Infrastrukturer ^ 

Industri | 

Trods de vanskelige okonomiske forhold og 
den beskedne investeringslyst, der bar hersket 
siden 1974, udgjorde finansieringsbidragene 
til industriprojekter i dette tidsrum 1 444 mio,  
hvilket svarer til knap 30% af Bankens sam
lede lân og garantier. De bestâr af 1 54 indivi
duelle finansieringsbidrag, heraf storstedelen 
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til ret omfattende projekter, hovedsagelig i 
basisindustrier, og 672 sublân til mindre og 
mellemstore industriprojekter i mange forskel-
lige brancher med en gennemsnitlig fire gange  
storre arbejdskraftkoncentration end for de  
store projekters vedkommende (27 000 RE  
per skabt arbejdsplads mod 98 000). 
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Investeringerne i energi og infrastrukturer  
for henholdsvis transport, telekommunika-
tion og - i stigende grad - vand tegner 
sig for en betydelig del af Bankens finansie
ringsbidrag i Faellesskabet, hvilket isaer skyldes 
disse projekters hoje enhedsomkostninger. 
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Finansieringsbidragenes fordeling pâ lande  
afslorer en kraftig koncentration i de lande,  
der kendetegnes af de storste regionpro-
blemer, nemlig Italien, Det forenede Konge-

rige og Irland. Endvidere har bidragene til 
dels projekter for forbedring af Faelles
skabets energiforsyning, hovedsagelig i for-
bindelse med kulbrinteforekomsterne i Nord-

soen, dels modernisering af stâlindustrien  
fort til en hurtig stigning i udlânsvirksom- 
heden i Det forenede Kongerige. 
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Finansieringsbidrag uden for Faellesskabet 
Med henblik pâ virkeliggorelse af Faellesskabets politik for okonomisk eg finan-
sielt samarbejde med en raekke udviklingslande bar Banken siden 1963 ydet 
finansieringsbidrag til projekter i et stigende anta! af disse lande. Denne aktivi-
tet udfoldes Inden for rammerne af de associeringsaftaler, som Faellesskabet bar 
indgâet med Graekenland og Tyrkiet, de to Yaoundékonventioner, Lomékon- 
ventionen og Faellesskabets afgorelser vedrerende de oversoiske lande og 
territorier, den saerlige nodbjaelp til Portugal og bevillingen af lân i Jugoslavien. 

I Perioden 1963-1977 ydede Banken bidrag pâ i alt 1 098,8 mio, heraf 571 mio  
af egne midier og 527,8 mio af budgetmaessige midier, der stilledes til râdigbed  
af medlemsstaterne enten direkte eller gennem Den europaeiske Udviklingsfond 
(1) (jf. tabel 5, s. 40). 

Figuren nedenfor viser denne aktivitet i forbold til Bankens samlede aktivitet. 
Den afslorer en meget uregelmaessig udvikling, som bovedsagelig skyldes akti-
viteternes afbrydelse mellem udlobet af én affale, der saedvanligvis bar en lobetid 
pâ fem âr, og ikrafttraedelsen af den folgende. 

(') Lân pâ sasrlige vilkâr og bidrag ti! risikoviliig kapital i henhold ti ! medlemsstaterne og Det europa eiske okono-
miske Faellesskabs fuldmagt (Den europaeiske Udviklingsfond) og for deres regning. Bogfores i Den saerlige Afdeling 
(jf. s. 61). 

Bankens aktivitet uden for Faellesskabet i forhold til den samlede akti
vitet 1963-1977 

Finansieringsbidrag af egne midier 5Q. 

Finansieringsbidrag af egne 
midier og pâ saerlige vilkâr  
(mediemsstaternes eller Den  
europaeiske U dviklingsfonds 
midier) i alt 
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Finansieringsbidrag uden for Faellesskabet 1963-1977 

Fordeling pâ lande og finansieringsformer 
I millioner regningsenheder 

363.7 
Finansieringsbidrag pâ almindelige vilkâr | 

Finansieringsbidrag pâ saerlige vilkâr 

Andre 
Gabon 

Mauritius 
Ny Caledonian 

Congo 

Malawi 

Ghana 

Mauretanien 

Kenya 

Zaire 

Cameroun 

• I 
Togo 22.3 

Elfenbenskysten 72.8 

8,71 
"W1 Jugoslavian 

Tyrkiet 

164,1 

27,9 

34,2 

Graekenland 

Andre 

Rwanda 
Benin 
Ny Caledonian 
De nederl. Antiller 
Togo 
Senegal 
Congo 

Tanzania 

Tchad 

0vre Volta 

Portugal 

Fordeling pâ brancher  
I % 

Energi, kommuni-
kation og andre  
infrastrukturer 

m Energi 
BP Kommunikation 

•
Infrastrukturer 
for vand 

316,4 

26,2 H Cameroun 

Elfenbenskysten 

S· • ' 

25,0 

26.0 

100 "/ο

ι 16,4 

Tyrkiet 

mo 

1964/77 
AVS og Ο LT 

1963/77  
Middelhavsomrâdet 

62,8 

Industri 

Udvindinnsindustri 

Landbrugs- og n«-
ringsmiddelindustri 

Tekstiler og laeder 

Fremstilling og ferste  
forarbejdning af metaller 

I Byggematerialer 

I Elektroteknisk og 
I mekanisk industri 

m Kemlsk industri 

yy Rapir 

lAnden industri 

6.1 

2,0 
2,4 

6.2 

8,2 

13,3 

24.6 

1964/77 
AVS og Ο LT 

33,7 

65,5 

m·: • \ 

F • 

D a 

3,9 
1.8 
1.9 
2,9 

3,5 

5,2 

6,4 

16,0 

17,5 

32,8 

1963/77  
Middelhavsomrâdet 
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Middelhavsomrâdetog Portugal 

ι Perioden 1965-1976 stilledes 57 finansieringsbidrag til râdighed i Tyrkiet  
inden for rammerne af de to forste finansprotokoller med dette land. De belob sig 
til i alt 388,7 mio, heraf 25 mio i form af lân pâ almindelige vilkâr (jf. tabel 6  
nedenfor). 

De finansierede projekters fordeling pâ brancher (jf. tabel 14, s. 79) viser, at  
industriprojekter med 38 % og energiprojekter med 35 % tegner sig for de storste 
andele. Foruden to globallân til den tyrkiske stat af budgetmaessige midier med 
henblik pâ finansiering af praeinvesteringsudgifter bevilgedes syv globallân pâ Ι  
alt 33,8 mio, heraf 25 mio af Bankens egne midier og 8,8 mio af budgetmaessige  
midier, til Türkiye Sinai Kalkinma Bankasi (TSKB) og Sinai Yatirim ve Kredi Ban-
kasi (SYKB). Fiele dette belob er allerede blevet stillet til râdighed for 55 mindre 
og mellemstore industriprojekter. De projekter, i hvis finansiering Banken sâledes  
har deltaget siden 1965, skonnes at have bidraget direkte til at skabe ca. 25 000  
arbejdspladser og reducere den saesonmaessige underbeskaeftigelse i en raekke 
landbrugsomrâder. 

I Graekenland ydede Banken 22 lân af egne midier pâ i alt 116,4 mio RE  
eller 125 mio US-$ — hvilket var det i finansprotokollen fastsatte maksimalbelob 
- i Perioden 1963-1975. Fleraf gik to tredjedele til energi- eller infrastruktur-
projekter. Til industriprojekter udlântes 37,1 mio, bl.a. i form af et globallân pâ  
8,9 mio, der anvendtes til finansiering af 18 mindre og mellemstore projekter. 
Disse midier bidrager direkte til skabelse af ca. 7 000 arbejdspladser og vil i hoj 
grad forbedre arbejdsvilkârene isaer i de omrâder, hvor der gennemfores projekter 
for kunstvanding. 

I Portugal bevilgede Banken i 1976 og 1977 ni lân pâ i alt 150 mio. De  
stilledes til râdighed for kraftvaerker (55 mio), havneanlaeg (24 mio), kunst-
vandingsprojekter (27 mio) og en metalfabrik (20,4 mio) samt - i form af to 
globallân (24 mio) - for 22 mindre og mellemstore industriprojekter. 

I Jugoslavian bevilgede Banken i 1977 sit forste lân pâ 25 mio. 

Tabel 6: Lân Ι middelhavsomrâdet 1963-1977 (herunder sublân) 

Fordeling pâ lande 

Land 1 ait 
Antal 

Sublân 1 ait 
Mio RE 
Sublân % 

Graekenland 40 18 116,4 (1) 8,9 17,1 
Tyrkiet 
- lân af budgetmaessige midier 94 39 363,7 17,5 53,5 
- lân af Bankens egne midier 26 24 25,0 25,0 3,6 
Portugal 31 22 1 50,0 (2) 15,0 22,1 
Jugoslavien 1 25,0 3,7 

Total 192 103 680,1 (3) 66,4 100,0 

(1) Delvis forbundet med rentegodtgorelser, der afholdes af medlemsstaterne. 
(2) Forbundet med rentegodtgorelser, der afholdes over Faellesskabets budget. 
(3) Heraf 363,7 mio i lân pâ sasriige vilkâr a f medlemsstaternes midier og for deres regnin g. 
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I disse fire sydeuropœiske lande udgjorde Bankens finansieringsbidrag af egne 
eller budgetmaessige midier den 31. december 1977 sâledes i alt 680,1 mio eller 
knap to tredjedele af Bankens aktivitet uden for Faellesskabet (jf. tabellen neden-
for). 

Afrika, Vestindien og Stillehavet 

De to Yaoundékonventioner med de associerede afrikanske stater, Ma
dagaskar og Mauritius (AASMM) og de to afgorelser vedrorende de over-
soiske lande og territorier (OLT) saetter en graense pâ 170 mio for Bankens 
udlânsvirksomhed med egne midier og pâ 140,5 mio for lân pâ saerlige vilkâr og  
risikovillig kapital af Den europaeiske Udvikiingsfonds midier. 

I Perioden 1964-1976 stillede Banken 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 eller Den europaeiske Udvikiingsfonds midier, 123,3 mio var lân pâ saer
lige vilkâr og 2,5 mio risikovillig kapital. 

Finansieringsvirksomheden i statarne i Afrika, Vestindien og Stillehavet samt 
i de oversoiske lande og territorier (AVS-staterne og GLI), der i Perioden 
1976-1980 drives i henhold til Lomékonventionen og Râdets afgprelse af 
29. juni 1976, forte i de to forste âr til bevilling af finansieringsbidrag fra  
Banken pâ i alt 146,8 mio. Lânene pâ almindelige vilkâr af egne midier udgjorde 
108,4 mio, medens bidragene i form af risikovillig kapital af Den europaeiske 
Udvikiingsfonds midier belob sig til 38,4 mio, hvilket sidste svarer til knap 40 %  
af det samlede belob, der er afsat hertil. Disse midier gik til industriprojekter 
eller projekter for energifremstilling (142,5 mio) samt projekter inden for turist-
sektoren (4,3 mio). 

Til landbrugsindustrivirksomheder bevilgedes 48,5 mio, ligesom der stilledes 31 mio 
til râdighed for forskellige industrier: 10 mio til projekter inden for den kemiske  
industri og metalindustrien samt 36,5 mio i energisektoren. Endvidere modtog  
en raekke lokale udviklingsbanker syv globallân pâ i alt 16,5 mio (13 mio af 
egne midier og 3,5 mio i form af risikovillig kapital). Disse bidrag, der er for-
beholdt mindre projekter, er resultatet af Bankens anvendelse i AVS-staterne og 
OLT af en smidig fremgangsmâde, der allerede bar bevist sin effektivitet i Grae-
kenland og Tyrkiet sâvel som i Faellesskabet for sâ vidt angâr regionudviklings- 
projekter. 

Lânene af Bankens egne midier i henhold til Lomékonventionen, der udgor knap 
tre fjerdedele af de samlede finansieringsbidrag i AVS-staterne og OLT, var 
forbundet med rentegodtgorelser af Den europaeiske Udvikiingsfonds midier. 
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Midler 

Bankens midier udgor 
ifolge statusopgerelsen 

6,4 mia 

Ifolge statusopgorelsen den 31. december 1977 udgor Bankens midier (indbe-
talt kapital, reserver og henlaeggelser, saldoen pâ driftsregnskabet og lâneprove- 
nuer) i alt 6 430,9 mio RE mod 5 610,3 mio den 31. december 1976. 

Af denne forhojelse skyldes 689,2 mio en nettoudvidelse af Bankens lântagning  
efter indregning af udsvingene i omregningskurserne, medens nettodriftsresultatet 
udgjorde 93,4 mio, og 38 mio svarer til mediemsstaternes indbetaling af den  
kapitalforhojelse, der besluttedes i 1975. 

1 161,5 mio tilvejebragtes 
pâ kapitalmarkederne 

I 1977 tilvejebragte Banken 1 161,5 mio pâ kapitalmarkederne mod 748,9 mio i 
1976 og 830,7 mio i 1975. Dette skete hovedsagelig gennem offentlige og 
private emissioner pâ kapitalmarkederne, men ogsâ gennem interbankforretninger  
pâ mellemiang sigt (87 mio) og overdragelse af andele i finansieringen af  
Bankens udiân til tredjemand (132 mio). 

Den gode likviditet pâ de fleste kapitalmarkeder gjorde det muligt for Banken  
at udfolde stor aktivitet pâ sâvel de nationale som de internationale marke-
der. Pâ grund af den genereit faldende rente tilvejebragte Banken i fem af 
mediemsstaternes valutaer (DM, nederlandske gyiden, pund samt belgiske og lu-
xembourgske franc) 370,4 mio fordeit pâ 16 lân mod 150,1 mio âret for. Banken  
emitterede endvidere for forste gang et lân i pund pâ det internationale kapital-
marked. 

US-$ tegnede sig i 1977 for storstedelen af Bankens lântagning, og lânene 
antog derfor et betydeligt omfang (521,6 mio RE mod 489,3 mio i 1976). De 
emitteredes i forskellige finanscentre pâ det internationale marked, i De forenede 
Stater, i Det fjerne Osten og i Mellemosten. 

Pâ det internationale obligationsmarked i US-S tilvejebragte Banken 221,5 mio 
RE i form af fem lân. I De forenede Stater foretog Banken to offentlige emis 
sioner pâ i alt 221,2 mio. Pâ det fjernostlige marked, der nogle âr bar udgjort 
en supplerende finansieringskilde, udstedte Banken i 1977 to lân (et offentligt 
og et privat) pâ i alt 35,1 mio. I Mellemosten tilrettelagdes en ny offentlig 
emission pâ modvaerdien af 43,8 mio RE for tredje gang af et rent arabisk bank-
konsortium. 

