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summen af f0lgende belob i

Regningsenhedens vaerdi svarer
medlemsstaternes valutaer;
DM
£
Ffr.
Lire
Fl.
Bfr.
Lfr.
Kr.
I£

0,828
0,0885
1,15
109
0,286
3,66
0,14
0,217
0,00759

Denne definition svarer til definitionen af den eûropœiske regnings
enhed, jf. bilag E, bem. A, til regnskabet (s. 63).
Ved üdarb ejdelsen af sine statistikker over finansieringsbidrag og tilvejebragte midier anvender B anken de omregningskurser i et kvartal,
der konstateres den sidste arbejdsdag i foregäende kvartal.
i 1.
kvartal

i 2.
kvartal

i 3.
kvartal

i4.
kvartal

DM

2,58058

2,54498

2,58101

2.54907

i

0.641652

0,678142

0,668451

0,666864

Ffr.

5.76124

5,76621

5,60057

5,69694

Lire
FI.

1 067,50
2,78938

1 073,10
2,72362

1 062.79
2,77740

1 083,29
2,77149

Bfr.

40,3535

39,6425

40,6953

40,2016

Lfr.

40,3535

39,6425

40,6953

40,2016

Kr.

7,07974

7,00528

7,01962

7,05015

\i

0,641652

0,678142

0,668451

0,666864

US-$

1,22506

1,25929

1,24412

1,31593

Sfr.

2,45698

2,35086

2,30594

2,03578

Yen
0sch.

Lib.;£

293,054
18,5704
3,67518

280,238
18,3149
3.68657

254,346
18,5400
3,59862

248.372
18,4665
3,8951 5

Bankens regnskab udarbejdes hvert regnskabsâr pà grundlag af de
omregningskurser, der konstateredes den 31. december det pâgœldende àr, if. s. 63.
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1 1978 bevilgede Den europasiske Investeringsbank
med
hjemmel i sine vedtaegter nye
finansieringsbidrag pa 1 alt
2 188,3
mio
regningsenheder (') mod 1571,5 mio i
1977. S torstedelen heraf gik til
projekter i medlemsstaterne i
overensstemmelse med Rom
traktatens artikel 130. En del
stilledes dog til ràdighed for
projekter, der fremmer den
okonomiske udvikling 1 en
raekke lande i middelhavsomrâdet, Afrika. Vestindien og Stillehavet, som Faellesskabet har
indgaet aftaler om finansielt
samarbejde med.
Den saerlig store udvidelse af
Bankens aktivitet i medlems
staterne 1 1978 skyldes de
retningslinier, som Det europeeiske Ràd — medlemsstaternes stats- elier regeringschefer — vedtog den 26. og 27,
marts 1977 o g praeciserede pâ
modet i Bremen den 6. og 7.
juli 1978. Det europaeiske Ràd
traf da principbeslutning om
en samordnet aktion for fremskyndelse af den okonomiske
vaekst og reduktion af ledigheden i Europa gennem inflationsbekaempelse, oget valutastabilitet, udvidelse af samhandelen, fremskridt pâ energiomrâdet og udjœvning af de regio
nale forskelie. Denne aktion
skal isaer bidrage til at afbode
medlemsstaternes okonomiske
vanskeligheder pâ nationalt
sâvel som internationalt plan
og styrke investorernes tillid
til
vaskstmulighederne
pà
iaengere sigt. Forhâbningerne
om udvidelse af aktiviteten i
hele Faellesskabet knytter sig
sâledes nu til en samordnet
faetlesskabsaktion og ikke blot
til en stimuiering af Ökonomien
i de vaiutamaessigt staerkeste
lande.
Da Det europaeiske
Râd
sâledes havde bekraeftet, at
Faellesskabets tiovedmàl er at

forbedre beskaeftigelsessituationen gennem ho] vaekst og
stabilitet, satte Banken sig for
at udvide sine finansieringsbi
drag til projekter, der opfyider
dens kriterier. Dens midier,
som hovedsagelig gik til de
mindst velstillede medlemsstater, bidrager i ovrigt til at
afbode visse af de okonomiske
vanskeligheder, som isaer betalingsbalancen voider disse
lande.
For at muliggore denne ogede
aktivitet fordobledes Bankens
tegnede kapital ved Styrelsesràdets beslutning af 19. juni
1978 til 7 087,5 mio. Da det
samlede udestâende i form af
làn og garantier ifolge vedtaegterne ikke ma overstige 250%
af den tegnede kapital, haever
denne kapitalforhojelse sâ
ledes loftet over det samlede
udestâende til 17 718,75 mio.
De naevnte retningslinier for
stimuiering af den okonomiske
vaekst og reduktion af ledigheden, isaer gennem udvidelse
af Faellesska bets flnansieringsmuligheder i Europa, gav
aniedning til fiere andre beslutninger.
Sâledes oprettede Ràdei for
De europaeiske Faellesskaber
ved afgorelse af 16. Oktober
1978 et nyt instrument for optagelse og ydelse af làn. Denne
afgorelse bemyndiger Kommis
sionen til pâ Det europaei
ske okonomiske Faellesskabs
vegne at optage làn pâ indtil 1
mia. Provenuet heraf skal
genudlànes til finansiering af
projekter. der fremmer virkeliggorelsen af Faellesskabets hojt
prioriterede mài inden for
energi- og industrisektoren
samt pâ infrasîrukturomrâdet,
idet der blandi andet skal
laegges veegt pâ projekternes
regionale betydning og pà
nodvendigheden af at bekaempe ledigheden. Nàr Kom
missionen har truffet afgo

relse om. hvorvidt det enkelte
projekt kan komme i betragtning,
bedommer
Banken
ansogningerne i overensstem
melse med sine vedtaegter. ud
fra sine saedvanlige kriterier og
pà Faellesskabets vegne, hvorefter den traeffer b eslutning om
ydelse af làn, fastsaetter vilkàrene herfor og administrerer
udlànene, Den 27. november
1978 indgik Kommissionen og
Banken en samarbejdsoverenskomst om denne bemyndigelse. Udlânsrenten fastsaettes
pâ grundlag af omkostningerne i forbindelse med lântagningen.
Efter horing af Europa-Parlamentet godkendte Ràdei ved
afgorelse af 14. maj 1979 en
forste lânetranche pâ 500 mio
og fastlagde samtidig retningslinierne for, hvilke kriterier
projekterne skal opfylde for at
komme i betragtning.
Efter Det europaeiske Ràds
mode i Bremen gjorde faellesskabsinstilutionernes arbejde
med oprettelsen af et europaeisk monetaert system det
endvidere muligt for Det euro
paeiske Ràd, der var forsamlet
i Bruxelles den 4. og 5.
decomber, at vedtage en reso
lution om gennemforelsen af
dels forste etape af dette
system, dels foranstaltninger til
styrkelse af de mindst velstil
lede deltagerlandes okonomi.
I denne forbindelse anmodede
DeteuropœiskeRâd Faellesska
bets institutioner og Den euro
paeiske Investeringsbank om i
en femârsperiode at stille làn
pâ sœrlige vilkâr pâ indtil 1 mia
ârligt til râdighed for disse
lande. f\^ed henblik pâ udtalelse og afgorelse forelagde
Kommissionen derfor hen(') Medmindfe andet er naevnt, er alle beleb
udtrykt i regnmgsenheder {|f. s. 6). Eventuelle
forskelie meilem de anferie lotaibeleb og de
summer, som Iremkommer ved sammenlaeg·
ning af de enkelte beleb, skyldes afrunding.
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Bruttonationalprodukt ì Fsallasskabet
Procentvis aendring i forhold til foregâende âr