Den japanske yens udsaedvanlig store interesse blandt investorerne satte Banken  
i stand til at emittere sit forste lân i denne valuta pâ det internationale kapital-
marked, nemlig et offentligt lân pâ 10 mia yen. Pâ det japanske kapitalmarked 
optog Banken endvidere et lân pâ 15 mia yen. 

I Schweiz tilvejebragte Banken kun konsolideringsiân pâ 55,5 mio RE. 

Tabel 8, s. 74, indeholder en detaljeret oversigt over Bankens lântagning i 
regnskabsâret. Med fradrag af tilbagebetalinger og under indregning af kursregu-
leringer havde Banken den 31. december 1977 en nettorestgaeld pâ 5 412,3 mio 
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Faid ί Bankens rentesatser 

mod 4 723 mio den 31. december 1976, hvilket svarer til en stigning pâ 689,2  
mio, hvoraf 60,6 mio endnu ikke er hjemtaget (^). 

I det forlobne regnskabsâr viste renten pâ Bankens udiân faidende tendens pâ  
grund af de lavere omkostninger i forbindelse med optagelse af lang- og mellem-
fristede lân. 

Til gengaeld fik den uensartede udvikling i rentesatserne og kursrisikoen i for
bindelse med de forskellige valutaer Banken til at differentiere sine udlânsformer  
og afpasse sine rentesatser efter de udbetalte valutaer og lânenes lobetid. 

Jabel 7: Tilvejebragte midier 1961-1977 

Lân 
Mio RE Tredjemands 

Private Offentiige Bankens udIân midier 
Regnskabsâr Anta! lân lân i ait (mio RE) (mio RE) 

1961 3 7.6 13.8 21.4 21.4 
1962 2 — 32.3 32.3 — 32.3 
1963 3 8,0 27.2 35.2 — 35.2 
1964 5 13.5 53.3 66.8 — 66.8 
1965 4 — 65.0 65.0 — 65.0 
1966 6 24.0 114.5 138.5 — 138.5 
1967 8 40.0 154.5 194.5 194.5 
1968 13 112.5 100.0 212.5 212,5 
1969 9 63.7 82.3 146.0 146.0 
1970 7 66.6 102.3 168.9 168.9 
1971 20 208.0 204.9 412.9 412.9 
1972 19 133.4 328.6 462.0 17.5 479.5 
1973 22 207.0 401.0 608.0 4.3 612.3 
1974 16 704.2 121.3 825.5 — 825.5 
1975 26 318.6 495.1 813.7 17.0 830.7 
1976 17 221.0 510.9 731.9 17.0 748.9 
1977 31 321.9 V) 707.6 1 029.5 132.0 1 161.5 

1961 -1977 211 2 450,0 3 514,6 5 964,6 187,8 6152,4 

Heraf interbankforretninger pâ mellemlang sigt for 87 mio. 

For lân, der udbetales i fiere valutaer, svarer rentefoden sâledes til det vaegtede 
gennemsnit af rentesatserne for de forskellige valutaer og lobetider, idet grund-
satserne fastsaettes periodisk af Bankens Bestyrelse {^). 

Banken kan nu yde folgende lân: 

- Lân bestâende af en standardcocktail af valutaer, hvis lobetid, sammensaet-
ning og rentefod er fastsat pâ forhând; 

- lân i en cocktail af valutaer, der sammensaettes efter lântagers onsker og Ban
kens disponible midier; 

- lân udelukkende i et tredjelands valuta, sâsom US-S, schweizerfranc eller yen; 

- endvidere kan Banken i forbindelse med store finansieringsopgaver gennem-
fore direkte forretninger, hvorved rentefoden svarer til summen af Bankens 
rentemarginal og omkostningerne ved de lân, der optages specieit med henblik 
pâ gennemforelsen af disse forretninger. 
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Forenkling af reserver og Bestyrelsen har foresiâet Styrelsesrâdet atforenkle reservernes og henlaeggelsernes 
henlaeggelser struktur, sâledes at Banken fremover kun vil opretholde to reserver, nemlig 

- »den vedtaegtsmaessige reservefond« og 

- »den supplerende reservefond«, 

samt to henlaeggelser, nemlig 

- »henlaeggelser til daekning af valutakurstab«, der herefter vil blive benaevnt 
»henlaeggelser til daekning af udsving i kurserne for omregning af regningsen-
heden«, og 

- »henlaeggelser til byggeri«. 

I trâd hermed er det endvidere blevet foresiâet at omfordele de bestâende reserver  
og henlaeggelser som folger: 

- Til den vedtaegtsmaessige reservefond 

- det samlede indestâende den 31. december 1977 150 000 000 

- Til den supplerende reservefond 

- det samlede indestâende pâ »henlaeggelser til daekning af tab 
pâ lân og garantier« den 31. december 1977 174 675 736 

- det samlede indestâende pâ »reaktiverede afskrivninger pâ  
emissionsomkostninger«, der ophaeves 23127 079 

- det samlede indestâende pâ »henlaeggelser til renteudjaev- 
ning«, der er blevet overflodig efter vedtagelsen af de nye 
bestemmelser for fastsaettelse af udlânsrentesatserne 13 000 000 

- en del af det aktuelle indestâende pâ »henlaeggelser til 
daekning af valutakurstab« 19 000 000 

lalt 229 802 815 

- Til »henlaeggelser til daekning af udsving i kurserne for omreg
ning af regningsenheden« 

- indestâendet pâ »henlaeggelser til daekning af valutakurstab« 
ifolge statusopgorelsen den 31. december 1977 38 433 352 

minus overfprslen til »den supplerende reservefond« .... -19 000 000 

lalt 19 433 352 

- Til »henlaeggelser til byggeri« 

- indestâendet ifolge statusopgorelsen den 31. december 1977 45 000 000 
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Driftsresultat 

Driftsresultatet 
udgjorde 94,4 mio 

Driftsresultatet pâvirkedes kraftigt af udvidelsen af de egne midier, der i l0bet af 
regnskabsâret suppleredes med dels medlemsstaternes indbetalinger af den be-
sluttede kapitalforhojelse, dels foregâende ars driftsoverskud. 

Renteindtaegterne pâ udiân Steg med 58,4 mio, medens de pâlobne renter og 
omkostninger pâ optagne lân kun steg med 42,3 mio. 1 betragtning af det 
forholdsvis hoje renteniveau for visse valutaer pâ pengemarkederne i regnskabs-
ârets lob kom det til en betydelig stigning i udbyttet af Bankens placeringer, 
der udgjorde 43,4 mio mod 37,3 mio Ι 1976. Bankens ovrige indtaegter blev 
mere end fordoblet (9,9 mio mod 4,5 mio i 1976), hvilket for en vaesentlig del  
skyldes forvaltningen af Bankens investeringer. 

Administrationsomkostningerne belob sig til 22,6 mio mod 18,6 mio i 1976, 
hvilket hovedsagelig kan henfores til en betydelig stigning i personalets no-
minallonninger pâ grund af ogede leveomkostninger og en omiaegning af skat-
teskalaen. Efter fradrag af afskrivninger pâ emissionsomkostninger og af over-
kurs ved tilbagebetaling pâ 13,2 mio mod 11,7 mio i 1976 blev driftsresulta
tet pâ 94,4 mio mod 70,8 mio i 1976. 

Anvendelsen af de kurser for omregning til og fra regningsenheden, der var 
gaeldende den 31. december 1977, resulterer i en reduktion af driftsresultatet 
for regnskabsâret 1977 pâ ca 1 mio, svarende til nettovaerdiforringelsen ifolge 
vurderingen af de af Bankens tilgodehavender, der ikke reguleres i henhold til  
vedtaegternes artikel 7. Vurderingen den 31. december 1976 resulterede i en 
vaerdiforogelse pâ 4,9 mio. 

Regnskabsârets overskud 
overfores til reserver og 

henlaeggeiser 

Statusopgorelsen den  
31. december 1977: Knap 

7,7 mia 

Bestyrelsen har foresiâet Styrelsesrâdet — efter overforsel af 1 mio fra henlaeggel-
serne til daekning af udsving i kurserne for omregning af regningsenheden med  
henblik pâ udligning af vaerdiforringelsen ifolge vurderingen af de af Bankens 
tilgodehavender, der ikke reguleres i henhold til vedtaegternes artikel 7 — at  
overfore driftsoverskuddet pâ 94,4 mio med 50 mio til den vedtaegstmœssige 
reservefond og resten til den supplerende reservefond. 

Den 31. december 1977 balancerede Bankens statusopgorelse med 7 697 mio  
mod 6 565 mio den 31. december 1976, hvilket udgor en stigning pâ 17,2 %. 
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Bankens ledelse 

Der skete forskellige aendringer i Bestyrelsens sammensaetning. Som bestyrelses-
medlemmer fratrâdte d'hrr. Erik HOFFMEYER, Alfred MÜLLER-ARMACK, Ferdi
nande VENTRIGLIA og Raymond PROSSER. Som suppleanter fratrâdte d'hrr. 
Roger BARNES og J. Geoffrey LITTLER. Bestyrelsen takker sine tidligere med-
lemmer for deres vaerdifulde bidrag til Bankens virke. Den onsker saerlig at  
vaerdige mindet om hr. Alfred MÜLLER-ARMACK, der dode i marts 1978 efter 
at have ydet et betydeligt bidrag til forberedelserne af Bankens oprettelse og 
deltaget i dens virke i 20 âr. 

Til de ledige poster udnaevnte Styrelsesrâdet folgende bestyrelsesmedlemmer 
for den période, der resterer af deres forgaengeres mandater: D'hrr. Karl BREDAHL, 
Rudolf MORAWITZ, tidligere suppléant, og Feiice RUGGIERO samt frk. Anne E. 
MUELLER. Til suppleanter udnaevntes d'hrr. Horst MOLTRECHT og Edward A. 
J. GEORGE samt fru Mary HEDLEY-MILLER. 

Samtlige bestyrelsesmedlemmers og suppleanters mandater udlober samtidig med 
det ârsmode, hvorpâ denne beretning om regnskabsâret 1977 behandles. Styrelses 
râdet skal derfor foretage en generei nyudnaevnelse af Bestyrelsen for den 
kommende vedtaegtsmaessige période pâ fem âr. 

I Revisionsudvalget efterfulgte d'hrr. Patrick L. McDONNELL og Corneille BRUCK 
d'hrr. Michael JACOB og Emile RAUS, der fratrâdte. Bestyrelsen takker dem 
for deres hojt kvalificerede bidrag til Bankens virke. 

I forhold til udvidelsen af Bankens aktiviteter forogedes personalet kun i beske-
dent omfang. Den 31. december 1977 havde Banken sâledes 382 ansatte mod  
371 den 31. december 1976. 

I januar 1978 udnaevntes hr. Eugenio GREPPI til vicegeneralsekretaer. Som 
leder af Afdelingen for finansieringer i middelhavsomrâdet i Direktoratet for  
finansieringer uden for Faellesskabet efterfolges han af hr. Christopher LETH BRIDGE, 
der tidligere var râdgiver i dette direktorat. 

Bestyrelsen takker Bankens personale for omfanget og kvaliteten af det arbejde, 
som det med hengivenhed har ydet i 1977. 

Luxembourg, den 21. aprii 1978 

Yves LE PORTZ  

Formand for Bestyrelsen 
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Statusopgorelse den 31. december 1977 
ι regningsenheder - se bemaerkningerne t il regnskabet I biiag E 

Aktiver 31.12.1977 31. 12. 1976 

Kapitaltilgodehavende hos medlemsstaterne 

Kassebeholdning og tilgodehavende 1 banker 
Pâ anfordring eller hojst et ârs opsigelse .... 
Pâ mere end et ârs opsigelse 

575 937 500 113 906 250 

Investeringer (bem. B) 
Med hojst et ârs Ipbetid . 
Med mere end et ârs Ißbetid 

Ikke hjemtaget lâneprovenu 

336 583 794 
181 311 

35 537 930 
206164 883 

336 765105 

241 702 813 

60 620634 

335 148 512 
2 156 31 1 

33 756 259 
168 863 004 

337 304 823 

202 619 263 

16 593 067 

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

Lobende udiän (bilag 8) 
Udbetalt 
Ikke udbetalt 

Garantier 
Tilgodehavender pâ fuldmagtsiân  
Tìlgodehavender 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 tilbagebetaling at afskrive  

Saerligt indestâende til ydelser pâ lân (bem. 0)  

Andre aktiver (bem. E)  

5 840 661 081 
685 612 085 

60 306 080 

6 526 273166 

119 515768 
(156 365 528) 

(164 085 364) 

75 240 417 

2805 377 

11 252 812 

112 711 405 

78045794 

52126184 

21 722 539 

7 696 979 800 

57 195 293 

5 072 121 277 
413 301 543 

(151 151 780) 

( 48 571 901) 

5 485 422 820 

123 468 746 

71 631 130 

3 678 376 

3 073 674 

100 242 294 

75 309 506 

40 519 219 

9 323 087 

6 564 977 942 
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Passiver 31.12.1977 31.12.1976 

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

Vedtaegtsmaessig reservefond (bem. J) 

Henlaeggelser (bem. J) 
Til daekning af tab pâ lân og garantier . . 
Ti! renteudjaevning 
Til daekning af valuta kurstab 
Til byggeri 

Reaktiverede afskrivninger pâ emissionsomkostningar 

Personalets penslonsfond 

Gaeld til medlemsstatarne for regulering af kapitalen (bilag D) 

3 543750000 
2 986 875 000 

174 675 736 
13 000 000 
38 433 352 
45 000 000 

556 875 000 

150 000 000 

271 109 088 

23127 079 

14193 572 

41 597 932 

3 543 750 000 
2 986 875 000 

143 901 812 
1 3 000 000 
33 475 915 
25 000 000 

556 875 000 

1 30 000 000 

215 377 727 

23 127 079 

11 308 1 22 

38 873 682 

Optagne lân (bilag C) 
Obligationer og indlânsbeviser . . 
Andre mellem- og langfristede lân 

Overkurs ved tilbagebetaling af o bligationer 

Ikke udbetalte lân 

Garantier 
For fuldmagtsiân  
For lân ydet af tredjemand 
For tred jemands andele i finansieringen af Bankens udiân . 

Forud modtagne rentegodtgorelser (bem. C) ... . 