Forbundsrepublikken
Tyskland

Frankrig

Det forenede Kongerige

Ι lobende priser
I faste priser

1973 74

75

76

77

1973 74

78

Italien

1973 74
Faellesskabet

75

76

77

Danmark

78

77

78

1973 74

75

2

-2

C

Ρ,

75

76

77

78

75

76

77

78

Belgien

76

77

78

1973 74

Irland

Luxembourg

ι

Η

- 2

ι .ϋ»

if

Ο

10

1973 74

78

Α

74 75 76 77

76

Nederlandene

•1 saiι
1973

75

Ω

1973 74

75 76 77

78

9
1973 74

75 76 77

78

1973 74

75 76 77 78

holdsvis Europa-Parlamentet
og Radet for De europaeiske
Faellesskaber et forslag om
ydelse af en rentegodtgorelse
pa tre points 1 forbindelse med
visse lân fra Banken af dels
egne midier, dels midierne fra
det nye faellesskabsinstrument
for optageise og ydelse af lân.
De samlede udgifter hertii
opdeies i fem ârlige trancher
pâ hver 200 mio. Lânene med
rentegodtgoreiser »skal overvejende anvendes til finansiering
af udvaigte infrastrukturprojekter og -programmer. idet
det forudsaettes, at enhver form
for direkte eiler indirekte forvridning af konkurrenceevnen
imellem de enkelte industrier i
mediemsstaterne skal undgäs«.
Fasllesskabets institutioner sag
te dog ligeledes at sikre en
bedre
udnyttelse
af
de
bestâende
finansieringsordninger. I december 1977
gennemfartes
séiedes
en
reform af Den europaeiske
Socialfond. Der vedtoges en
ny forordning vedrarende Den
europaeiske Fond for Regionaludvikling, der betad agede
beviiiinger og mulighed for
ydelse af statte ud over de
nationale kvoter. Inden for
rammerne af Udvikiingssektionen af D en europaeiske Udvlkiings- og Garantifond for
Landbruget traf Rädel endvidere
en
raekke
saerforanstaltninger
vedrarende
Ir
land og landbruget i middelhavsomrâdet,
og
endelig
âbnedes der mulighed for, at
Socialfonden kan yde statte til
unge
arbejdssagende
pé
under 25 âr.
Faellesskabets politik nad samtidig fremme pà en raekke
andre omràder. Den samlede
front mod de vanskeligheder,
der har ramt visse brancher,
styrkedes, og i Bremen bekraeftede Det europaeiske Rad de

energipoiitiske mài for 1985,
nemlig at Faeiiesskabet skal
reducere sin afhaengighed af
importeret energi til 50%.
begraense sin nettoimport af
ràolie, spare energi og udnytte
sine egne ressourcer bedre.
Forhandiingerne med Graekeniand, som ventes at fare tii den
anden udvidelse af Faeiies
skabet, fortsattes og afsluttedes i farete halvàr af 1979.
Endvidere indledtes der forhandlinger med Portugal i Ok
tober 1978 og med Spanien i
februar 1979. Afslutningen af
üdvidelsesproceduren kan pé
laengere sigt fare til en ny stigning i efterspargsien efterfinansieringsbidrag fra Banken.
Uden for Faeiiesskabet tiitrâdtes
Lomèkonventionen i 1978 af tre
nye stater, nemlig Saiomonaerne, Tuvalu og Dominica.
Denne konvention af 28.
februar 1975 mellem Det euro
paeiske akonomiske Faellesskab og 46 stater i Afrika,
Vestindien og Stiiiehavet (AVSstaterne) var fra 1976 til januar
1978 allerede blevet tiltrâdt af
syv andre lande, som netop var
blevet uafhaengige. Nâr ratifikationsprocedurerne er afsluttet,
vil
antallet
af
AVS-stater
sâledes udgore 56.
De finansprotokoiler, som Faei
iesskabet i 1976 og 1977
indgik med 13 lande i middelhavsomràdet (herunder Por
tugal), tràdte i kraft den 1.
august 1978 for Grœkenlands.
den 1. november for Portugals,
de tre lyiaghreblandes, Maltas,
de fire Machrakiandes og
Israels, den 1. januar 1979 for
Cyperns og den 1. maj for
Tyrkiets vedkommende.
Tabellen side 12 viser Faelles
skabets planiagte bistand i
henhold til de forskeliige
lobende aftaler, afgoreiser og
finansprotokoiler vedrorende
disse tredjelande.

Forhandiingerne om fornyelsen
af
Lomèkonventionen
indledtes i begyndelsen af
andet halvàr af 1977 og ventes
at fore tii fasîsaetteise af nye
interventionsbeiob i lobet af
de naermeste màneder, efter
at Styreisesràdet har truffet beslutning om, hvor store lân
Banken kan yde af egne
midier.
I
december
underrettede
Ràdet for De europaeiske
Faellesskaber Banken om det
igangvaerende arbejde med
henblik pâ indgâeise af en
femârig finansprotokol med
Jugosiavien, der skal give
landet adgang tii làn fra
Banken pâ indtil et vist belob,
som det tilkommer Styreises
ràdet at fastsaette.
De retningslinier, der vedtoges
elier var genstand for forhandling i 1978, markerer sâledes
en ny vigtig etape i udvikiingen
af Den europaeiske investeringsbanks aktivitet med hen
blik pà sâvei at styrke Faei
iesskabet
indefra
som
at
fremme dets politik for finansielt samarbejde med et betydeligt antai udviklingslande.
Flertallet af disse retningslinier
for Faellesskabets okonomiske
politik ventes isaer at fâ indflydelse pà den almindellge
okonomiske udvikling fra 1979.
Det mâ erindres. at Bankens
aktivitet i 1978 endnu udfoldedes under vanskelige okono
miske forhold, omend der var
forskelle fra land til land.
Der konstateredes fortsat en
meget betydelig okonomisk
vaekst i De forenede Stater,
som forst syntes at aftage
gradvis mod àrets siutning.
Den tiltagende inflation og et
stort underskud pà handelsbalancen svaekkede dollaren yderligere og flk myndighederne til
at aniaegge en mere restriktiv
11

okonomisk politik. I de 0vrige
industrilande bidrog en mere
modérât vaekst i aktiviteten
ledsaget af en forsigtigere
budget- og pengepolitik til at
bremse Inflationen og forbedre
betalingsbalancen trods store
bevaegelser pâ valutamarkederne. I de valutamaessigt
staerke lande blev der i lobet af
sommeren truffet beslutning
om en mere ekspansionistisk
politik efter de internationale
topmoder, og alene fastsaettelsen af tidspunktet for dens
gennemforelse til begyndelsen
af 1979 resulterede i en forbedring af erhvervslivets tillid til
fremtiden og en forogelse af
vaeksten allerede fra andet

haivâr af 1978. Den klare forbedring af bytteforholdet for samtlige industrilande lettede inflationsbekaempelsen og bestraebelserne for at mindske underskuddet pâ betalingsbalancens lobende poster. I talrige
lande begraensede Inflationen
dog fortsat mulighederne for
genopsving og virksomhedernes investeringslyst. sâledes at
beskaeftigelsessituationen
kun
forbedredes ubetydeligt. Den
uforandret hoje ledighed vanskeliggjorde i nogen grad valget
mellem en politik inspireret atprotektionistiske synspunkter pâ
den ene side og en politik for re
solut tilpasning af industristrukturerne til den internationale udvik-

ling i udbuddet og eftersporgslen
pà den anden side.
Forst pà âret lempedes lânevilkârene pè flertallet af obligationsmarkederne
trods
en
voksendeeftersporgsel, hovedsagelig fra den offentlige
Sektor. Fra juni kom det sâ til
en svœkkelse af dollaren.
Derpâ daempede justeringen af
kurserne for visse europseiske
valutaer
medio
Okto
ber og stotteforanstaltningerne
til fordel for dollaren primo
november de uforholdsmaessigt store kapitalbevasgelser.
hvilket forte til en let rentesligning pâ flertallet af markederne
i Faellesskabet.

Faellesskabets planlagte finansielle bistand i henhold til de forskellige aftaler, finansprotokoller og afgorelser, der var gaeldende den 31. december 1978
I millioner regningsenheder
Finansieringsbidrag af budgetmaesstge midier
Lânaf
Bankens
egne midier

Länpfl
saerlige
vilkär

1. 3.1980
1. 3.1980

390 (M
lO(')

440.1 C»)
29.4 C)

Graekenland
Portugal
Tyrkiet

31.10.1981
31.10.1983
31. 10. 1981

225 (2)
200 (2)
90

Jugoslavien
Algerie!
Marokko
Tunesien
Egypten
Jordan
Libanon
- Finansprotokol
- Nodhjœlp
Syrien
Malta
Cypern
Israel

Forhandiinger ikke afsluttede
70 (3)
31.10.1981
56 (3)
31.10.1981
41 (3 )
31.10.1981
93 (3)
31.10.1981
18(3)
31.10.1981

Land

AVS
OLT

Udiebsdato

31.10.1981
31.10.1981
31.10. 1983
31.12.1983
31.10.1981

20(3)
20
34 (3)
16(3)
20 (3)
30

10

Risikovililg
kapital Gaveydeiser (β)

97 (5)
4(5)

(β)

—
220

—
—

(«)

19(2)
58(')
39 C)
14 (^)
4(^)
2(2)

—
7(')
5 (β)
4 (β)

Stabiiiserlng
af eksportindtaegter

lalt

2 139,75
34,83

380 3 446,85
20 112,65 (9)

45
30

—

280
230
310

25
16
15
63
18

114
130
95
170
40

8

30
20
60
26
30
30

—
19
5
6

—

Lân forbundet med en rentegodtgerelse pâ 3 points, der afholdes af Den europsiske Udvikiingsfonds midier, undtagen til projekter Ι
olie- eiler minesektoren. medmindre de genn emfores ι én af de mindsî udvikiede stater i henhold tii Lomékonventionenes artikei 48,
(2) Nogle af disse lân kan forbindes med en rentegodtgerelse pâ 3 points, der afholdes af bu dgetmaessige midier.
(3) Lân, der kan forbindes med en rentegodtgerelse pâ 2 points af budgetmsssige midier.
(^) Finansieringsbidrag bevilget af Kommissionen for De europ aeiske Faeliessksber.
(6) Finansieringsbidrag bevilget af Banken.
(^) Finansieringsbidrag bevilget af Banken.
(') Banken administrerer lânene pâ saerlige vilkèr og den risikoviilige kapital til projekter inden for industri, energi, minedrift. turisme og
infrastrukturer. Kommissionen administrerer lânene pâ saerlige vilkér ti! andre projekter.
(^) Rentegodtgoreiserne afholdes af gaveydeiserne.
(*) Heraf 14,42 t res erve.
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Efter en faidende tendens i
arets forste maneder kendetegnedes
Forbundsrepubiikken
Tyskland fra aprii til august af
et betydeligt opsving i den
lange rente pa grund af den
voksende kaplialeftersporgsei,
skont kapitaltilstromningen var
omfattende. Dernœst indtrâdte
der en mindre afspsending af
forholdene
pâ
kapitalmarkederne forst pâ efteràret, som
sa igen afiostes af en rentestigning, der delvis skyldles centralbankens foranstaltninger med henblik pâ opsugning af o verskudsiikviditeten. I
Beneluxiandene forte mone
täre spœndinger til en betydelig forhojelse af renteniveauet.
I Frankrig og italien muliggjorde den tydelige forbedring
af betalingsbalancen og den
forholdsvis stabile Valutakurs
en rœkke rentefald i storstedelen af âret. I Det forenede
Kongerige, Irland og Danmark
fortsatte stigningen i det allerede hoje renteniveau, isasr pâ
grund af den restriktive kreditpolitik, der aniagdes for at
imodegâ nye inflationstrusler.
Pâ det internationale kapltalmarked kunne den klare
nedgang i lântagningen i
dollar kun delvis opvejes
gennem en forogelse af lântag
ningen i fremmed valuta pâ de
nationale markeder og isœr pâ
det internationale marked i
DM, hvor det derfor kom til
spsendinger i august og mod
ârets slutning.
Fœllesskabets bruttonationalprodukt Steg kun med ca.
2,8%{'), hvilket nok er mere
end i 1977 (2,3%), men dog
klart mindre end sâvel vœksten
for 1974 som mâlene for den
okonomiske politik pâ mellemlang sigt, der har til formâl at
forbedre
beskaeftlgelsessituationen. Trods de trufne eller
bebudede foranstaltninger til

fordel for kriseramte brancher
forblev Fasllesskabets okono
miske Situation som helhed
usikker. Den industrielle aktivitetvartovende, medens ledigheden var uforandret hoj, og
den
moderate
produktionsstigning fandt i flertallet af
medlemsstaterne
sted uden
skabelse af nye arbejdspladser. Mod ârets slutning
indtrâdte der dog visse forbedringer. Der var stadig store
forskelle fra medlemsstat til
medlemsstat, omend de tenderede mod udjsevnlng. Inflationspresset aftog i de lande, som
indtil da havde haft de storste
prlsstigninger. Den gennemsnitlige prisstigning i Faellesskabet i forhold til foregâende
âr blev for forste gang siden
1973 pâ klart under 10%. Kursbevœgelserne, som var mere
markante end pris- og omkostningsudviklingen, for bedkonkurrencedygtigheden
rede
i de valutamaessigt
svage
lande, hvilket bidrog til af udjsevne de indbyrdes forskelle
for sâ vidt angàr de lobende
poster pâ betalingsbalancen.
En mindre reallonsfremgang.
visse skattelettelser og en
raekke forh ojelser af d et offentliges ydelser muliggjorde en
maerkbar forogelse af de dispo
nible indkomster. Det private
forbrug stimuleredes endvidere gennem opbremsningen
af vœksten i ledigheden, samtidig med at den gunstige
udvikling i râvarepriserne og
forbedringen af virksomhedernes driftsvilkâr gradvis forte
til et mere tillidsfuldt klima.
Denne udvikling forstœrkedes
af en beskeden, men dog
mœrkbarstigning i den interna
tionale samhandel. Har de forskellige samordnede aktioner,
der besluttedes midt pâ âret
med henblik pâ at stimulere
mediemsstaternes
okonomi,

endnu ikke haft konkrete virkninger, sâ gav de dog i lobet af
tredje kvartal i det mindste
aniedning til mere optimistiske
vurderinger af frem tiden.
I Forbundsrepubiikken Tyskland
forbedredes den okonomiske
situation betydeligt. Virkningerne af den siden efteràret
1977 mere ekspansive skatteog budgetpolitik slog gradvis
igennem, og den deraf fol
gende forogelse af de dispo
nible realindkomster forte til en
mœrkbar stigning i forbrugsudgifterne. Boligbyggeriet kendetegnedes ogsâ af l iviig aktivitet
pâ grund af det forholdsvis
lave renteniveau. Skont konjunkturerne endnu var forskellige fra branche til bran
che,
forbedredes
virksomhedernes finansielle forhold
generelt, men investeringerne
forblev for koncentrerede om
fornyelse og rationalisering.
Ledigheden faldt noget.
Den fortsat klart positive saldo
pâ balancen for varer og tjenester mindskedes, medens den
gunstige udvikling i bytteforholdet i forbindelse med den
stadig stœrkere DM resulterede i en ny stigning i overskuddet pâ betalingsbalancens lobende poster. Den billi
gere import bidrog til en ny
afdœmpning af den gennemsnitlige stigning i forbrugerpriserne.
De
internationale
kapitalbevœgelser og Forbundsbankens betydelige valutakob til
stotte for andre valutaer forte
til en udvidelse af pengemœngden, som oversteg myndighedernes
mâlsœtning.
I
begyndelsen af fjerde kvartal
forhojede de derfor bankernes
obligatoriske reserver. Endvidere besluttede man medio