Skyldig rente og provision samt forud modtaget rente 

Forfaldne, uindloste kuponer og obligationer (bem. D) 

Andre passiver (bem. E) 

Saldo pâ driftsregnskab (bem. J) 

4442 923 326 
969 357 470 

5412 280 796 

8 238 931 
5420 519 727 

685 612 085 

119 515768 
(156 365 528) 
(164085 364) 

47 094 962 

175 498 059 

52126184 

46 301 134 

93 409 210 

7 696 979800 

3 978 780 751 
744 303 408 

4 723 084 159 

8 723 432 
4 731 807 591 

413 301 543 

123 468 746 
(151 151 780) 
( 48 571 901) 

22 913 204 

157 688 652 

40 519 219 

23 986 016 

75 731 361 

6 564 977 942 

Konto pro (diverse 

Vœrdipapirer modtaget som garanti for fuldmagtsiân  

Deponerede vaerdipapirer 

31 647 924 

122 442 982 

31 218 860 

132 744 538 
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Driftsregnskab for regnskabsâret 1977 
ι regningsenheder - se bemaerkningerne til regnskabet i biiag E 

Indtaegter 1977 
se.'" 1976 

Rente og provision pa udlan 'k 465 096 852 ? 406 676 705 

Rente og provision pa investeringer 43 386 562 37 315 098 

Forvaftningsprovision (bem. 1) 3 307 434 1 2 793 960 

Andre indtaegter 9 934 511 4 470 328 

Valutakursdifferencer (bem. G) . . . 850 417 616 291 

522 575 776 451 871 382 

Udgifter 

Administrationsomkostninger 22 561 383 18 594 111 

Rente og omkostninger pâ optagne lin 391 292190 349 007 535 

Afskrivninger pâ emissionsomkostninger og pà overkurs ved 
tilbagebetaling . 13 240 679 

Î 

11 653 898 

Finansielle omkostninger 442 953 1 643 613 

Afskrivninger - Pà nettoudgifterne til inventar og materialer 581 056 198 301 

428118 261 381 097 458 

Driftsoverskud 94 457 515 70 773 924 

IMettovaerdiforogelse eller -forringelse ifelge vurderingen af 
de af Bankens tilgodehavender, der ikke reguleres i henhold 
til vedtaegternes artikel 7 (bem. H) - 1 048 305 

1 

+ 4 957 437 

Saldo til disposition (bem. J) 93 409 210 75 731 361 
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Statusopgorelse for Den sœrlige Afdeling Ç)  
den 31.december 1977 
I regningsenheder - se bemaerkningerne til regnskabet i bilag E 

Aktiver 1977 1976 Passiver 1977 1976 

Medlemsstaterne 

Oer europseiske Atomenergi-
fael/esskabs midier 

Udbetalte lân 96127 081 
lait 96 1 27 081 

Tyrkiet 

Medlemsstaternes midier 

Lân 321 046 752 

Ikke udbeta lte lân 38 794 509 
I alt (2) 359 841 261 

— TU forvaltning 

289 904 485 

76 632 273 

366 536 758 

Til forvaltning 

Ikke udbetalt . 

96127 081 

alt 96127 081 

321 046 752 289 904 485 
. . 38 794 509 76 632 273 

alt 359 841 261 366 536 758 

AVS-staterne og OLT 

Der europaeiske 0k onomiske Fœllesskabsmidier 

Lân (3) 

Ikke udbetalte lân (3) 

Bidrag til tilvejebringelse af risiko-
villig kapital : 

- Erhvervelse af kapitalandele . . . 

- Kvasikapital  

Bidrag til tilvejebringelse af risiko-
villig kapital: 

Udbetalte bidrag  

Ikke udbetalte bidrag  
I alt 

Forste og anden Yaoundékonvention 

99863890 90125877 Til forvaltning 101 443411 92 418455 

23700083 35 413 557 Ikke udbetalt: 
_ Lân 23700083 35 413 557 

- Bidrag til tilvejebringelse af rlsiko-
= 1 579521 1 620093 villig kapital —' 182070 

— 854 555 

Lomékonventlon 

16 031 405 

22155 332 20 228 000 

Til forvaltning 

Ikke udbetalt 

16031405 — 
22155 332 20 228 000 

163 330 231 148 242 082 I alt 163 330 231 148 242 082 

Total 619 298 573 514 778 840 Total 619 298 573 514 778 840 

0) Den sœrlige Afdeiing oprettedes af Styreisesrâdet den 27. maj 1963: i denne 
afdeling bogfgres de finansieringsbidrag, som Den europœiske Investeringsbank 
yder i henhold til mediemsstaterne, Det euro paeiske okonomiske Faeil esskab og Der 
europaeiske Atomenergifaellesskabs fuidmagt og for deres regning og risiko. 
(^) Oprindelig iânebeviiling til finansiering af projekter i Tyrkiet 1 henhold tll 
medlemsstaternes fuidmagt og for deres regning og risiko: 363 915 000 
Plus: 
Valutakursreguleringer 12 152 090 
Minus: 376 067 090 
Annulieringer 215 000 
Tilbagebetalinger 16 010 829 — 16 225 829 

(3) Oprindelig iânebeviiling til finansiering af projekter i AASMM og 0LTI3 i 
henhold ti i Det europa eiske ekonomiske Fœilesskabs fuidmagt og for dets regning 
og risiko : 123 243 1 58 

Plus: 
Kapitaliserede renter 
Valutakursreguleringer 

Minus; 
Annuileringer 
Tilbagebetalinger 

1 178 272 
6 393 904 + 7 5 72176 

1 283 756 
5 967 605 -7 251 361 + 

359 841 261 

320 815 
123 563 973 
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Bilag A - Oversigt over Bankens kapital 
Den 31. december 1 977 
I tusinde regningsenheder - se bemaerkningerne til regnskabet i bIlag E 

Indkaldt kapital 
Tegnet Ikke indkaldt Indbetalt den 

Medlemsstat kapital (') kapital (') 31, december 1977 At indbetale jalt 

Forbundsrepublikken Tyskland .... 787 500 663750 106 875,0 16 875.0 123750 
Frankrig 787 500 663 750 106 875.0 16 875^0 123 750 
Det forenede Kongerlge 787 500 663 750 106 875,0 16 875,0 123 750 
Italien 630 000 531 000 85 500,0 13 500,0 99 000 
Belgien 207 375 174 787,5 28 143,75 4 443,75 32 587,5 
Nederlandene 207 375 174 787,5 28 143,75 4 443,75 32 587^5 
Danmark 105 000 88 500 14 250,0 2 250,0 16 500* 
Irland 26 250 22 125 3 562,5 562,5 4125 
Luxembourg 5 250 4 425 712,5 112,5 825 
Total 3 543 750 2 986 875 480 937,5 75 937,5 556 875 
(') Bankens tegnede kapital forhajedes ved Styrelsesrâdets beslutning af 10. juli 1 975 fra 2 025 000 000 RE til 3 543 750 000 RE 
Medlemsstaterne skal i national valuta indbetale 10 % af forhpjelsen — eller modvœrdien af 151 875 000 RE-i otte rater pâ 18 984 375 RE den 30 aoril oa den 31 Oktober  
1976-1979. De 75 937 500 RE at indbetale udgpr summen af de fire rater for Perioden 1 978-1979. 
(2) Bestyrelsen kan krœve denne kapital indbetalt i det omfang denne indbetaling er nadvendig for at opfylde Bankens forpligtelser over for dens lângivere. 

Bilag Β - Oversigt over lobende udiân 
Den 31. december 1977 
I regningsenheder - se bemaerkningerne til regnskabet i bilag E 

Land (1) (2) Antal Udbetalt Ikke udbetalt 1 alt (3) % 
1. Län til projekter 1 Faellesskabet 
og lignende lân: 
Forbundsrepublikken Tyskland .... 60 554 352 713 554 352 713 8,50 
Frankrig 98 1 131 657 108 107 528 935 1 239 186 043 18,99 
Det forenede Kongerige 78 1 202 016 313 134 496 581 1 336 512 894 20,48 
Italien  243 2 130 567 622 181 587 633 2 312 155 255 35,43 
Belgien  8 99 360 802 2 670 153 102 030 955 1,56 
Nederlandene 8 80 551 222 — 80 551 222 1,23 
Danmark  23 65 250 795 11 878 967 77 129 762 1,18 
Irland  20 228 982 250 — 228 982 250 3,51 
Luxembourg 3 4 708 086 — 4 708 086 0,07 
Lignende lân** (artikel 18, stk. 1) . . . 5 96 108 508 — 96 108 508 1.47 

1 alt 546 5 593 555 419 438 162 269 6 031 717 688 92.42 
2. Lân til projekter uden for Faelles-
skabet: 
Graakenland . . . . 19 70 685 398 10 777 232 81 462 630 1,25 
Portugal . 9 55 483 490 91 929 145 147 412 635 2,26 
Jugoslavien . . . . 1 — 25 000 000 25 000 000 0,38 
Tyrkiet . . . . 2 28 020 973 — 28 020 973 0,43 
Cameroun  . . . . 9 11 253 735 15 294 060 26 547 795 0,41 
Congo . . . . 1 6 466 167 — 6 466 167 0,10 
Elfenbenskysten . . . . 12 48840140 20 142 900 68 983 040 1,06 
Gabon . . . . 3 3 437 506 — 3 437 506 0,05 
Ghana . . . . 1 — 10 000 000 10 000 000 0,15 
0vre Volta  . . . . 1 295168 — 295168 
Mauritius . . . . 3 3 240151 3 461 887 6 702 038 0,10 
Kenya . . . . 5 1 801 893 26 104 890 27 906 783 0,43 
Senegal . . . . 2 1 706 991 — 1 706 991 0,03 
Togo . . . . 3 — 22 255 000 22 255 000 0,34 
Zaire . . . . 3 10112 085 12 984 702 23 096 787 0,35 
Ny Calédonien  . • . . . 2 5 761 965 — 5 761 965 0,09 
Malawi . . . . 2 — 9 500 000 9 500 000 0,15 

1 alt 78 247 105 662 247 449 816 494 555 478 7.58 
Total 624 5 840 661 081 685 612 085 6 526 273166 100,00 

(') Valutaer, hvori da labende udlän ska! tlibagebetaies: 
Valuta 
Medlemsstaternes valutaer 
En af de oprindellge medlemsstaters valutaer efter Bankens valg 
Andre valutaer 
Udbetalt pâ labende lân  
Plus ikke udbetalt pâ lebende lân  

Beleb 
2 913 619 607 

7 850 000 
2 919 191 474 
5 840 661 081 

685 612 085 
6 526 273 166 

(^) Oversigt over lobende udlên fordalt pâ de vigtigste garantier herfor 
den 31. december 1977 *; 
A. Län til projekter i Faellesskabet 

(og lignende lân") 
Lân til eller garanteret af medlems-
staterne 4 219 658 868 
Lân til eller garanteret af offentlige 
institutioner i medlemsstaterne. . 883 575 941 

Lân til eller garanteret af finansie-
ringsinstitutioner (banker, insti-
tutter for langfristet finansiering, 
forsikringsselskaber) 331 848 336 

Län garanteret af selskaber (finan-
sieringsinstitutioner undtaget), som  
for over haivdelens vedkommende 
kontrolleres af medlemsstaterne 
eller af offentlige institutioner i 
Faellesskabet 295 495 156 

Lân mod pant i fast ejendom . . 124 095 078 

Län garanteret af privatretlige sel
skaber (banker undtaget). . . . 123 520 209 

Lân mod pant i andre formuegen-
stande og mod anden sikkerhed 53 524 100 

6 031 717 688 
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Β. Lân til projekter uden for Feelles-
skabet 
1. Lân 1 henhold til den anden 

Yaoundékonvention 
Lân til eller garanteret af signa-
tarsiaterne 
Lân mod anden sikkerhed . . 

2. Lân 1 henh old til Lomékonven- 
tionen 
Lân til eller garanteret af AVS-
stater 

3. Andre lân til projekter uden for 
Faellesskabet 
Lân garanteret af medlemssta-
terne 
Lân garanteret af Faellesskabet 
Lân til eller garanteret af stater, 
der har indgâet saerlige aftaler 
med Faellesskabet 
Lân garanteret af offentlige In 
stitutioner. selskaber eller 
banker i medlemsstaterne . . 

77 962 481 
4 672 432 

82 634 913· 

108 006110'** 

109 483 603 
172 412 635 

14462 518 

7 555 699 
303 914455 

6 526 273 166 

(*) Nogle lân er dsekket af fiere former for garanti eller sikkerhed. 
(*·) Lân i henhold tii vedtœgternes artikel 18, stk. 1, andet afsnit (til projekter 
i den norske dei af fastlandssoklen og i 0strig). 
{···) Mediemsstaternes garanti, der dœkker enhver risiko i forbindelse med disse  
finansielle forpligtelser. udgor: 

24 430 695 RE for lân i henhold tH den anden Yaoundékonvention og 
32 541 000 RE for Ian i henhold til Lomékonventionen. 
Sâfremt garantiforpligtelsen krœves opfyldt. beregnes garanternes forpligtelser pâ  
grundlag af de kurser for omregning mellem regningsenheden og de til làntager  
udbetalte vaiutaer. der var gasldende pà udbetalingstidspunktet. 

(^) Oprindelig lânebevilling beregnet pâ grundlag af de omregnlngskurser, 
der anvendtes pâ tidspunktet for lâneaftalernes undertegnelse : 

7 904 582 811 

Minus: 
a) Valutakursreguleringer 14 183 608 
b) Opsigelser og annulleringer . . . 83 068 038 
c) Afdrag til Banken 1 116 972 635 
d) Tredjemands andele i Bankens ud-

lân 164 085 364 

1 378 309 645 
Lobende lân 6 526 273 166 

Summen af de til enhver tid lobende lân og garantier, der er ydet af Banken, og 
som i henhold til vedtaegternes artikel 18, stk. 5. ikke mâ overstige 250% af den 
tegnede kapital, udgjorde den 31. december 1977 : 
Lân 6 526 273 166 
Garantier: 
For fuldmagtsiân 1 19 515 768 
For lân ydet af tredjemand 156 365 528 
For tredjemands andele i Bankens udiân 1 64 085 364 

439 966 660 
6 966 239 826 

Bilag C — Oversigt over Bankens konsoliderede gœld 
Den 31. december 1 977 
I regningsenheder - se bemaerkningerne til regnskabet I bilag E 

1 regnskabsâret Restgaeld den 31. december 1977 

Restgaeld Rentefod 
den Valutakurs (veegtede 

Betalbar 1 31. december 1976 Optagne lân Tilbagebetalinger reguleringer Beleb (') gennemsnit) Forfaldstid 

DM  1 004 165 761 202 439 064 45 687 568 + 38 115 518 1 199 032 775 7.29 1978/93 
Ffr  181 811 585 — 11 516 359 - 4 207 127 166 088 099 7,89 1978/87 
Lire  198 567 057 — 22 381 575 — 13 017 332 163168150 6,72 1978/88 
Bfr  238 101 328 36 721 864 8 206 845 + 2 145 966 268 762 313 7,75 1978/93 
Fl  308 020 370 80 760 805 8 761 575 - 1 315 372 378 704 228 7,81 1978/2002 
Lfr  149 827 841 12 238 883 2 683 570 + 1 247 275 160 630 429 7,67 1978/88 
£ 38 219 813 — + 742 117 38 961 930 9,75 1978/92 
Eurco (2) . . . . 89 122 837 — — + 206 318 89 329 155 8,13 1978/89 
US-$  2 060 397 880 521 595 903 52 970 776 195 042 631 2 333 980 376 8,57 1978/97 
Sfr  430 753 638 55 506 262 73 605 155 • 51 329 496 463 984 241 6,92 1978/91 
Lib. £ 13 591 594 — 931 502 - 1 300 104 11 359 988 7,13 1978/85 
Yen  30 238 613 81 963 923 — + 7 229 378 119 431 914 7,53 1978/88 
Osch  18 485 655 — — + 361 543 18 847 198 8,00 1981/86 

1 alt  4 723 084159 1 029 446 517 226 744 925 _ 113 504 955 5 412 280 796 
Overkurs ved 
tilbagebetaling . . . . 8 723 432 — 84 873 - 399 628 8 238 931 

Total  4 731 807 691 1 029 446 517 226 829 798 - 113 904 583 5 420 519 727 

(') Falgende tabel viser de samiede ydelser, der skal eriaegges pâ lânene de kommende fem är:  
Ar 1978 1979 1980 
Ydelse 283158 337 377 876 193 556 989 206 

1981 
535 460 810 

1982 
756 172 023 

(2) En Eurco bestâr af summen af folgende faste belob i medlemsstalernes vaiutaer: 0.9 DM + 1,2 ffr. + 0.075 £ + 80 lire + 0.35 fi. + 4,5 bfr. + 0.2 kr. + 0.005 l£ + 0.5 Ifr. 