(') Medmindre andet er anfert, angiver aile
procentsatser ι dette kapitel en maengdemaessig udvikling.
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Effektiv bruttorente af borsnoterede obligationer
pâ F^llesskabets forskellige kapitalmarkeder. For sammenligningens skyid er der
kun taget hensyn til obligationer, hvis emissionsvilkâr svarer til emissionsvilkârene
for Bankens iân, ligesom de i Danmark, Irland og Det forenede Kongerige saedvanlige haivârlige renteberegninger er erstattet af beregninger pâ àrsbasis.
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1976
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1977

1978

Forbundsrepublikken
Tyskland

Det forenede
Kongerige

Nederlandene

Danmark

Frankrig

Italien

Belgien

Irland

Hot inranûHû

Deteuropaeiske
marked

december at begraense kreditinstitutternes
rediskonteringsfaciliteter med virkning fra den
1.januar1979.
Efter Det europaeiske Rads
mode i Bremen og topmodet i
Bonn i juli blev det besluttet
at oge de budgetmasssige
udgifler og lette skattetrykket
for at styrke den indenlandske
eftersporgsel og fremskynde
den okonomiske vaskst. Disse
foranstaltninger vil dog forst fâ
virkning fra 1979.
I Frankri g blev den okonomiske
vaekst l idt storre, hovedsagelig
i forste fialvàr, takket vaere en
maerkbar udvidelse af det
private forbrug og et vist
genopsving i bruttoanlaegsinvesteringerne. De private virksomtieders investeringer tiltog
gradvis, ligesom myndighedernes og de offentlige virksomheders investeringer fortsat vista betydeiig fremgang,
hivorimod
boligbyggeriet
pa
ny var i aftagende. En vis
lagergenopbygning
stimulerede ligeledes i nogen grad
eftersporgslen. Antallet af arbejdssogende voksede i andet haivàr.

taksterne for det offentliges
serviceydelser, justeringen af
den gronne francs vaerdi, f rigivelsen af industripriserne og
en ret betydeiig timelonsforhoielse i andet kvartal.
Eksportfremgangen. som i vid
udstraskning var koncentreret
umiddelbart efter ârsskiftet,
forblev beskeden i ligfied med
udvidelsen af importen. der
daempedes af den svage inden
landske eftersporgsel. Alligevel fremkom der pà grund af
francens tiltagende styrke i
forhold til dollaren og de
forholdsvis stabile ràvarepriser
et overskud pà handelsbalancen, som tilligemed den
yderst gunstige udvikling i de
usynlige poster pà betalingsbalancen resulterede i et betydeligt overskud ogsà pà betaiingsbalancens lobende poster.

Det offentliges kapitalbehov
forogedes kraftigt, isaer pâ
grund af de sociale overforsler
og finansieringen af beskaeftigelsespolitikken. Der oprettedes en »saerlig fond for indu
striel tilpasning«. og staten
overtog
minoritetsandele i
finansieringsselskaber
med
henblik pâ at lette gennemforelsen af strukturomlaegninger
i stâlindustrien og forbedre
virksomhedernes konkurrencedygtighed.

I Det forenede Kongerige var
den okonomiske aktivitet livligere end i 1977, isaer i forste
haivàr,
Denne
forbedring
skyidtes
hovedsagelig
en
fornyet udvidelse af d et private
forbrug takket vaere en stor
forogelse af realindkomsterne
og
indkomstskattelettelser.
Virksomhedernes
investe
ringer. isaer i oliesektoren i
Nordsoen og i industrien,
bidrog ligeledes til eftersporgselsstigningen. Til gengaeld
forblev det offentliges investe
ringer og boligbyggeriet for
holdsvis beskedne. Ledigheden gik dog noget tilbage,
ligesom stigningen i forbrugerpriserne pà ny aftog takket
vaere de forholdsvis stabile
importpriser.

Prisindekset steg i 1978 som
helhed I naesten
samme
omfang som i 1977, efter at
ârets forste ni màneder tiavde
vaerei praeget af en klart tiurtigere
stigning,
der
isaer
skyidtes
forftojelser
af

Forst i andet kvartal gennemfortes en lempelse af budgetpolitikken, der dog fik folgeskab
af en raekke foranstaltninger
med henblik pà at begraense
vaeksten i pengemaengden og
kreditgivningen. Samtidig fort-

sattes bestraebelserne for at
daempe lonudviklingen.
Som folge af ud videlsen af den
indenlandske
eftersporgsel
steg importen betydeiig mere
end eksporten. Der indtràdte
dog en vis forbedring af bytteforholdet, og trods ogede
nettooverforsler til udiandet,
hovedsagelig fra det offent
lige, viste betalingsbalancens
lobende poster derfor pàny et
mindre overskud. Rundkursen
over for hovedvalutaerne var
forholdsvis stabil fra begyndelsen af and et kvartal.
I Italien afiostes den uafbrudte
tilbagegang i den okonomiske
aktivitet siden begyndelsen af
1977 af en let fremgang i forste
kvartal og mod àrets udgang
efter en pause i begyndelsen af
andet haivàr. Denne lidt gunsti
gere tendens synes at vaere
blevet forstaerket af en stigning
i det offentliges ydelser, isœr
en forhojelse af pensionerne.
Den samlede eftersporgsel
stimuleredes sàledes af det
private forbrug og af eksporten.
Til gengaeld aftog investeringslysten noget, og ledigheden
forblev betydeiig. Det offent
liges, de offentlige virksomhe
ders og den sociale sektors
underskud voksede. En stabi
lisering heraf I forhold t
bruttonationalproduktet,
isae
gennem reduktion af de lo
bende udgifter uden nedskae
ring af de offentlige investe
ringsprogrammer, er et a
hovedmàlene i den treàrsplan,
som forelagdes pariamentet i
September.
Der skete kun forholdsvis langsomme fremskridt med hensyn
tu at bremse Ion- og prisudviklingen.
Eksportfremgangen,
der oversteg importstigningen,
og den gunstige udvikling i
sàvel bytteforholdet som de
usynlige poster pà betalingsbalancen resulterede i en stig
ning i overskuddet pà be15

talingsbalancens lobende pos
ter. Trods en vis fremskyndelse
af
tilbagebetalingen
af udiandsgaeiden bevlrkede
nettokapitaltiistromningen en
forhojelse af vaiutareserverne.
I Nederlandene steg det private
forbrug fortsat betydelig krafti
gere end save! investeringerne
som den udenlandske eftersporgsel. Det offentliges lo
bende udgifter begraensedes
af en mere restriktiv budgetpolitik, som bremsede prisstigningerne. Der var dog underskud pà bâde budgettet og
betalingsbalancens
lobende
poster.
I Belgien ogedes den okonomiske aktivitet kun lidt trods en
stigning i budgetunderskuddet
med henblik pa udvidelse af
eftersporgslen. Det lykkedes at
begraense
prisstigningerne
vassentligt, og de lobende
poster pâ betalingsbalancen
salderede praktisk taget, men
ledigtieden forblev betydelig.
I storhertugdommet Luxem
bourg gjorde de beskaeftigelsesfremmende foranstaltninger
det muligt at holde ledigheden
pâ et forholdsvis beskedent
niveau trods stâlsektorens
vanskeligheder. Det private
fcrbrug udvidedes noget, og
prisstigningerne forblev mode
rate.
Denmark kendetegnedes af
svag okonomisk aktivitet, og
stadigt voksende ledighed.
Det lykkedes dog i nogen grad
at
dœmpe
prisstigningerne,
ligesom underskuddet pâ beta
lingsbalancens lobende poster
viste faidende tendens.
Irland udmasrkede sig pâ ny
ved betydelig okonomisk ekspansion og forogelse af bruttoanlasgsinvesteringerne,
det
offentiige
og
private
for
brug
samt
udenrigshandelen.
Prisstigningerne
bremsedes
maerkbart.
og
den
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fortsat betydelige ledighed
viste igen faidende tendens.
Det storre budgetunderskud
stimulerede i hoj grad den
okonomiske aktivitet. Ved udarbejdelsen af bu dgettet for 1979
traf regeringen dog indledende
foranstaltninger med henblik
pâ nedbringelse af dette underskud. Omfanget af den offentii
ge Sektors underskud fik endvidere regeringen til at beb ude en
mindre ekspansionistisk budgetpolitik.

drede (tin) eller viste kraftig tilbagegang (kaffe
og sukker).
Omregnes disse priser dog til
en cocktail af valutaer, hvis
sammensœtning svarer tll de
pâgaeldende landes importudgifter, kan der almindeligvis
konstateres stagnation eller
betydelige fald. Kun priserne
pâ
visse
landbrugsvarer,
sâsom naturgummi, palmekerner og kopra, steg maerk
bart pâ grund af den begraensede Verdensproduktion.