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

Tilgodehavende hos: 
Frankrig .... 3 371 633  
Det forende 
Kongerige ... 31 304 461 
Italien 24 586 356 
Irland 1 043 630 

60 306 080 

Gaeld til:  
Forbundsrepu-
blikken Tyskland 
Belgien . . .  
Nederlandene .  
Danmark . . .  
Luxembourg. . 

30 574 378 
4 491 815 
5 808 612 
606 573 
116 554 

41 597 932 

I henhold til vedtaegternes artikel 7 medforer anvendelsen af de 
omregningskurser. som er anfort 1 bem. A 1 bilag E. en regulering 
af de belßb, der er indbetalt af medlemsstaterne i deres nationale 
vaiutaer som bidrag til Bankens kapital. 

Bankens tilgodehavende eller gaeld i forbindelse med denne regulering 
er: 

Udligning af Bankens tilgodehavende eller gaeld vil i overensstemmelse 
med Styrelsesrâdets beslutning af 30. december 1977 finde sted 
i fire rater pâ datoerne for indbetaling af den i 1975 besluttede 
kapitalforhßjelse, 1 det omfang forskellen mellem den regnskabs-
maessige omregnings kurs og den omregningskurs, der anvendes v ed 
beregningen af reguleringen. overstiger 1,5%. Er forskellen under  
1,5% op eller ned, genindsaettes belebene pâ ikke rentebaerende 
reguleringskonti. 
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Bilag E- - Bemaerkninger til ârsregnskabet 
Den 31. december 1977 

Α. Definition af den ved udarbejdelsen af ârsregnskabet  
anvendte regningsenhed 

Den oprindelige definition af Den europaeiske Investeringsbanks 
regningsenhed i vedtaegternes artikel 4, stk. 1, og bestemmelserne 
for dens omregning til medlemsstaternes valutaer i vedtaegternes 
artikel 7, stk. 3, kunne ikke laengere anvendes i den tilsigtede ând  
under en ordning med flydende valutakurser. 

Derfor undertegnede medlemsstaterne den 10. juli 1975 en traktat 
cm aendring af vedtaegterne, sâledes at Styrelsesrâdet bemyndiges til 
pâ forslag af Bestyrelsen med enstemmighed at aendre d efinitionen 
af Bankens regningsenhed og bestemmelserne for omregning mellem 
denne og de nationale valutaer. 

Pâ sit mode den 18. marts 1976 bemyndigede Styrelsesrâdet Ban-
ken til som en overgangsforanstaltning at anvende et nyt omreg-
ningssystem fra den 31. december 1974 og indtil en ny definition 
af Bankens regningsenhed og nye bestemmelser for dens omregning 
traeder i kraft. De kurser, som Banken herefter anvender ved om 
regning mellem sin regningsenhed og medlemsstaternes valutaer,  
er kuserne for omregning mellem disse valutaer og den europaeiske  
regningsenhed, hvis vaerdi svarer til summen af feigende beleb i  
medlemsstaternes valutaer: 

DM 0,828 Fl. 0,286 
£ 0,0885 Bfr. 3,66 
Ffr. 1,15 Lfr. 0,14 
Lire 109,— Kr. 0.217 

\£ 0.00759 

Denne kurv af valutaer er sammensat sâledes, at dens vœrdi den 
28. juni 1974 ville have svaret til vaerdien af Den internationale  
Valutafonds saerlige traekningsrettighed. 

Ovennaevnte traktat om aendring af vedtaegterne trâdte i kraft den 
1. Oktober 1977. Den 30. december 1977 besluttede Styrelsesrâdet  
at bringe overgangsperioden til ophor og indsaette en ny definition 
af regningsenheden i Bankens vedtaegter. D en nye regningsenheds 
sammensaetning svarer ti l sammensaetningen af den regningeenhed, 
der anvendtes i overgangsperioden. 

Kurserne fo r omregning mellem den europaeiske reg ningsenhed og 
medlemsstaternes valutaer fastsaettes pâ basis af markedskurserne og 
meddeles Banken af Kommissionen for De europaeiske Faellesskaber, 
der offentliggor dem. 

Banken bruger endvidere disse cmregningskurser til beregning af 
kurserne for de ovrige valutaer den anvender. 

Bankens ârsregnskab vil, fra den 31. december 1974 og indtil 
Styrelsesrâdet asndrer den sâledes besluttede nye definition af reg
ningsenheden, blive udarbejdet og offentliggjort pâ grundlag af de 
ovenfor beskrevne omregningskurser. 

Ved udarbejdelsen af Bankens ârsregnskab den 31. december 1977  
og 1976 anvendtes folgende omregningskurser: 

B. Investeringer 

Posten »investeringer« omfatter: 

a) Skatkammerbeviser, indlânsbe- 
viser og obligationer optaget 
til kabsvaerdi, dog hajst til  
pâlydende vaerdi eller kurs-
vaerdi (kursvaerdi 
1976: 184 756 700 RE  
1977: 217 299 004 RE). . . 

b) Egne obligationer optaget til  
genkabsvœrdi   

c) Bankveksler optaget til pâly 
dende vaerdi  

1977 1976 

203 436 284 177 231 853 

24 944 928 

442 482 
241 702 813 202 619 263 

30 727 824 

7 538 705 

Fordeling pâ labetid: 

Hajst 3 mâneder 23 275 418 

Mere end 3 mâneder og hajst  
6 mâneder 3 103 444 

Mere end 6 mâneder og hajst 
12 mâneder 9 159 068 

Mere end 12 mâneder 206 164 883 

22 684 354 

3 794 963 

7 276 942 

168 863 004 
241 702 813 202 619 263 

C. Forud modtagne rentegodtgarelser 

Visse lân til projekter uden for Fasllesskabet er forbundet med 
rentegodtgarelser, som Kommissionen for De europaeiske Fœlles-  
skaber pâ forhând udbetaler til Banken pâ tidspunktet for under-  
tegnelsen af lâneaftalerne mellem Banken og lântagerne. Disse  
rentegodtgarelser optages pâ driftsregnskabet i takt med indlabet 
af de rentebel eb de modregnes i. 

D. Seerligt indestâende til ydelser pâ lân 

Denne post, der bar sin modpost i passivsidens »forfaldne, uind-
laste kuponer og obligationer«, omfatter de kuponer og obliga
tioner, som er forfaldne til betaling, men som ikke er blevet 
praesenteret til betaling. 

1 regningsenhed = 

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

1977 1976 

2,58058 
5,76124 
0,641652 

1 067,5 
40,3535 
2,78938 
7,07974 
0,641652 

40,3535 
1,22506 
2,45698 
3,67518 

293,054 
18,5704 

288,062 

2,66938 
5.61696 
0.662646 

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

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

330,703 
18,9336 

280,848 

E. Andre aktiver og passiver 

Denne post omfatter: 

a) Pâ aktivsiden: 

Valutatilgodehavender i forbin-
delse med lebende swapforret-
ninger den 31. december . . 

Diverse debitorer  

1977 1976 

9 687 745 

12 034 794 

21 722 539 

9 323 087 

9 323 087 
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1977 1976 

b) Pä passivsiden 

Valutagaeid ι forbindelse med 
labende swapforretnlnger den 
31. december 

Meget kortfrlstede lân 

Det europaeiske akonomiske  
Fœllesskabs saerlige konto for  
lân pâ sœrllge v ilkâr og beleb  
at erlaegge I forbindelse hermed 

Diverse udgifter og kreditorer 

9 706 604 

6 624 101 

4 333 476 

25 636 953 

46 301 134 

573 867 

2 114 305 

21 297 844 

23 986 016 

H. Nettovaerdiforringelse ifolge vurderingen af de af Bankens 
tilgodehavender, der Ikke reguleres i fienfiold til vedtaeg-
ternes artikel 7 

Benyttelsen af de omreg ningskurser, der anvendtes ved udarbejdelsen 
af Bankens slatusopgorelse (jf. bem. A) den 31. december 1977,  
resulterer ι en nettovaerdiforringelse af Bankens tilgodehavende pâ 
1 048 305 RE (mod en forogelse pâ 4 957 437 RE i 1976). I be-
regningsgrundlaget for denne vaerdiforringelse indgâr ikke de af 
mediemsstaternes tilgodehavender i nationale valutaer, der svarer til  
deres respektive bidrag til Bankens indbetalte kapital i nationale 
valutaer, idet disse bidrag i henhold til vedtaegternes artikel 7 skai 
reguleres periodisk (jf. bilag D). 

F. Faste ejendomme 

Denne post omfatter kobsvaerdien af Bankens grund samt de siden 
1976 afholdte udgifter i forbindelse med opferelsen af dens nye 
bygning i Luxembourg, i ait 1 1 252 81 2 RE. 

Opferelsesudgifterne til den nye bygning. der ventes fœrdig i 1979,  
ansiâs i ojeb likket til 43,2 mio RE. 

Inventar og materiaier afskrives det âr. hvor de erhverves. 

G. Valutakursdifferencer 

Denne post pâ 850 417 RE i 1977 (mod 616 291 RE i 1976) om 
fatter nettovalutakursgevinsten ved de finansielle transaktioner i  
regnskabsâret, beregnet pâ grundlag af de omregningskurser, der 
var gaeldende pâ tidspunktet for transaktionernes gennemforelse. 

I. Forvaltningsprovision 

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

J. Fordeling af overskuddet pâ drlftsregnskabet 

Fra driftsoverskuddet for regnskabsâret 1 977, der var pâ 94 457 51 5 RE, 
skal traekkes en nettovaerdiforringelse pâ 1 048 305 RE ifolge vurde
ringen af de af Bankens tilgodehavender, der ikke reguleres i hen
hold til vedtaegternes artikel 7. Saldoen pâ driftsregnskabet belober 
sig herefter til 93 409 210 RE. 

Direktionen har besluttet at foreslâ Bestyrelsen at henstille til 
Styrelsesrâdet at reducere henlaeggelserne til daekning af valutakurstab 
med 1 048 305 RE. hvilket svarer til nettovœrdiforringelsen ifolge 
vurderingen af de af Bankens tilgodehavender. der ikke reguleres i 
henhold til vedtaegternes artikel 7. og at fordele hele driftsoverskuddet 
for regnskabsâret 1977. nemlig 94 457 515 RE, mellem dels den  
vedtaegtsmœssige reservefond, dels henlaeggelser med andre formâl  
end daekning af valutakurstab. 

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

VI har revideret regns kabet for Den europaeiske Investeringsbank den 
31. december 1 977 og 1976. Vor revision er udfort i overensstemmelse 
med god revisionsskik og har folgelig omfattet en sâdan gennemgang 
af regnskabsmaterialet og sâdanne andre revisionsarbejder. som vi har 
anset for nodvendige. Efter vor vurdering giver regnskabet den 
31. december 1977 og 1976 et sandfaerdigt udtryk for Den euro
paeiske Investeringsbanks finansielle stilling den 31. december 1977 
og 1976 og for resultatet af Bankens virksomhed i 1977 og 1976 i 
overensstemmelse med almindeligt anerkendte regnskabsprincipper. 
der er anvendt pâ et i forhold til foregâende regnskabsâr uasndret 
grundlag. 

Denne revisionspâtegning omfatter. 
Statusopgorelse 
Driftsregnskab 
Statusopgorelse for Den saerlige Afde ling 
Oversigt over Bankens kapital Bilag A 
Oversigt over lobende udiân Bilag Β 
Oversigt over Bankens konsoliderede gaeld Bilag C 
Tilgodehavende hos og gaeld til medlemsstaterne for regu-
lering af kapi talen Bilag D 
Bemaerkninger til ârsregnskabet Bilag E 

Bruxelles, den 24. februar 1978 PRICE WATERHOUSE 8. CO. 
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Bankens statusopgerelse den 31. december 1958-1977 
I millioner regningsenheder 

Aktiver 

Lobende udiân pä 
almindelige vilkär 

Disponible midier 

Andre aktiver 

Passiver 

Lobende lân I 
•

Kapital, reserver, 
henlaeggelser 

H Andre passiver 

Udviklingen i lobende udIân  
pâ almindelige vilkâr 

Udviklingen i lobende lân 

7500-

1000 

500-

1958 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 
il 



Erklaering fra Revisionsudvalget 

Det udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 14 1 vedtaegte rne og artikel 25 1 
forretningsordenen for Den europaeiske Investeringsbank med henblik pâ at efter-
prpve, cm Bankens forretninger er udfprt I overensstemmelse med gaeidende 
regier, og om dens boger bar vaeret rigtigt fort, 

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

- som er blevet gjort bekendt med Price Waterbouse & Co.s revisionspâtegning  
af 24. februar 1978, 

bekraefter berved 

under benvisning til ârsberetningen for 1977, Bankens statusopgorelse den 31. de-
cember 1977 og driftsregnskabet for det da afsluttede regnskabsâr, sâledes som  
de vedtoges af Bestyrelsen pâ dens mode den 21. aprii 1978, og 

under benvisning til forretningsordenens artikel 22, 23 og 24, 

at Bankens forretninger i regnskabsàret 1977 er udfort under 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 pâ passivsiden. 

Luxembourg, den 10. maj 1978 

Revisionsudvalget 

P. MCDONNELL J. BREDSDORFF C. BRÜCK 
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Fortegnelse over projekter, 
hvortil der er bevilget lân eller garantie r i henhold til aftaler undertegnet i 1977 

mio RE (1) 

Lân pâ almindelige 
vilkâr 

I Fœllesskabet 

1 553,3 

1 401,3 

DANMARK 
223,4 mio kr. 

1. Opforelse af en lufthavn i 
Godthâb 
Den danske stat (finansmlniste-
riet) 
50 mio kr. 

2. Udbygning af Asnassvaerket til 
fyring med kul 
IFV- Elektricitetsselskabet Ise-
fjordvaerket Interessentskab 
55 mio kr. 

3. Forureningsbekaempende udstyr 
med henblik pâ fortsat kulfyring 
af Asnaes- og Kyndbyveerket 
IFV - Elektricitetsselskabet Ise-
fjordvaerket Interessentskab 
31,2 mio kr. 

4. Udvidelse og modernisering af 
en kiksfabrik i FIjprring 
Oxford Biscuit Fabrik A/S gen-
nem Finansieringsinstituttet for 
Industri og Händvaerk A/S  
1 2 mio kr. 

32,7 

7,1 

8,4 

4,4 

1,7 

(') Lân til projekter I medlemsstaterne udtrykkes 
almindeligvis 1 regnin gsenhedens modvaerdi i national 
valuta, medens finansieringsbidrag Inden for rammerne 
af det finansielle samarbejde med lande uden for 
Faellesskabet udtrykkes i regningsenheder. De i denne 
fortegnelse anforte belpb i nationale valutaer er sâle- 
des kun retnlngsglvende for sâ vidt angär landene 
uden for Fœllesskabet: de er beregnet pâ grundlag  
af den modvœrdi af regningsenbeden, som vargœldende  
pâ tidspunktet for lâneaftalens undertegnelse (jf. s. 6). 

mio RE 

5.-6. Globallân til Finansierings
instituttet for Industri og Hând-
vaerk A/S med henblik pâ finansie-
ring af mindre og mellemstore in-
dustriprojekter i udvikiingsomrâder 
-14,1 mio kr. 2,2 
- 6,0 mio kr. 0,9 

7.-8, Globallân til den danske 
stat (Direktoratet for Egnsud-
vikling) med henblik pâ finansie-
ring af mindre og mellemstore in-
dustriprojekter i udvikiingsomrâder 
- 20 mio kr. 3,0 
- 35 mio kr. 5,0 

FORBUNDSREPUBLIKKEN 
TYSKLAND 
74,9 mio DM 28,4 

9. Kernekraftvasrk i Mülheim-Kär
lich naer Koblenz (Rheinland-Pfalz) 
Société Luxembourgeoise de  
Centrales Nucléaires S.A. 
74,9 mio DM 28,4 

FRANKRIG 
1 659,1 mio ffr. 296,5 

10. Anlaeg for kunstvanding og 
vandforsyning i Bouches-du-Rhone 
og Var (Provence-Alpes-Côte  
d'Azur), tredje afsnit 
Société du Canal de Provence  
et d'Aménagement de la Région 
Provençale 
1 50 mio ffr. 26,9 

11. Anlaeg for rensning af b allast-
og tankskylievand fra olietankskibe 
i Fos-sur-Mer (Provence-Alpes- 
Côte d'Azur) 
Port Autonome de Marseille 
1 5 mio ffr. 2,7 

12. Udvidelse og modernisering 
af telekommunikationsnettet i Syd-
frankrig-Pyrenaeerne 
Administration des Postes et 
Télécommunications gennem 
Caisse Nationale des Télécom 
munications 
168,5 mio ffr. 30,2 



mio RE 

13. Udvidelse af det franske net 
for internationale telekomnriunika-
tionsforbindelser 
Administration des Postes et  
Télécommunications gennem  
Caisse Nationale des Télécom
munications 
334,5 mio ffr. 59,7 

14. Kernekraftvaerk i Bugey i Saint-
Vulbas (Rhône-Alperne), fjerde 
afsnit 
Électricité de France (EDF), 
Service National 
153,8 mio ffr. 27,4 

15. Kernekraftvaerk i Dampierre-
en-Burly (Midtfrankrig) 
Électricité de France (EDF), 
Service National 
168,5 mio ffr. 30,0 

16. Kernekraftvaerket Super-Phénix 
i Creys-Malville (Rhône-Alperne) 
Centrale Nucléaire Européenne 
à Neutrons RapidesS,A.(NERSA) 
278,8 mio ffr. 50,0 

17. Uranberigningsanlaeg i Trica-
stin (Rhône-Alperne) 
EURODIF S.A. 
280 mio ffr. 50,0 

18. Modernisering af et stâlvaerk i 
Serémange (Lorraine) 
Société Lorraine de Laminage 
Continu (SOLLAC) 
110 mio ffr. 

IRLAND 
52,1 mio \£ 79,7 

19. Udvidelse af vandforsynings-
nettet i Corks havneomrâde (Syd-
vestirland) 
Cork County Council gennem 
finansministeriet og Locai Loans  
Fund 
10 mio \£ 1 5,3 

20. Forbedring af vejforbindelser 
af hensy n til industri og turi sme 
Finansministeriet 
13,1 mio li; 20,0 

21. Udvidelse og mod ernisering af 
det irske telekommunikationsnet 
Department of Posts and Tele 
graphs gennem finansministeriet 
17miol;£ 26,0 

22.-23.-24. Forhândsbyggede el 
ler skraeddersyede fabriksbygninger 

- Industrial Development Au
thority gennem finansministeriet 
7,7 mio 1/ 11,8 

- Shannon Free Airport Deve
lopment Company Limited gen
nem finansministeriet 
2 mio \£ 3,1 

mio RE 

- Gaeltarra Eireann gennem fi
nansministeriet 
2,3 mio 1/ 

ITALIEN 
426,7 mia lire 

25. Kunstvandings- og draenings-
anlaeg i Calabrien 
Cassa per il Mezzogiorno 
34,26 mia lire 

26. Udnyttelse af Sinniflodens 
vand gennem opferelse af et reser
voir og to akvaedukter (Puglien og 
Basilicata) 
Cassa per il Mezzogiorno 
30 mia lire 

27.-28. Aniaeg af motorvejen Udi-
ne-Carnia i Friuli og istandsaet-
telse af de af jordskaelvene i 1976  
beskadigede ingenierarbejder 

- AUTOSTRADE - Concessioni 
e Costruzioni Autostrade S.p.A. 
9 mia lire 

- AUTOSTRADE - Concessioni 
e Costruzioni Autostrade S.p.A. 
gennem IRI - Istituto per la Rico
struzione Industriale 
18 mia lire 

29. Fordobling af to tilkorseisveje 
fra Napoli til motorvejen Rom-
Napoli 
AUTOSTRADE - Concessioni e 
Costruzioni Autostrade S.p.A. 
gennem IRI — Istituto per la 
Ricostruzione Industriale 
1 4 mia lire 

30. Udvidelse af ringvejen 
kring Palermo (Sicilien) 
Cassa per il Mezzogiorno 
7,8 mia lire 

31. Aniaeg af en Containerterminal  
i Napolis havn (Campanien) 
Cassa per il Mezzogiorno 
7 mia lire 

32. Forbedring af telefonnettet i 
Friuli-Venezia-Giulia 
SIP - Società Italiana per 
l'Esercizio Telefonico p.A. 
20 mia lire 

33. Udvidelse af telefonnettet i 
Calabrien og Basilicata 
SIP - Società Italiana per l'Eser
cizio Telefonico p.A. gennem 
IMI - Istituto Mobiliare Italiano 
25 mia lire 

3,5 

425,7 

34,2 

29,8 

9,1 

17,9 

14,0 

7,7 

6,9 

20,2 

24,8 

~69 



mio RE mio RE 

34. Udvidelse af telefonnettet pâ  
Sicilien 
SIP-Società Italiana per l'Eser
cizio Telefonico p.A. gennem 
IMI - Istituto Mobiliare Italiano 
25 mia lire 24,8 

35. Udnyttelse af naturgasfore-
komsterne i Anemone-, Azalea- og 
Antonella-Antoniofeltet i Adriater-
havet ud for Emilia-Romagnas kyst 
AGIR S.p.A. 
1 8 mia lire 17,9 

36. Udnyttelse af en naturgasfore-
komst i Davidfeitet i Adriaterhavet 
ud for Mellemitaliens kyst 
AGIR S.p.A. 
6,5 mia lire 6,4 

37. Udnyttelse af en naturgasfore-
komst i Barbarafeitet i Adriater
havet ud for Mellemitaliens kyst 
AGIR S.p.A. 
1 5 mia lire 14,9 

38. Omstrukturering af et valse-
vasrk i og forureningsbekaempende 
udstyr til stâlvaerket i Taranto 
(Puglien) 
Italsider S.p.A. gennem IMI - 
Istituto Mobiliare Italiano 
30 mia lire 30,1 

39.-40. Fabrik for fremstilling af 
valsetrâd af kobber i Avellino (Cam-
panien) 

- ITALRAME S.p.A. gennem 
Cassa per il Mezzogiorno og 
ISVEIMER - Istituto per lo 
Sviluppo Economico dell'Italia 
Meridionale 
1,59 mia lire 1,6 

- ITALRAME S.p.A. gennem 
ISVEIMER - Istituto per lo 
Sviluppo Economico dell'Italia 
Meridionale 
2 mia lire 2,0 

41.-42. Fabrikker for fremstilling 
af praefabrikerede, armerede beton-
elementer 
RREFIM - Prefabbricazione Im-
presit S.p.A. gennem IM I - Isti
tuto Mobiliare Italiano 

- Anlaegget i Termoli (Molise) 
1,4 mia lire 1,4 

- Anlaegget i Ceprano (Latium) 
2 mia lire 2,0 

43. Fabrik for fremstilling af float  
glass i San Salvo (Abruzzerne) 
FLOVETRO S.p.A. gennem EFIM 
- Ente Partecipazioni e Finanzia
mento Industria Manufatturiera 
og ENI - Ente Nazionale Idro
carburi 
24 mia lire 23,8 

44. Udvidelse og modernisering af 
aniaeg for fremstilling af polypropy-
len, Polyethylen og ethylenoxyd i ·  
et petrokemisk aniœg i Brindisi 
(Puglien) 

Motedison S.p.A. gennem 
ISVEIMER — Istituto per lo 
Sviluppo Economico dell'Italia 
Meridionale 
6,5 mia lire 6,6 

45. Udvidelse af fabrikker for frem
stilling af udstyr til energisektoren 
i Firenze, Massa Carrara (Toscana) 
og Talamona (Lombardiet) 
Nuovo Pignone S.p.A. gennem 
ENI - Ente Nazionale Idrocar
buri 
8 mia lire 7,9 

46. Udvidelse af en fabrik for  
fremstilling af gaffeltrucks i Bari 
(Puglien) 
FIAT Carrelli Elevatori gennem 
IMI - Istituto Mobiliare Italiano 
7,6 mia lire 7,4 

47.-48. Fabrik for fremstilling af 
hurtiggâende dieselmotorer i Foggia 
(Puglien), andet afsnit 
Società Franco-Italiana di Mo
tori - SOFIM S.p.A. gennem IMI 
-Istituto Mobiliare Italiano 

- 10 mia lire 10,1 

- 20 mia lire 1 9,8 

49. Buskarrosserifabrik i Ufitadaien 
(Campanien) 
FIAT Veicoli Industriali S.p.A. 
gennem IM I - Istituto Mobiliare 
Italiano 
25 mia lire 24,8 

50. Fabrik for fremstilling af plast-
emballage i Brindisi (Puglien) 
S.p.A. PANSAC-SUD gennem IMI 
- Istituto Mobiliare Italiano 
3,85 mia lire 3,9 

51. Fabrik for fremstilling af poly-
ethylenror i Caltagirone (Sicilien) 
ITRES S.p.A. gennem Cassa per 
il Mezzogiorno og IRFIS - Isti
tuto Regionale per il Finanzia
mento alle Industrie in Sicilia 
3,5 mia l ire 3,5 

52. Globallân tii IMI - Istituto 
Mobiliare Italiano med henblik pâ  
finansiering af mindre og mellem-
store industriprojekter i Mezzogiorno 
20 mia lire 20,2 

53. Globallân til Sezione Spe
ciale per il Credito Industriale 
af Banca Nazionale del La
voro med henblik pâ finansiering 
af mindre og mellemstore industri
projekter i Mezzogiorno 
20 mia lire 20,2 

54. Globallân til ICIPU - Istituto 
di Credito per le Imprese di 
Pubblica Utilità med henblik pâ  
finansiering af mindre og mellem
store industriprojekter i Mezzogiorno 
2,25 mia lire 2,2 



mio RE 

55. Globallân til CIS - Credito 
Industriale Sardo gennem Cassa 
per il Mezzogiorno med henblik 
pâ finansiering af mindre og mel-
lemstore industriprojekter pâ Sar 
dinien 
7 mia lire 6,9 

56. Center for uddannelse af tele-
kommunikationsteknikere i Aquila 
(Abruzzerne) 
SIP - Società Italiana per l'Eser
cizio Telefonico p.A. gennem IMI 
- Istituto Mobiliare Italiano 
2,5 mia lire 2,5 

DET FORENEDE 
KONGERIGE 
320,8 mio i 489,6 

57.-58. Udvidelse og forbedring 
af v andforsyningsnettet i Lancashire 
(Nordvestengland) 
North West Water Authority 
gennem N ational Water Council 
- 8,3 mio/: 12,5 

- 19,8 mio 30,3 

59.-60. Vandforsyning, kloakering  
og spildevandsbehandiing i Tees-
side (Nordengland) 
Northumbrian Water Authority 
gennem National Water Council 

- 7,5 mio £ 11,5 
- 7,5 mio £ 11,5 

61.-62. Vandforsyning, kloakering  
og spildevandsbehandiing i Syd-
ostwales 
Welsh National Water Develop 
ment Authority gennem Natio
nal Water Council 
- 6,2 mio £ 9,5 
- 6.2 mio £ 9,5 

63. Vandforsyning, kloakering og 
spildevandsbehandiing i Cornwall  
(Sydvestengland) 
South West Water Authority  
gennem National Water Council 
2,5 mio £ 3,8 