De udviklingslande, som Fasllesskabet har indgâet aftaler om
finansielt samarbejde med, pàvirkedes generelt af forvaerringen af bytteforholdet. Un
derskuddet pà deres betalingsbalancer steg. men kunne
i de fleste tilfaelde finansieres
uden storre vanskelighed, bortset fra et lille antal lande,
hvor
saerlige
forhold eller
ledelsesproblemer gor sig gaeldende. Pà grund af et rela
tivi ugunstigt investeringsklima
bremsedes vaeksten i udiands
gaeiden noget. Stötten fra
de
olieeksporterende
lande
(OPEC) og de private banker
udgor en stadig stigende del af
overforslerne til disse lande.

Tilsammen resulterede disse
bevaegelser i sâvel en forvaerring af betalingsbalancernes
lobende poster som en mindre
okonomisk ekspansion end i
1976 og 1977 for flertallet af
AVS-staterne. isaer dem. der
kendetegnes af en gennemsnitlig indtjeningsevne, og de
fâ olieproducerende lande.
Endvidere stilledes de afrikanske lande i Sahelomrâdet
pâ grund af tor ken i sommeren
1977 over for en betydelig
mangel pâ naeringsmidier i
1978. som trods den internatio
nale fodevarehjaelp bidrog til
at oge deres udiandsgaeld.
Hostâret 1978-1979 tegner dog
heldigvis lysere.

De stater i Afrika. Vestindien og
Stillehavet, der har undertegnet
Lomékonventionen, er trods
deres store forskellighed alle
afhasngige af et vist antal
râvarer. Udsving i Produktion
og priser har derfor en bety
delig indflydelse pâ disse
landes okonomi, isaer pâ de
offentiigefinanserog betalingsbalancerne.

I
Graekenland
udgjorde
vaeksten i bruttonationalproduktet ca. 5% mod 3,2% i
1977. Denne udvikiing skyides
hovedsagelig den gode host,
en stigning i industriproduktionen, den livlige private byggeaktivitet og de hoje turistindtaegter. Industrlinvesteringerne var dog fortsat moderate
og Inflationen stadig hoj trods
en beskeden forbedring. Un
derskuddet
pâ
betalingsba
lancens lobende poster tiltog
trods en ny stigning i de usynlige poster, og nettokapitaltilstromningen bevirkede pâ ny
en forogelse af vaiutareser
verne.

Den monetaere uro og den
fortsat
svage
okonomiske
vaekst i de vestlige lande pâvirkede udvikiingen i priserne pâ
deres vigtigste eksportprodukter, I dollar og pund steg
priserne pâ visse meîaller
(kobber. bly og zink) samt
kakao betydeligt, medens de
pà andre produkter var uforan-

I Tyrkiet kom det igen til en
svagare stigning i bruttonatio-

nalprodukteî, som sandsynligvis ikke vil overstige 2,7%
mod 4% i 1977 og over 7% 1
Perioden 1971-1976. Industri
produktionen
begrsensedes
ai en voksende mangel pâ
energi og importvarer, investeringerne forblev beskedne, og
Inflationen
og
ledigheden
nâede aiarmerende hojder.
Regeringen traf derfor en
raskke restriktive foranstaltninger og foretog en ny devaluering
med
henblik
pâ
begrœnsnlng af de offentlige
og private forbrugsudglfter og
reduktion af underskuddet pâ
lobende
betalingsbalancens
poster.
Endvidere
indgik
Tyrkiet en finansieringsaftale
med Den Internationale Valuta
fond, som endnu Ikke er helt
faerdigforhandlet. ligesom det
indledte forhandlinger om en
omlaegnlng af sin kortfristede
udlandsgeeld. Trods en mlndre eksportfremgang og et
fald I Importen mâ betalingsbalancesituationen nu betegnes
som kritisk.
I Portugal fortsattes saneringspolitikken med henbllk pâ
reduktion af underskuddet pâ
betalingsbalancen og bremsnlng af I nflationen. Den ledsagedes af en vis afmatnlng af
den okonomiske ekspansion,
der aftog fra 5,5% i 1977 til
3,5 %. Eksport- og turistindtaegterne samt lonoverforslerne fra
emlgrerede arbejdstagere steg
hurtigere end Importen. Under
skuddet pä betalingsbalan
cens lobende poster mindskedes betydellgt I forhold til
1977. Trods den lobende inflationsbekœmpelse
udgjorde

prisstigningerne
ca.
25%.
Ogsâ ledigheden forblev betydelig.
I Jugoslavien opvejedes en
dârlig host og tllbagegangen i
eksporten
delvis
af
den
stigende
industri Produktion,
der muliggjordes af en betydellg eftersporgsel og investeringslyst. Den okonomiske
vœkst aftog dog noget, nemlig
fra 7,3% i 1977 til ca. 6%. Inflationspresset tlltog, og den
stigende ledighed nàede op
pâ 14% af de beskseftigede.
Underskuddet pâ betalingsba
lancens lobende poster blev
dog nedbragt, isaer takket
vaere en vis begrœnsning af
Importen og stigningen I de
usynilge indtœgter.
De fleste Maghreb- og Machraklandes okonomi udviser ana
loge kendetegn, sâsom koncentration af de beskaeftigede
i landbruget, begyndende industhallsering og gode turistmuligheder, Eksportlndtaegterne
stammer i vid udstraekning fra ràstoffer (olle, gas og fosfater) samt
et begreenset antal tandbrugsvarer {citrusfrugter og industriprodukter (tekstiler). De kendetegnes nœsten alle af en betydellg
underbeskasftigelse.
I 1978 opnâede disse lande
generelt en okonomlsk vaekst
pâ mellem 5 og 9 %, bortset fra
Algeriet med 12%. De star alle
over for mere eller mindre
akutte inflations- og betallngsbalanceproblemer af folgende
ârsager; Medens importens
vaerdi steg betydellgt pâ grund
af de n hurtige udvidelse af den

Indenlandske
eftersporgsel,
stigningen i I mportprlserne og
den Store afhœngighed af
indforslen af n aeringsmidler pâ
trods af disse landes overvejende karakter af landbrugslande, var forogelsen af eks
portlndtaegterne forholdsvis lang
sommere, iseer pâ grund af
en vis prisstagnation og vanskeligere adgang til eksportmarkederne for industriprodukter.
For en raekke lande udgor lon
overforslerne fra emlgrerede ar
bejdstagere og turlstindtaegterne
betydelige valutaindtaegtskilder.
Opnâelse af stotte og finansleringsbidrag fra udlandet betinger
i vid udstrœkning gennemforeisen af de investeringer, som er
en forudsœtning for den okono
miske udvikling. Der bestâr dog
samtidig betydelige individuelle
forskelle, f.eks. hvad angâr mulighederne for opnâelse af nye finansieringsbidrag fra udlandet.
Tre af disse landes saerlige
forhold skal omtales naermere.
I Libanon voldte de vaebnede
uroligheder omfattende odelaeggelser, hvis udbedring nodvendiggor betydelige midier. I
Malta var den okonomiske
vaekst n oget livligere, men den
forestâende lukning af flâdebasen vi! muligvis oge ledig
heden. Pâ grund af sine betyde
lige forsvarsudgifter og den
meget hoje Inflation mâtte
Israel pâ ny konstatere okono
mlsk Stagnation og betalingsbalancevanskeligheder i 1978.
Trods betydelige overforsler fra
udlandet kom det Igen ill en
forogelse af landets udlandsgaeld, der allerede er betragtelig.
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Bankens àriige aktivitet
1 millioner regningsenheder