64. Vandforsyning i Yorkshire  
Yorkshire Water Authority gen
nem National Water Council 
14,6 mio Ì; 22,4 

65. Vandforsyning, kloakering og 
spildevandsbehandiing i Lothian  
(Skotland) 
Lothian Regional Council 
25miO;i: 38,2 

66. Forbedring af vandforsyningen  
gennem opferelse af Kielderdaem-
ningen i forbindelse med Tyneflo-
den samt forbindelseskanaler til  
floderne Wear og Tees (Nord 
england) 
Northumbrian Water Authority 
gennem National Water Council 
19,8 mio £ 30,3 

mio RE 

67. Fire servicedepoter i Aberdeen,  
Edinburgh, Newcastle og Leeds til 
hurtige tog pâ hovedlinien längs  
ostkysten 
British Railways Board 
7.2 mio £ 

68. Udvidelse og modernisering af 
telekommunikationsnettet i Nord-
irland 
Post Office 
18,5 mio £ 

69. Kernekraftvaerk i Heysham naer 
Lancaster (Nordvestengland) 
Central Electricity Generating 
Board gennem The Electricity 
Council 
52,3 mio £ 

70. Udvideise af elforsyningsnettet 
pâ 0en Skye og de tre Orkneyoer  
Floy, Flotta og Graemsay 
North of Scotland Hydro-Elec
tric Board 
4,1 mio £ 

71. Udvidelse af elforsyningsnettet 
i M idt- og Sydvest skotland 
South of Scotland Electricity 
Board 
4.3 mio £ 

72. Udvidelse og moder nisering af 
det integrerede stâlvaerk i Ravens-
craig i Motherwell (Skotland) 
British Steel Corporation 
52,7 mio £ 

73. Strengstobemaskine i stâlvaer- 
ket i Ravenscraig i Motherwell 
(Skotland) 
British Steel Corporation 
14 mio £ 

74. Tredje malmlosningsanlaeg i 
Redcar (Nordengland) 
British Steel Corporation 
8 mio £ 

75. Modernisering af en fabrik for 
fremstilling af ildfaste sten til koks-
ovne i Templetown (Nordengiand) 
British Steel Corporation 
3,9 mio £ 

76. Aniaeg for raffinering af b ipro-
dukter fra koksfabrikker i Port Cla
rence (Nordengland) 
British Steel Corporation (Che
micals) gennem British Steel 
Corporation 
6,9 mio £ 

77.-78. Rationalisering og moder
nisering af stoberianlaeg i Nordeng 
land og Skotland 
British Steel Corporation 

- 7,7 mio £ 
- 3,8 mio £ 

79. Füldmagts- og garantiaftale 
med ministerierne for industri,  
Skotland og Wales samt med  
ministeriet for Nordirlands  
handelsafdeling om finansiering 

11,0 

27,9 

80,0 

6,2 

6,6 

80,6 

21,1 

12,2 

6,0 

10,5 

11,7 
5,7 

71 



mio RE 

af mindre og mellemstore indu-
strlprojekter 1 udviklingsomrâder i 
Det forenede Kongerige 
20 mio 1 30,6 • · · 

80. Udvidelse af kompressorstatio-
nerne längs rpriedningen Trans
Austria Gasline (Ostrig), der ska!  
forsyne Faellesskabet med naturgas 
fra Sovjetunionen 
ENI - Ente Nazionale Idrocar
buri 
1 3 mio schweizerfranc 4,7 

81.-82. Udnyttelse af en naturgas-
forekomst i Friggfeltet (i den norske 
del af Nordsoen) 

- Elf Oil Exploration and Pro
duction (UK) Ltd og Aquitaine  
Oil (UK) Ltd 
40mioUS-$ 35,3 

- Elf Aquitaine Norge A/S 
10mioUS-f 8.8 

Uden for Faellesskabet 152,0 

PORTUGAL 
2 602 mio escudos 60,0 

83. Kunstvanding af 4 700 ha i 
Odivelas og Vigia samt undersagel-
ser vedrorende omrâdet Mira (Alen-
tejo) 
Den portugisiske Republik 
425.2 mio esc. 12,0 

84. Daemning over Azibofloden og 
kunstvanding af 5 300 ha i pro-
vinsen Tras-os-Montes 
Den portugisiske Republik 
696.3 mio. esc. 15,0 

85. Containerterminal og nyt 
havnebassin i Leixo es havn (Porto) 
Administraçao dos Portos do 
Douro e Leixoes 
691.4 mio esc. 16,0 

86. Ombygning og udvidelse af 
Alcantarakajen (Lissabons havn) 
Administraçao Gérai do Porto 
de Lisboa 
371,3 mio esc. 8,0 

87. Globallân til Banco de Fo 
mento Nacional med henblik pâ 
finansiering af mindre og mellem
store projekter Inden for industri-
og turistsektoren 
41 7,8 mio esc. 9,0 

JUGOSLAVIEN 

88. Elforsyningsnet 
Lân til seks elselskaber i Bos-
nien-Herzegovina, Kroatien, Ma 
kedonien, Montenegro, Serbien  
og Slovenien 
531,1 mio jugoslaviske dinarer 26,0 

mio RE 

AVS-STATERNE 67.o 

CAMEROUN 
1 304,7 mio CFAfranc 4,7 

89. Udvidelse af to cementfabrik-
ker i Bonaberi (Douala) og Figuil 
(den nordlige del) 
Cimenteries du Cameroun - 
CIMENCAM 
560.4 mio CFAfr. 2,0 

90. Flotel i Douala 
Société Hôtelière du Littoral 
744.3 mio CFAfr. 2,7 

ELFENBENSKYSTEN 
6 055,3 mio CFAfranc 21,6 

91. Udvidelse af eltransmissions-
kapaciteten 
Société Energie Électrique de  
Côte-d'Ivoire 
3 082 mio CFAfr. 11,0 

92, Kokosnpdde- og palmeolie-
molle i Abidjan  
PALMINDUSTRIE 
2 106,4 mio CFAfr. 7,5 

93, Fabrik for fremstilling af kokos-
mel i Jacqueville 
Société Ivoirienne de Coco Râpé 
403.5 mio CFAfr. 1,4 

94, Flotel i Abidjan 
Société Immobilière de la Lagune 
463.4 mio CFAfr. 1.7 

KENYA 
241,1 mio kenyanske shilling 25,9 

95. Udvidelse af en cementfabrik 
i Athi River naer Nairob i 
East African Portland Cement 
Company Ltd 
28,1 mio ksh. 3,0 

96. Fabrik for fremstilling af fur 
fural, eddike- og myresyre 
Kenya Furfural Company Ltd 
54,5 mio ksh. 5,9 

97. Sukkerrprsplantagerogsukker-
fabrik i Awendo 
South Nyanza Sugar Company 
Ltd 
111,1 mio ksh. 12,0 

98. Globallân til Industrial De
velopment Bank Ltd (IDB) med 
henblik pâ finansiering af mindre 
og mellemstore industriprojekter 
47,4 mio ksh. 5,0 

MAURITIUS 

99. Globallân til Development 
Bank of Mauritius (DBM) med 
henblik pâ finansiering af min dre og 
mellemstore projekter Inden for 
industri- og turistsektoren 
22,7 mio mauritiske rupees 3,0 



mio RE 

MALAWI 
9,7 mio kwachas 9,5 

100. Sukkerrorsplantage pâ 6 000  
ha og sukk erfabrik n aer Dwangwa 
Dwangwa Sugar Corporation 
Limited 
6,6 mìo MK 6,5 

101. Globallân til Investment 
and Development Bank of Ma
lawi (IIMDEBAIMK) med henblik 

mio RE 

pâ finansiering af mindre og mel-
lemstore projekter Inden for Indu 
stri- og turistsektoren 
3,1 mio MK 

TOGO 

102. Palmeoliemolle i Agou og  
olielagerfaciliteter i Lomés havn  
Société Nationale pour le Déve
loppement de la Palmeraie et 
des Huileries 
650,2 mio CFAfr. 

Finansieringsbidrag pâ saerlige vilkâr 

AVS-STATERNE OG OLT 
(bidrag i form af 
risikovillig kapital) 18,2 

ELFENBENSKYSTEN 

103. Fabrik for fremstilling af 
kokosmel i Jacqueville 
Erhvervelse af en kapitalandel I 
Société Ivoirienne de Coco Râpé 
7 000 nye aktier à 10 000 CFAfr. 
70 mio CFAfr. 0,3 

KENYA 

104. Fabrik for fremstilling af fur 
fural, eddike- og myresyre 
Erhvervelse af en kapitalandel i 
Kenya Furfural Company Ltd  
1 mio aktier à 10 ksh. 
10 mio ksh. 1,1 

MALAWI 

105. Sukkerrorsplantage pâ 6 000  
ha og sukk erfabrik n aer Dwangwa 
Erhvervelse af en kapitalandel gen-
nem tegning af aktier i Dwangwa 
Sugar Corporation Limited 
1 mio MK 1,0 

RWANDA 

106. Udvidelseaf kapaciteternefor 
udvinding af tinsten (cassiterit) og 
wolfram samt tinvaerk 
Underordnet lân til Société des 
Mines du Rwanda 
31 8,3 mio rwandiske franc 3,0 

TANZANIA 

70 mio tanzaniske shilling 7,4 

107. Laerredsvaeveri naer Morogoro 
— Betinget lân til finansiering af 
National Development Corpora
tions erhvervelse af en kapital
andel i det selskab, der gennem-
forer projektet 
46,5 mio tsh, 4,9 

108. Tegning af konvertible obli 
gationer udstedt af Tanganyika  
Development Finance Company 
Limited med henblik pâ finansie
ring af mellemstore industriprojek-
ter 
23,5 mio tsh. 

TOGO 
887,9 mio CFAfranc 

109.-110. Palmeoliemolle i Agou 
og olielagerfaciliteter i Lomés havn 
- Betinget lân til Den togolesiske 
Republik med henblik pâ fo rhojelse 
af kapitalen i Société Nationale 
pour le Développement de la 
Palmeraie et des Huileries 
860 mio CFAfr. 

- Betinget lân til finansiering af 
den fornodne tekniske bistand til  
projektets igangsœttelse 
Société Nationale pour le Dé
veloppement de la Palmeraie et 
des Huileries 
27,9 mio CFAfr. 

ZAIRE 
1,2 mio Zaire 

111. Udvidelse af en cementfabrik 
i Shaba 
- Underordnet lân til Société des 
Ciments et Matériaux du Shaba 
gennem Société Financière de 
Développement (SOFIDE) 
1,1 mio Ζ 

112. Bidrag til forhojelse af kapi 
talen i Société Financière de 
Développement (SOFIDE) gen
nem tegning af 2 000 aktier à 50 Ζ  
0,1 mio Ζ 

OLT I VESTINDIEN 

113. Erhvervelse af kapitalandele i 
mindre og mellemstore virksomhe-
der Inden for industri- og turist
sektoren 
Caribbean Investment Corpora 
tion (CIC) 
3,1 mio East Caribbean Dollars 

3.0 

2,3 

2,5 

3,2 

3.1 

0,1 

1,2 

1.1 

0.1 

1.0 
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label 8: Lân emitteret i 1977 

Offentlige og private emissioner 
Emissionsaftalen Tegnings- Belob ί national Beleb i Lobetid Nominel Emissionens 

placering dateret den Emissionsmäned Emissionssted vaiuta valuta 1 mio mio RE i âr rente i % 
Emissionens 

placering 

25. 1.1977 Januar Nederlandene Fl. 75 27,0 7 8 Privat 
1. 2.1977 Februar Schweiz Sfr. 50 18,1 7 5V2 Privat 

11. 2.1977 Februar Forbundsrepu-
5V2 

blikken Tyskland DM 25 9,4 15 774 Privat 
11. 2.1977 Februar Forbundsrepu-

blikken Tyskland DM 25,2 9,4 12 7,3 Privat 
10. 3.1977 Marts Nederlandene Fl. 50 18,0 25 578 

8 
Privat 

14. 3.1977 Marts Luxembourg US-I 75 66,4 7 
578 
8 Offentlig (') 

Marts Luxembourg US-f 50 44,2 10 874 Offentlig Ò) 
Marts Luxembourg US-I 50 44,2 15 874 Offentlig (') 

20. 4.1977 April Luxembourg Yen 10 000 32,2 7 774 Offentlig (7 
5. 5.1977 Maj De forenede Stater US-I 75 66,8 20 9 Offentlig P) 

10. 5.1977 Maj Nederlandene Fl. 100 35,8 15 772 Offentlig (") 
20. 7.1977 Jul! Luxembourg Lfr. 500 12,2 10 8 Offentlig (5) 
20. 7.1977 Juli Luxembourg US-I 20 17,6 5 variabel Privat 
26. 7.1977 Juli Luxembourg US-I 10 8,8 5% 8 Privat 
27. 7.1977 August Forbundsrepu-

blikken Tyskland DM 150 56,6 12 6 Offentlig (®) 
27. 9.1977 September De forenede Stater US-I 75 66,2 7 774 Offentlig (') 

September De forenede Stater US-I 100 88,2 15 878 Offentlig (') 
4. 10. 1977 Oktober Japan Yen 15 000 49,8 10 6,8 Offentlig (B) 

11. 10. 1977 Oktober Flongkong US-I 30 26,2 10 874 Offentlig (S) 
11. 10. 1977 Oktober Forbundsrepu-

Offentlig (S) 

blikken Tyskland DM 60 22,8 15 67β Privat 
2. 12. 1977 November Belgien Bfr. 1 500 36,7 8 872 Offentlig (Ό) 
2. 12. 1977 December Forbundsrepu-

Offentlig (Ό) 

blikken Tyskland DM 50 19,0 10 674 Privat 
2. 12. 1977 December Forbundsrepu-

blikken Tyskland DM 50 19,0 10 6,15 Privat 
6. 12. 1977 December Det forende 

Kongerige £ 25 38,2 15 974 Offentlig (") 
9. 12. 1977 December Schweiz Sfr. 50 18,7 4 478 Privat 
9. 12. 1977 December Schweiz Sfr. 50 18,7 8 472 Privat 

20. 12. 1977 December Forbundsrepu-
472 

blikken Tyskland DM 50 19,0 15 674 Privat 
20. 1 2. 1977 December Forbundsrepu-

blikken Tyskland DM 25 9,5 15 674 Privat 
22. 12. 1977 December Luxembourg US-I 50 43,8 

942,5 
7 874 Offentlig ('7 

Interbankforretninger pâ mellemlang sigt 
Undertegnet Indbetalings- Belpb i national Beleb i 
den mâned Oprindelse Valuta valuta i mio mio RE Forfaldstid Rente % Placering 

1. 3.1977 Marts Luxembourg US-I 6,0 5,3 1979-81 7,46 (snit) Privat 
8. 12. 1977 December Luxembourg DM 25,0 9,5 1979 4^7,6 Privat 
8. 12. 1977 December Forbundsrepu-

4^7,6 

blikken Tyskland DM 75,0 28,4 1979 478 Privat 
16. 12. 1977 December Frankrig US-I 25,0 21,9 1979 7'7,8 Privat 
16. 12. 1977 December Frankrig US-I 25,0 

87,0 
21,9 1979 77a Privat 

Total: 1 029,5 
(') Fast overtaget af et bankkonsortium bestâende af Deutsche Bank AG, Amsterdam-Rotterdam Bank N.V., Banca Commerciale Italiana, Banque Arabe et Internationale  
d'Investissement, Banque Internationale à Luxembourg S.A., Banque de Paris et des Pays-Bas, Crédit Suisse White Weld Limited. Dresdner Bank AG, Merrill Lynch Inter
national 8r Co ., Salomon Brothers International Limited, Société Générale, Société Générale de Banque S.A., Swiss Bank Corporation (Overseas Limited) og Union Bank of 
Switzerland (Securities) Limited; udbudt til offentlig tegning til kurs lOO'A for de syvärs obligationer, 99% for de tiârs og pari for de femtenérs. 
(=) Fast overtaget af et bankkonsortium bestâende af Daiwa Securities Co. Ltd., S.G. Warburg & Co. Ltd., Amsterdam-Rotterdam Bank N.V.. Banca Commerciale Italiana.  
The Bank of Tokyo (Holland) N.V., Banque Bruxelles Lambert S.A., Crédit Lyonnais, Crédit Suisse White Weld Limited, Deutsche Bank AG, Dresdner Bank AG, Robert 
Fleming & Co. Limited, The Industrial Bank of Japan (Luxembourg) S.A., Kredietbank S.A. Luxembourgeoise, The Nikko Securities Co. (Europe) Ltd., Société Générale og 
Swiss Bank Corporation (Overseas) Limited: udbudt til offentlig tegning til kurs pari. 
(3) Fast overtaget af et bankkonsortium bestâende af Kuhn Loeb & Co. Inc., The First Boston Corporation, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Inc. og Lazard Frères & Co; 
udbudt til offentlig tegning til kurs pari. 
(') Fast overtaget af et bankkonsortium bestâende af Amsterdam-Rotterdam Bank N.V., Algemene Sank Nederland M.V., Bank Mees & Hope N.V., Pierson, Heldring & Pierson 
N.V., Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. og Nederlandsche Middenstandsbank N.V,; udbudt til offentlig tegning til kurs 98%. 
(^) Fast overtaget af et bankkonsortium bestâende af Kredietbank S.A. Luxembourgeoise, Banque Générale du Luxembourg S.A., Banque Internationale à Luxembourg S.A.,  
Banque de Paris et des Pays-Bas pour le Grand-Duché de Luxembourg S.A., Caisse d'Épargne de l'État du Grand-Duché de Luxembourg, Crédit Industriel d'Alsace et de 
Lorraine, Luxembourg og Société Générale Alsacienne de Banque, Luxembourg; udbudt til offentlig tegning til kurs 99. 
(®) Fast overtaget af et bankkonsortium bestâende af Deutsche Bank AG, Dresdner Bank AG, Commerzbank AG og Westdeutsche Landesbank Girozentrale; udbudt til  
offentlig tegning til kurs 99. 
(') Fast overtaget af et bankkonsortium bestâende af The First Boston Corporation, Merrill Lynch, Pierce, Fenner 8i Smith Inc., Kuhn Loeb & Co, Inc. og Lazard Frères & Co.;  
udbudt til offentlig tegning til kurs 99% for de syvârs obligationer og 99% for de femtenârs. 
(®) Fast overtaget af et bankkonsortium bestâende af Daiwa Securities Co. Ltd., The Nomura Securities Co. Ltd., Yamaichi Securities Company Limited og The Nikko Securities 
Co. Ltd.: udbudt til offentlig tegning til kurs 99%. 
(®) Fast overtaget af et bankkonsortium bestâende af Indosuez Asia Limited, Morgan Grenfell (Asia) Limited. Trident International Finance Limited, Wardley Limited, Asian 
International Acceptances & Capital Limited, The Development Bank of Singapore Limited, DBS-Daiwa Securities International Limited, Jardine Fleming & Company 
Limited, Salomon Brothers Asia Limited, Schroeders & Chanered Limited, Sun Hung Kai International Limited og United Overseas Bank Limited; udbudt til offentlig tegning  
til kurs 99%. 
('") Fast overtaget af et bankkonsortium bestâende af Société Générale de Banque S.A., Banque Bruxelles Lambert S.A.. Kredietbank N.V. og Banque de Paris et des Pays-Bas 
Belgique S.A.; udbudt til offentlig tegning til kurs 99%. 
(") Fast overtaget af et bankkonsortium bestâende af Crédit Suisse White Weld Limited, Amsterdam-Rotterdam Bank N.V., Banca Commerciale Italiana, The Bank of Tokyo 
(Holland) N.V.. Banque de Paris et des Pays-Bas, Baring Brothers and Co. Ltd., County Bank Ltd., Crédit Commercial de France, Deutsche Bank AG. Kidder Peabody 
International Ltd., Samuel Montagu and Co. Ltd., J. Henry Schroder. Wagg and Co. Ltd.. Société Générale de Banque S.A. og Wood Gundy Ltd.; udbudt til offentlig tegning 
til kurs 99%. 
('^) Fast overtaget af et bankkonsortium bestâende af Banque Arabe et Internationale d'Investissement. Abu Dhabi Investment Company. American Express Middle East 
Development Company S.A.L. Arab African Bank-Cairo. The Arab Investment Company S.A.A. (Riyadh). Bank of Credit and Commerce International. European Arab Bank 
Limited. Kuwait International Investment Co. s.a.k.. National Bank of Abu Dhabi, Riyad Bank Limited og Saudi French Bank; udbudt til offentlig tegning til kurs pari. 
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Tabel 9: Finansieringsbidrag i Faellesskabet 1958-1977 (^) 
Fordeling pâ brancher 

Antal Mio RE 

Branche I alt Sublân I alt 

Energi, kommunikation og andre  
infrastrukturer {^) 282 4 955.3 

Energi 125 

Produktion  
Kerneenergi 
Varmekraftvaerker 
Vand- og pumpekraftvaarker .... 
Udnytte/se ai kulbrinteforekomster . 
Fast braandsel 
Transport 
EHedninger 
Gas- og olier0rledninger 

Kommunikation 114 
Transport 
Jernbaner 
Ve/e og ingeniorarbejder 
So- og Hodtransport 
Lufttransport  
Andre 
Telekommunikation  

Infrastrukturer for vand 41 
Landbrugsforbedring 
Vand (tapning, distribution, rensning) 

Offentlige bygninger 

2 143,6 

Sublân 

66,9 

29,0 

90 1 605,6 21,7 
35 885.9 12.0 
75 151.0 2.0 
77 245.5 3.4 
21 306.5 4.1 
2 16.7 0.2 

35 538,0 7,3 
8 78.6 7,7 

27 
2 164,9 

459.4 
29,2 

6.2 

69 1 097,6 14,8 
75 232.8 3.1 
39 656.6 8.9 
10 154.5 2.1 
4 48.8 0.6 
1 4.9 0.1 

45 
630,4 

1 067,3 
8,5 

14,4 

10 185,0 2,5 
31 445,4 6,0 

2 16,3 0,2 

Industri, landbrug og tjenesteydeiser 1 055 686 2 451,5 320.2 33,1 

Industri (^) 1 031 
Udvindingsindustri* 
Fremstilling og ferste forarbejdning af 
metaller* 
Byggematerialer* 
Traeindustri . 
Glas og keramik 
Kemisk industri*  
Metalforarbejdning og mekanik . . . 
Biler og transportmateriel 
Elektroteknisk og elektronisk industri 
Naeringsmiddelindustri 
Tekstiler og laeder 
Papirmasse og papir* 
Forarbejdning af gummi og plast-
matrialer 
Anden industri  
Bygningsindustri og ingenierarbejder 
Udstykninger og industrihuse . . . . 
Globallân (resterende del) 

Landbrug, skovbrug og fiskeri .... 11 
Tjenesteydeiser 13 

Turisme 
Forskning og udvikling 
Andre 

668 2 424,0 313,0 
19 

93 
77 
47 
28 

106 
177 

38 
54 

161 
72 
32 

51 
18 

7 
3 

48 

16 

40 
51 
45 
14 
32 

139 
22 
39 

123 
60 
27 

38 
15 

7 

10 
8 

9,4 
18,1 

14.5 

729,9 
115.4 

21.6 
63.2 

477,3 
208.2 
195.3 

78.3 
172.5 

40.4 
32,8 

70,0 
8,5 
2,7 

18,3 
175,1 C·) 

9,7 
4,4 
4,0 

3,9 
3,3 

8,1 

26.8 
24.9 
15,5 

7,1 
15.2 
61,4 

9,3 
22.3 
57,7 
26.4 
13.5 

16.6 
5,5 
2,7 

1,E 

32,7 

0,1 
0,3 

1,5 

0,2 

9,8 
1.5 
0,3 
0,8 
6,4 
2,8 
2.6 
1,0 
2.3 
0,5 
0,4 

0,9 
0,1 

0.2 
2.4 

0,1 
0,1 
0,1 

Total 1 3 37 686 7 406,8 320,2 100,0 

(') Jf. tabel 2, note 4. s. 25. 
(2) Tidligere »infrastrukturer«. Afsnittet omfatter samme projekter som i de foregâende ârsberetninger. 
(3) Herat basisindustrier (stjerne): 1 369,9 mio. 
C) Resterende del. 
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label 10: Globallân i Faellesskabet 1968-1977 

Fordeiing pâ finansieringsorganer 

Globallân Sublân (1969-1 977) 

Finansieringsorgan Ar Amai Mio RE Amai Mio RE 

Italien 
Istituto Mobiliare Italiano (IMI) . . . 1977 1 20,2 7 3,1 

1972-1974 2 52,8 82 44.3 
Banca Nazionale del Lavoro »Sezione 
Speciale« per il Credito Industriale (BNL) 1977 1 20,2 26 8,1 

1974 1 19,6 39 18,5 
Credito Industriale Sardo (GIS) .... 1977 1 6,9 —   

1969-1976 4 27,4 41 18,2 
Istituto di Credito per le Imprese di 
Pubblica Utilità (ICIPU) 1977 1 2,2 5 2,2 

1976 1 3,7 5 37 
Istituto per lo Sviluppo Economico del
l'Italia Meridionale (ISVEIMER) .... 1968-1976 4 61,0 79 46,7  
Istituto Regionale per il Finanziamento 
alle Industrie in Sicilia (IRFIS) .... 1970-1976 3 25,3 36 19,4  
Mediocredito per le Piccole e Medie 
Imprese del Friuli-Venezia-Giulia . . . 1 976 1 5,2 11 5,0 

I alt Italien 20 244,5 331 169,2 

Det forenede Kongerige 
Staten (fuldmagtsaftale) 1977 1 30,6 — — 
Industriai and Commercial Finance Cor-
poration Ltd. (ICFC) 1973-1974 2 25,8 26 7,6 

I alt Det forenede Kongerige ... 3 56,4 26 7,6  

Danmark 
Den danske stat 1977 2 8,0 18 6,8 

1975-1976 3 8,3 23 8,4 (2) 
Finansieringsinstituttet for Industri og 
Hândvaerk A/S (FIH) 1977 2 3,0 3 3,0 

1975 1 1,4 3 1,4 
I alt Danmark 8 20,8 47 19,7 

Frankrig 
Crédit National 1973-1974 2 51,2 77 39,8 
Caisse Centrale de Crédit Flòtelier, 
Commercial et Industriel (CCCHCI) . . 1973 1 18,0 56 18,1 (2) 
Crédit Naval - CMAF 1974 1 9,0 — — 
Société Lorraine de Développement et 
d'Expansion (LORDEX) 1972-1975 2 6,3 8 3,7 
Société Alsacienne de Développement 
et d'Expansion (SADE) 1970 1 6,3 24 6,3 
Société de Développement Régional de 
l'Ouest (SODERO) 1971-1974 2 5,6 2 0,8 
Société de Développement Régional de la 
Bretagne (SDR Bretagne) 1974 1 3,6 3 1,7 

I ait Frankrig 10 100,0 170 70,4 

Forbundsrepublikken Tyskiand 
Industriekreditbank AG (1KB) .... 1970-1973 2 30,6 79 30,0 
Bayerische Vereinsbank 1974 1 9,9 — — 
Landesbank und Girozentrale Schleswig-
Holstein 1972 1 5,7 9 6,0 (2) 

I alt Forbundsrepublikken Tyskiand 4 46,3 88 36,0 

Belgien 
Société Nationale de Crédit à l'Industrie 
(SNCI) 1976 1 17,9 21 15,5 

Irland 
Industrial Credit Company Ltd. (ICC) . . 1974 1 4,7 — — 
Agricultural Credit Corporation Ltd. (ACC) 1 974 1 4,7 3 1,7 
I alt Irland 2 9,4 3 1,7 

I alt 1977 9 91,3 133 57,8 
I alt 1968-1976 39 404,0 553 262,4 

Total 48 495,3(1) 686 320,2 

(') Heraf et ikke anvendt og annulieret beleb pâ 85,4 mio og et restbeleb pâ lebende globallân den 31. december 
1977 pâ 89,7 mio. 
(2) Eventuelle differencer mellem globallânets oprindelige beleb og summen af de bevilgede sublân skyldes, at  
omregningen til regningsenheder har fundet sted dels til de kurser, d er var gaei dende pâ datoen for undertegneisen af 
lânet, dels til de kurser, der va r gasidende pâ datoen for beslutningen om ydelse af sublân herunder, og at rfisse kurser 
undertiden er forskel lige. 
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label 11 : Sublân i Faellesskabet i 1977 og 1969-1977 
Fordeiing pâ regioner og brancher 

1977 1969-1977 

Region/Branche Antal Mio RE Amai Mio RE 

REGION 
Belgien  
Antwerpen  
Hainaut  
Liège  
Limburg  
Namur  
©stflanderen  
Vestflanderen  
Danmark  
Ost for Store Baelt (uden Kpbenhavn) 
Vest for Store Baelt  
Forbundsrepubiikken Tyskland . . . 
Baden-Württemberg  
Bayern  
Hessen  
Niedersachsen  
Nordrhein-Westfalen  
Rheinland-Pfalz  
SIesvig-Holsten  
Frankrig  
Alsace 
Aquitanien  
Auvergne  
Nedre Normandiet  
Bourgogne  
Bretagne  
Midtfrankrig  
Champagne-Ardennerne  
Franche-Comté  
Languedoc-Roussillon  
Limousin  
Lorraine  
Sydfrankrig-Pyrenaeerne  
Nordfrankrig  
Pays de la Loire  
Picardiet  
Poitou-Charentes  
Rhône-Alpes  
Irland  
Italien  
Abruzzerne  
Basilicata  
Calabrien  
Campanien  
Friuli-Venezia-Giulia  
Latium  
Mellemitalien  
Molise  
Puglien  
Sardinien  
Sicilien  
Det forenede Kongerige  
Skctland  
Nordengland  
Nordvestengland  
Wales  
Nordirland  