Finansieringsbidrag i alt
Lân af egne midier i Faellesskabet
Lân af egne midier uden for Fœllesskabet
Finansieringsbidrag fra Den saerlige Afdeling uden for Faellesskabet
Fuldmagtsiàn og garantier i Faellesskabet
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Finansieringsbidrag i 1978

11978 undertegnede Den europœiske Investeringsbank nye finansieringsaftaler pâ i alt 2 188,3 mio
regningsenheder(') mod 1 57 1,5 mio i 1977 og
1 273,3 mio i 1976. Stigningen i 1978 udgjorde
sâledes 39 % mod 23 % 1 1977.
Banken yder hovedsagelig Ian af egne midier og
garantier. Pà mediemsstaterne og Fseiiesskabets
vegne og for deres regning kan den dog ogsà
stille finansieringsbidrag til ràdigfied, isœr i tredjelande. Inden for rammerne af Fsellesskabets politik
for okonomisk og finansielt samarbejde. Disse
bogfores i Den seerüge Afdeling og figurerer ikke
pà Bankens statusopgorelse. De vil dog fremover
blive medtaget i dens statistikker og aktivitetsbe-

skrivelser, sàfremt beslutningen om ydelse af
bistand falder ind under Bestyretsens kompetence.
•et samlede udestàende i form af iàn og garantier
Steg med 20% fra 6 966,2 mio den 31. december
1977 ti! 8 352,7 mio den 31. december 1978. En
oversigt over de vigtigste garantier for de lobende
udiân fremgâr af note 2 til bilag Β til regnskabet
(s. 61).

(•) Medmindre andet er nœvnt, er alle belob udtrykt i reg ningsenheder
(jl. s. 6). Eventuelle forskeiie meliem de anforte totalbelob og de
summer, som fremkommer ved sammenlaegning af de enkelle belob,
skyides afrundmg.

Tabe! 1 ; Finansieringsbidrag i 1978, 1958-1972 V) og 1973-1978 (2)
Fordeling pâ fin ansieringsformer og omr âder
1978

1958-1972

1973-1978

Antal

Mio RE

%

Antal

Mio RE

%

Antal

Mio RE

%

1 Faellesskabet

95

310

7,9

41

2 455,5
155,7

86,4
5,5

436

18

1 966 ,5
173,9

89,9

Uden for Faellesskabet

65

6917,8
589,2

88,1
7.5

113

2140,4

97,8

351

2611,2

91.9

501

7 507,0

95,6

19

47,8

2,2

57

230,8

8,1

75

344,9

4,4

132

2188,3

100,0

408

2 842,0

100,0

576

7 851,9

100,0

Lân af egne midier
og garantier

1 ait
Finansieringsbidrag fra
Den saerlige Afdeling
(jf. s. 59}
Uden for Faellesskabet
Total
(^) Inden Faellesskabets udvidelse.
(2) Efter Faellesskabets udvidelse.

Finansieringsbidrag i 1978 og 1977
Fordeling pâ finansieringsformer og landegrupper
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*

i

I

Finansieringsbidrag
i Fœllesskabet

11978 ydede Banken lân til projekter Ι medlemsstaterne pa 1 966,5 mio regningsenheder mod
1 401,3 mio i 1977. Dette svarer til 89,9 % af de
samlede finansierin gsbidrag i 1978 og 91,9
af
udiânsbeiobet af egne midier.
•enne stigning pa 40,3 "/o mod 29% I 1977
afspejier Bankens forsog pa under fortsat vanskeiige okonomiske forhoid at imodekomme Det
europaeiske Rads opfordring af 25. og 26. marts
1977 om at udvide aktiviteten med henblik pâ
skabelse af nye beskaeftigelsesmuiigheder,
stimuiering af investeringerne og udjaevning af
forskeilene mellem mediemsstaternes okono
miske praestationer. De finansierede projekter,
der er udvaigt i overensstemmeise med
Bankens vedtaegter, fremmer regionudviklingsbestraabeiserne, muiiggor modernisering eiier
omstiiiing af virksomheder eiier er af fselies Inte
resse for fiere mediemsstater eüer for heie
Faeilesskabet.

Lânene til fremme af vanskelig t stillede omràders
udvikling eller omstiiiing Steg med over 50% og
reprassenterer nu knap tre fjerdedele af Bankens
samlede finansieringsbidrag i Faeilesskabet mod
lidt over to tredjedele i 1977. I saerdeleshed
tegnede projekter i Mezzogiorno sig for et naesten
dobbelt sä stört belob som i de to foregâende àr,
sâledes at det nu udgor knap halvdelen af bevillingerne til projekter af regional interesse.
Der stiltedes ogsâ fiere midier til râdighed for
projekter af fœlles europaeisk Interesse, isaer med
henblik pàforbedring af Faellesskabets energiforsyning.
Generelt kom det til en kraftig stigning i lânene til
projekter inden for energi, transport og telekommunikation, medens lânene til industriinvesîeringer
faldt tilbage pâ niveauet fra 1976 pâ grund af
virksomhederne i de fleste branchers meget
beskedne eftersporgsel efter finansieringsbidrag.
Et stigende anta! mindre og mellemstore projekter
modtog dog sublàn under lobende globallân,
ligesom der I ârets lob pâ ny bevilgedes storre
globallân end àret for.
De i 1978 ydede lân muliggjorde investeringer pâ i
ait ca. 6,9 mia mod 6,2 mia 1977, hvilket repraesenterer en stigning pà 11%. De daekkede i
gennemsnit 28,1 % af projektudgifterne mod
23,4% i Perioden 1973-1977. Denne forhojelse
skyides en lempelse af udlânsloftet. Endvidere
ventes disse investeringer direkte at ville skabe ca.
11 000 permanente arbejdspladser og sikre 10 000
andre, hovedsagelig i Industrien,

Det finansierede udstyr til energisektoren og de
forskellige infrastrukturprojekter fremmer ligele des
skabelsenafet betydeligtantal permanente arbejds
pladser, omend indirekte gennem de produktive
aktiviteter, hvis udvikling de muliggo'r. Endvidere
har de nodven dige arbejder og leverancer i forbindelse hermed, save! som med industriprojekterne,
direkte og indirekte stor midlertidig virkning pâ
beskaeftigelsessituationen i de undertiden forholdsvis lange opforelsesperloder. De midlertidige
beskaeftigelsesfremmende virkninger af de investe
ringer, til hvis gennemforelse Banken bidrog i
1978, kan sâledes ansiâs til ca. 620 000 mandàr,
svarende til ca. 150 000 arbejdspladser i de to
kommende âr og derefter gradvis faerre,
Bankens finansieringsbidrag kan inddeles efter tre
synspunkter: Deres okonomipolitiske mài, deres
fordeling pà brancher og deres geografiske fordeling.
De okonomipolitiske mal, hvis virkeliggorelse
Bankens bidrag i Faeilesskabet skai fremme, er
fastlagt i Romtraktatens artikel 130. I praksis stilles
Bankens midier til râdighed for
— fortrinsvis projekter, der fremmer den okono
miske sanering af omrader under udvikling eller
omstiiiing, herefter kaldt projekter af regional inte
resse;
— projekter af faelles interesse for fiere mediems
stater eiier for Faeilesskabet som heihed, herefter
kaidet projekter af faslles europaeisk interesse,
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enten fordi de fremmer Europas okonomiske inte
gration (infrastrukturer for kommunikation —
motorveje, jernbaner, sejibare vandveje og
telekommunikation — og projekter, der
gennemfores som et résultat af et neert
teknisk og okonomisk samarbejde mellem
virksomheder i forskellige med/emsstater),
eiter f ordi de bidrager ti! virkeliggorelsen af Feeiiesskabets mât med hensyn tH miljobeskytteise, anvendeise af anvanceret teknologi
eiier — / sserdeieshed — sikring og differentiering af energiforsyningen, og
— projekter for modernisering eiier omstiiiing af
virksomheder eiier skabeise afnye beskeeftigeises-

muiigheder, som er nodvendiggjort af d e struktureiie vanskeiigheder, der kendetegner visse bran
cher.

De finansierede projekter kan som oftest henfores
til en af disse grupper. Mogie bidrager dog til virke
liggorelsen af fiere mal samtidig, hvilket betyder, at
et Projekt af fe elles europseisk interes se f.eks, ligeledes kan fremme regionudviklingsbestraebelserne. I 1978 udlântes sâledes 176,6 mio til
projekter af regional interesse, som samtidig er af
fœlles europœisk interesse {153,1 mio) eller
muliggor modernisering eller omstiiiing ai virksom
heder (23,5 mio).

Finansieringsbidrag i Fsellesskabet i 1978 og 1958-1978
Fordeling pà okonomipolitiske hovedformàl

%
100-

1978

1958-1978

90807060504030201.00Regionudvikling

Faslles europaeisk interesse
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1
2
3
4
5

Andre
Irland
Frankrig
Detforenede Kongerige
Italien

6 Andre
7 Energi
8 Kerneenergi

label 2: Finansieringsbidrag i Faellesskabet i 1978 og 1958Ί978
Fordeling pâ ßkonomipoütiske formâl
1978

Regìonudvìkling

1 457,6

—

—

63,8
2.2
241,0
110,0
688,7

4,4
0,2
16,5
7,5
47,3

—
—

—
-

351,9

24,1

%

Mio RE

e 980,5

100,0

—

Belgien
Danmark
Forbundsrepubllkken Tyskland
Frankrig
Irland
Italien
Luxembourg
Nederlandene
•et forenede Kongerige
Modernisering og omstilling af
virksomheder

%

Mio RE

Okonomipolitisk formâl

1958-1978 (1)

100,0
75,1
119,3
368,7
1 163.8
353,8
3 267,7
4,0
70,5
1 557 ,6

1-1
1,7
5,3
16,7
5,1
46.8

•
1-0
22.3

23,5

100,0

212,4

100,0

Fœlles europaeisk interesse

662,0

100,0

3 536,6

100,0

Energi
Termiske kraftveerker
Vand- og pumpekraftvœrker
Kernenergi
Geotermiske kraftvasrker
Udnyttelse af ku lbrinteforekomster
Fast braend sel
Gas- o g olieroriedninger
Energibesparelser

545,4

82,4

2410,2

Kommunikation
Transport
Jernbaner
Veje og ingeniorarbejder
Sotransport
Lufttransport
Andet
Telekommunikation

116,6

Andre infrastrukturer
Miljobeskyttelse
Industrielt samarbejde
Forskning
Ny teknologi
At fratrœkke for finansieringsbidrag
med fiere formài
Total

—
—
—
—
—

42,5
35,7
243.0
29,1
59,5

6,4
5.4
36,7
4,4
9.0

—

—

130,1
5,5

19,7
0,8
17,6

823,3

116,6

17,6

—

—

93.1
7.4
16.1

14.1
1.1
2.4

—
—

—
—
—
—
—
—
—

68,2
85,8
177,0
1 115,2
29,1
401,5
27,9
568.3
5.5

2,4
5,0
31,5
0,8
11,4
0.8
16,1
0,2
23,1

733,2
103.9
543.9
47.9
32.6
4.9
90,1
16,3
20,6
243,6
2.8
19,7

- 176.6

- 1366.2

1 966,5

9 373,3

20,6
2.9
15,4
1.3
0.9
0.1
2,5
0.5
0,6
6,9
0,1
0,6

(1) Beleb i lebende priser omregnet til dagskurser. En oversigt over en sâ lang période mâ fortolkes med forsigtighed, idet oplysningerne
cm de forskellige àr pâvirkes af prisudviklingen samt af de kursaendringer, der er sk et ι Perioden 1958-1978
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Lan til projekter af regional
Interesse

Bankens làn til projekter, der fremmer regionudviklingsbestrsebelserne, udgjorde i alt 1 457,6
mio eller 51 Vo mere end I 1977. Herat stilledes
knap halvdelen til râdighed I Italien, knap en fjerdedel i Det forenede Kongerlge, 16,5% I
Frankrig og 7,5 % I Irland, Danmark og Forbundsrepubllkken Tyskland. De fordeler sig pà vandforsynlng, vandrensnlngsanlaeg og kunstvanding
(357 mio), telekommunlkatlon (305,2 mio), veje,
havne og lufthavne (292,8 mio), udstyr til energlsektoren, Isaer I Italien, (255,2 mio ί alt) og
Industri (247,4 mio).
Knap tre fjerdedele af disse bidrag glk tll
regloner, hvor ledigheden er mindst 20 % hojere
end gennemsnittet I Faellesskabet. Over halv
delen af bistanden letter gennemforelsen af
projekter I de meget hojt prioriterede regloner
Mezzogiorno, Irland og Grönland.

I Italien steg iânene îil regionudvikiing med over
80%, nemlig fra 378,5 mio Ι 1977 til 688,7 mio,
hvoraf 674,7 mio gik til projekter Ι Mezzogiorno. En
betydelig del heraf stilledes ti! râdighed for industriprojekter (127 mio), isœr bilfabrikker (65 mio), samt
mindre og mellemstore projekter (to globallàn pà
32,6 mio). Denne stigning skyldes Iânene ti! store
infrastrukturprojekter. Der kan sâledes konstateres
en tredobling af Iânene ti! veje og telekommunikation (226,4 mio), udstyr ti! energ isektoren (187,7
mio) samt aniaeg for vandforsyning, vandrensning
aller kunstvanding (147,7 mio).
Over halvdelen af finansieringsbidragene bevilgedes pà Sicilien og Sardinien, hvor udviklingsproblemerne er sœrlig vanskelige pâ grund af oernes
isoterede beliggenhed.
Pà Sicilien gik to store lân til en udbygning af elforsyningsnettet (46,6 mio) samt til forste afsnit af
gasrorledningen Algeriet-ltalien (55,4 mio), der er
af stor betydning for Faellesskabets energiforsyning og Mezzogiornos udvikling. Endvidere ydede
Banken tre lân til veje, jernbaner, vandforsyning og
kloakering i industriomrâderne i Syrakus, Ragusa
og Gela (68,7 mio).
Andre 35,1 mio skal muliggore gennemforelsen af
et lignende projekt, som omfatter industriomrâ
derne i sâvel Catania (Sicilien) som Avellino
(Campanien) og Taranto (Puglien). Endelig sîillede
Banken to lân pà i ait 27,8 mio til râdighed for en
omstrukturering og udvidelse af en bilfabrik i
Termini Imerese, et af de storste industrianlaeg i
Palermo og dermed pâ Sicilien, Dette projekt
sigter i lighed med det, der gennemfores i Cassino
i Latium (jf. nedenfor), mod at flytte den italienske
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automobilindustri sydpâ bort fra de traditionelt foretrukne omrâder Piémont og Lombardiet.
Pâ Sardinien bevilgedes to lân (69,6 mio) til en
udbygning af telekommunikationsnettet, medens
28 mio gik til havne og veje i Cagliari, som forbedrer kommunikationsforbindelserne sâvel pâ oen
som med omverdenen. Endvidere ydede Banken
to lân pâ henholdsvis 48,9 mio og 12 mio til et
projekt for kunstvanding af Campidano- og Chilivanisletten, som skal forbedre landbruget pâ Sardi
nien og muliggore mere lonsomme afgroder i
overensstemmelse med Fœllesskabets landbrugspolitik for middelhavsomràdet,
Campanien har store okonomiske muligheder,
men dets udvikling haemmes af knaphe d pâ energi
og vand. Med henblik pâ fjernelse af disse
hindringer bevilgede Banken tre lân til henholdsvis
en udbygning af elforsyningsnettet (34,3 mio), et
gasturbinedrevet spidsiastkraftvaerk i Maddaloni
(18,6 mio) og forbedringer af vandforsyningen i
provinserne Napoli og Caserta (46,2 mio).
25,4 mio stilledes til râdighed for en udbygning af
elforsyningsnettet i Puglien af hensyn til industrialiseringen af omrâdet.
I Latium bidrog Banken med i alt 45,6 mio til finansieringen af to industriprojekter, nemlig et projekt
for udvidelse og omstrukturering af en bilfabrik i
Cassino med henblik pà fremstilling af en ny
model med mellemstort slagvolumen samt en
fabrik for Produktion af billedror til farvefjernsyn i
Anagni.
I Calabrien, en af de mest afsidesliggende og