11 7,2 12,4 21 15,5 4,9 
— — — 1 0,9 0,3 

2 1,2 2,0 5 3,2 1,0 
3 1,3 2,2 5 3,1 1,0 
1 0.4 0,7 1 0,4 0,1 

— 1 0,8 0,2 
2 3,4 5,9 2 3,4 1,1 
3 0,9 1,6 6 3,7 1,2 

31 12,9 22,4 47 19,7 6,1 
3 2.6 4,6 4 3,3 1,1 

28 10.3 17,8 43 16,4 5,1 
88 36,0 11,2 

2 0,5 0,2 
16 4,3 1,3 

— 15 6,0 1,9 
— 19 6,8 2,1 
— 18 8,7 2,7 

1 — 8 2,9 0,9 
— — — 10 6,8 2,1 
. - 170 70,4 22,0 

27 8,3 2,6 
. 9 3,8 1,2 

4 3,2 1,0 
2 0,6 0,2 
3 2,3 0,7 

28 11,5 3,6 
2 0,7 0,2 

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

— 24 13,3 4,1 
18 7,9 2,5 

6 2,5 0,8 
1 20 7,4 2,3 

— 2 1,1 0,3 
— 5 1,6 0,5 

— — 7 2,5 0,8 
— — 3 1,7 0,5 

91 37,7 65,2 331 169,2 52,8 
14 5.5 9,6 38 18,8 5,9 

1 0.4 0,7 5 3,2 1,0 
7 4,0 6,8 14 5,6 1,8 

10 3.3 5,7 59 38,8 12,1 
11 5,0 8,7 11 5,0 1,6 

7 2,5 4,4 63 31,8 9,9 
6 2,8 4,9 11 6,8 2,1 
1 0,3 0,5 6 4,5 1,4 

11 4.6 7,9 44 16,3 5,1 
9 3,8 6,5 42 18,5 5,8 

14 5,5 9,5 38 19,9 6,2 
__ — 26 7,6 2,4 

14 4,2 1,3 
5 1,5 0,5 
1 0,4 0,1 
5 1,3 0,4 

— — 1 0,3 0,1 

Total  133 57,8 100,0 686 320,2 100,0 

BRANCHE 
Landbrug  6 1,9 3,3 8 2,8 0,9 
Fiskeri  — — — 2 1,1 0,4 
Udvindingsindustri  1 1,7 2,9 16 8,1 2,5 
Fremstilling og fprste fcrarbejdning af 
metaller  9 4,3 7,5 40 26,8 8,4 
Byggematerialer  12 4,8 8,3 51 24,9 7,8 
Trseindustri  8 2,3 4,0 45 15,5 4,8 
Glas og keramik  1 0,2 0,4 14 7,1 2,2 
Kemisk industri  7 3,1 5,4 32 15,2 4,7 
Metalforarbejdning og mekanik .... 20 8,5 14,6 139 61,4 19,2 
Biler og transportmateriel  3 1,1 1,8 22 9,3 2,9 
Elektroteknisk og elektronisk industri . . 7 3,9 6,7 39 22,3 7,0 
Naeringsmiddelindustri  28 11,5 19,8 123 57,7 18,0 
Tekstiler og laeder  7 3,1 5,4 60 26,4 8,2 
Papirmasse og papir  4 3,2 5,6 27 13,5 4,2 
Forarbejdning af gu mmi  8 3,9 6,7 38 16,6 5,2 
Anden industri  4 1,5 2,6 1 5 5,5 1,7 
Bygningsindustri og ingenierarbejder . . 3 1,0 1,7 7 2,7 0,8 
Turisme  1 0,3 0,6 4 1,8 0,5 
Andre tjenesteydelser  4 1,5 2,6 4 1,5 0,5 

Total  133 57,8 100,0 686 320,2 100,0 
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Finansieringsbidrag i statarne i Afrika, Vestindlen og Stillehavet (AASMM og AVS) samt  
lande og territorier (OLT) V) 1964-1977 (2) 
Tabe! 12: Fordeling pâ brancher 

de oversoiske 

Branche Anta! Mio RE % 
Energi, kommunikation og andre infrastrukturer (^) 36 155,6 37,2 
EnergI  8 54,8 13,1 

Produktion  6 34,8 8,3 
Varmekraftvaerker  2 3.8 0.9 
Vandkraftvœrker  4 31.0 7.4 
Transport  2 20,0 4,8 
EUedninger  2 20.0 4.8 

Kommunikation  24 88,7 21,2 
Transport  23 88,0 21,0 
Jernbaner  7 43.7 10.4 
Veje og ingeniorarbejder · 7 24.7 5.9 
So- og flodtransport  8 15.2 3.6 
Lufttransport  1 4.4 1.1 

Telekommunikation  1 0,7 0,2 
Infrastrukturer for vand 4 12,1 2,9 

Landbrugsforbedring 2 5,3 1,3 
Vand (tapning, distribution, rensning) 2 6,8 1,6 

industri, landbrug og tjenesteydelser 77 263,1 62,8 
Industri  69 245,7 58,7 

Udvindingsindustri 5 55,6 13,3 
Fremstilling og forste forarbejdning af metaller 3 8,2 2,0 
Byggematerialer 10 34,3 8,2 
Kemlsk industri  4 9,9 2,4 
Biler og transportmateriel 1 1.4 0,3 
Naeringsmiddelindustri 26 94,0 22,4 
Tekstiler og laeder 13 25,9 6,2 
Globallân (resterende del) 6 16,3 3,9 
Udviklingsbanker 1 0,1 — 

Landbrug 2 9,3 2,2 
Tjenesteydelser 6 8,1 1,9 

Turisme 4 7,0 1.7 
Undersogelser og teknisk bistand 2 1,1 0,2 

Total 113 418,7 100,0 
(^) Lân pâ almindelige vilkâr af Bankens egne midier (254,6 mio) og finansieringsbidrag pâ saerlige vilkâr af Den europaeiske Udviklingsfonds midier (164,1 mio). 
(2) Jf. tabe! 2, note 4, s. 25. 
(3) Jf. tabe! 3, note 1. s. 34. 

label 13: Fordeling pâ lande 

Pâ almindelige vilkâr af Bankens midier Pâ sasrlige vilkâr (') Ι,^Ιΐ 
Yaoundékonven- Lomékonven- Yaoundekonven- Lomékonven- μ , „ , 

ÎÎRiliiî lait tionerne (2) tionen (3) , Yaoundé Lomé 
Anta! Μια RE Anta! Mio RE (mio RE) Anta! Mio RE Anta! Mio RE (mio RE) Anta) Mio RE (mio RE) (mio RE) 

Benin — — _ — _ ^ 3,3 — — 3,3 1 3,3 3,3 — 
Cameroun 9 17,3 3 18,2 35,5 6 23,9 1 2,3 26,2 19 61,7 41,2 20,5 
Congo 1 9,0 — — 9,0 3 6,7 — — 6,7 4 15,7 15,7 — 
De nederlandske Antiller — — — — — 1 4,4 — —. 4,4 1 4,4 4 4 
Elfenbenskysten ... 10 51,2 4 21,6 72,8 10 35,6 2 2,2 37,8 26 110,6 86,8 23,8 
Gabon 4 4,4 — — 4,4 3 10,3 — — 10,3 7 14,7 14,7 — 
Ghana — — 1 10,0 10,0 — — 1 2,0 2,0 2 12,0 — 12,0 
Guadeloupe . . . , — — — — — 1 0,7 — — 0,7 1 0,7 0,7 — 
Kenya — — 5 27,9 27,9 — — 1 1,1 1,1 6 29,0 — 29,0 
Madagaskar . , . . — — — — — 1 1,9 — — 1,9 1 1,9 1,9 _ 
Malawi — — 2 9,5 9,5 — — 1 1,0 1,0 3 10,5 — 10,5 
Martinique — — — — — 1 0,6 — — 0,6 1 0,6 0,6 — 
Mauretanien . . , . 1 11,0 — — 11,0 1 2,8 — — 2,8 2 13,8 13,8 — 
Mauritius 1 1,7 2 5,0 6,7 — — — — — 3 6,7 1,7 5,0 
Ny Calédonien .... 2 7,0 — — 7,0 2 3,4 — — 3,4 4 10,4 10,4 — 
Réunion — — — — — 2 2,8 — — 2,8 2 2,8 2,8 — 
Rwanda — — — — — — — 1 3,0 3,0 1 3,0 — 3,0 
Senegal 2 3,9 — — 3,9 3 6,5 — — 6,5 5 10,4 10,4 — 
Surinam — — — — — 1 1,9 — — 1,9 1 1,9 1,9 — 
Tanzania — — — — — — — 2 7,4 7,4 2 7,4 — 7,4 
Tchad — — — — — 1 1,2 1 7,5 8,7 2 8,7 1,2 7,5 
Togo 1 5,9 2 16,3 22,2 — — 3 5,2 5,2 6 27,4 5,9 21,5 
Vestindien — — — — — — — 1 1,0 1,0 1 1,0 — 1,0 
Zaire 3 34,2 — — 34,2 2 14,8 2 1,2 16,0 7 50,2 49,0 1,2 
0vre Volta 1 0,5 — — 0,5 1 5,0 2 4,4 9,4 4 9,9 5,5 4,4 

Total 35 146,1 19 108,5 254,6 40 125,8 18 38,3 164,1 112 418,7 271,9 146,8 
(') Finansieringsbidrag pâ saerlige v ilkâr af mediemsstaternes midier gennem Den europaeiske Udvikiingsfond. Bogfpres i Den sœriige Afdeiing, 
(2) Lân pâ saerlige vilkâr cg bidrag tii tilvejebringeise af risikoviiiig kapital. 
(3) Bidrag tii tilvejebringeise af r isikoviiiig kapital. 
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label 14: Finansieringsbidrag i middeihavsomrâdet 1963-1977 (^) 
Fordeling pâ brancher 

Amai Mio RE 

Branche 1 all Subiän ι all Sublân % 

Energi, kommunikation og andre infra
strukturer (2) 31 450,7 66,3 

Energi 11 222.9 32.8 
Produktion  8 184.3 27.1 
Varmekraftvœrker  3 112.0 16.5 
Vandkraftvaerker 5 72.3 10.6 
Transport 3 38.6 5.7 
EHedninger 3 38.6 5.7 

Kommunikation 11 108.5 16.0 
Transport 11 108.5 16.0 
Jernbaner 3 38.9 5.7 
Veje og ingeniorarbejder 5 37.0 5.5 
Lufttransport  1 8.6 1.3 
Setransport  2 24.0 3.5 

Infrastrukturer for vand 9 119.3 17.5 
Landbrugsforbedring 9 119.3 17.5 

Industri og tjenesteydelser 161 103 229.4 66,4 33,7 

Industri  153 97 226.4 64.0 33.3 
Udvindingsindustri 1 1 0.8 0.8 0.1 
Fremstilling og forste forarbejdning af 
metaller 11 3 35.3 0.9 5.2 
Byggematerialer 13 6 23.6 9.7 3.5 
Traeindustri 7 6 4.0 2.2 0.6 
Glas og keramik 7 5 7.8 4.5 1,2 
Kemisk industri  22 11 43.7 4.8 6,4 
Metalforarbejdning og mekanik .... 22 22 10.4 10.4 1,5 
Biler og transportmateriel 1 1 1.6 1.6 0,2 
Elektroteknisk og elektronisk industri . . 9 7 8.2 3.0 1,2 
Naeringsmiddelindustri 20 20 12.2 12.2 1,8 
Tekstiler og lœder  17 10 13.2 8.0 1,9 
Papirmasse og papir 9 3 55.3 3.9 8,1 
Forarbejdning af gummi og plastmaterialer 3 2 1,3 0.8 0.2 
Bygningsindustri og ingeniorarbejder . . 1 1 1.2 1.2 0.2 
Globallân  10 — 7,8 (3) — 1,2 

Tjenesteydelser (globallân: praeinvesterings-
aktiviteter og teknisk bistand) 8 6 3,0 2.4 0.4 

(') Jf. label 2, note 4. s. 25. 
(^) Jf. label 3. note 1. s. 34. 
(') Reslerende del. 
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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 35 30 bankeu lu, 

Afdelingen for finansleringer i Italien 
Via Sardegna 38 - 1-00187 Rom 
TIf. 48 36 51 - Telex 6 21 30 bankeuro 

eller 

Reprassentationskontoret i Bruxelles 
Rue de la Loi 227 - B-1040 Bruxelles 
TIf. 735 21 38 - Telex 2 17 21 bankeu b, 

der ligeledes kan udievere folgende publikationer: 

Vedtaegter og andre bestemmelser vedrorende El Β  
1977; 32 sider; (DA, DE, EN, FR, IT, NL) 

Arsberetninger 
fra 1958 
(dansk fra 1972, DE, EN, FR, IT, NL) 

Information fra Den europœiske Investeringsbank 
Kvartaisskrift 
8 sider; (DA, DE, EN, FR, IT, NL) 

Den europaeiske Investeringsbank 1958-1978 
1978; 84 sider; (DA, DE, EN, FR, IT, NL) 

Lân og garantier i Det europaeiske okonomiske Faellesskabs medlems-
stater 
1977; 20 sider; (DA, DE, EN, FR, IT, NL) 

Den europaeiske Investeringsbanks finansieringsvirksomhed 
inden for rammerne af Lomékonventionen 
1976; 20 sider; (DA, DE, EN, FR, IT, NL) 

Investeringer inden for Faellesskabet og finansieringen af disse 
Direktoratet for okonomiske og finansielle undersogelser 
i 1972: 28 sider; (DA, DE, IT, NL - udgâet: EN, FR) 
i 1973: 40 sider; (EN, FR - udgâet: DA, DE, IT, NL) 
i 1974: 48 sider; (EN, IT - udgâet: DE, FR) 
i 1975: 52 sider; (DE, EN, FR, IT)  
i 1976: 56 sider; (DE, EN, FR, IT) 

Den europaeiske Investeringsbanks virskomhed i Tyrkiet (1965-1974) 
Direktoratet for okonomiske og finansielle undersogelser 
1975; 50 sider; (DA, EN, FR, TR - udgâet: DE, IT, NL) 

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 