forlordelte egne i Faellesskabet, bevilgede s et lân
pà 13,8 mio til el projekt for kunslvanding af en
kystslette. Som de nœvnte projekter pâ Sardinien
bar ogsà dette ti! formai at modernisera og
forbedre vandforsyningen i middeihavsomràdet.
To andre làn pâ Ι alt 7,4 mio vii bidrage ti! at stabilisere energiforsyningen i omràdet, idet de gik ti!
udnyttelsen af en naturgasforekomst pâ Del
loniske Havs kyst. l Abruzzerne udiànte Banken 7
mio til to industriprojekter, nemlig en tysk projektherres opforelse af en medicinalvarefabrik 1
Aquilas industriomrâde og et projekt for udvidelse
og modernisering af en fabrik for fremstilling af
akkumulatorer i San Salvo. Her finansierede
Banken endvidere et projekt for udbygning af tele(onnettet {51,8 mio), som samtidig er at interesse
for Molise og visse dele af del sydlige Latlum.
Banken fortsatte sine bestrœbeiser for at fremme
produktionsaktiviteten i Mezzogiorno gennem bevilling af globallàn til formidlende finansieringsinstitutter. som stiller disse midier til ràdigtied for
mindre og mellemstore projekter i form af forholdsvis beskedne enkeltbelob, Sâledes gik et
globallàn pâ 14,1 mio til Cassa per il Mezzogiorno
med henblik pâ finansiering af kvasgavisprojekter,
ligesom ISVEIMER — Istituto per lo Sviluppo
Economico dell'Italia Meridionale fik sit femte
globallàn (18,5 mio). Siden 1969 har ISVEIMER

ydet 130 làn pà i alt 69,2 mio
talmezzogiorno.

projekter i Kontinen-

Under de lobende globallàn fra Banken bevilgedes
sidsie àr 103 sublàn pà i alt 52,8 mio til mindre og
mellemstore industri- og kvaegavisprojekter mod
91 sublàn pà 37,7 mio i 1977. De sàledes finansie
rede projekter gennemfores isaer i Latium {22
sublàn pà 18,5 mio), Puglien og Campanien {hver
21 sublàn pà tnenfioldsvis 10,4 og 5,3 mio). Abruz
zerne (10 sublàn pà 5,1 mio), pà Sicilien (9 sublàn
pà 5,3 mio), pà Sardinien (6 sublàn pà 3 mio), i
Mellemitalien (4 sublàn pà 2,5 mio), Calabrien (6
sublàn pà 1,5 mio) og Molise (2 sublàn pà 0,4 mio).
Det gennemsnitlige sublàn pà ca. 0,5 mio er uforandret i forhold ti! perioden 1969-1978,
Uden for Mezzogiorno bidrog Banken i Dalmine,
en del af Lombardiet, der pàvirkes af krisen i stàlindustrien, lil finansieringen af et aniaeg for fremstil
ling af rcr (14 mio) i et stàlvaerk, fiv is omstrukturering nodvendiggjordes af beskaeftigelseshensyn.
I Det forenede Kongerige belob Bankens làn til
projekter af regional interesse sig til 351,9 mio.
Hovedparten heraf var koncentreret i Nordengland
og Skotland. Her gik 68,5 mio ti! investeringer i
forbindelse med udnyttelsen af kulbrinteforekomsterne iNordsoen, nemlig aniœg af en landingsplads for helikoptere og udvidelse af lufthavnen I

Finansieringsbidrag af regional Interesse 11978
Fordeling pà lande

1 FortDundsrepublikken
Tyskiand 0.2 %
2 Danmark4.4%
3 Frankrig16.5%

4 Irland 7.5%
5 Italien 47,3%
6 Det forenede
Kongerige 24,1 %

Fordeling pà brancher

1 Energi17,5%
2 Transport 20,1 %
3 Telekommunikation 20,9%

4 Kunstvanding 5.1 %
5 Vand 19,4%
6 Industri 17,0%
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Finansieringsbidrag ί Fsellesskabet ì 1978
§ Energj
§ Kommunikation
9 Infrastrukturer for vand
I Forbrugsgodeindustri
9 Investeringsgodeindustri
§ Mellemproduktindustri
I Globaliän
• Sublân

26

Sumburgh pâ den storste af Shetlandsoerne (16,1
mio), kraftvaerket ι Peterhead, som skal fyres med
gas fra kulbrintefelterne (37,6 mio) samt vandforsyning, spildevandsbehandling og vejbygning 1
omràdel Aberdeen og St. Fergus, hvor naturgassen fra Nordsoen landes (14,9 mio).
Endvidere udiànte Banken 55,3 mio med henblik
pâ bygning af hurtige dieseltog til stragkningen
London-Aberdeen längs ostkysten. Dette projekt
vil muliggore en forkortelse af rejsetiden og en forogelse af trafikinten siteten. hvilket vil afbode ulemperne i forbindelse med Skotlands og Nord
englands afsides beliggenhed.
I talrige egne af landet, hovedsagelig i de aeldre
industriomrâder, finansierede Banken projekter for
tapning af vand, vandforsyning, spildevandsbe
handling og kloakering, der er en forudsastning for
skabelsen af nye beskagftigelsesmuligheder inden
for industri, landbrug og turisme. Disse làn bevilgedes til de regionale vandforsyningsmyndigheder, hovedsagelig gennem National Water
Council, nemlig i No rdengland Iii anlaeg i omràdet
Tyneside (15 mio) og opforelse af Kielderdaemningen (9.9 mio som supplement til de 34 mio,
som Banken siden 1975 har stillet til ràdighed for
dette projekt); i Nordvestengland, hovedsagelig i
omràdet Merseyside (44,6 mio) og ι omràderne
Yorkshire and Humberside og East Midlands (i alt
57,2 mio) til en raekke vandbygningsprojekter, bl.a.
draening af landbr ugsjord i East Midlands. Endelig
bevilgede Banken lan i Wales (14,1 mio), Skotland,
nemlig Lothian Region (12,5 mio), og Sydvestengland (6 mio).
Medregnes et làn pâ 1,5 mio til en udvidelse af telekommunikationsnettet i HuHomrâdet (Yorkshire
and Humberside), har Banken i alt ydet finansieringsbidrag til grundlagsinvesteringer til fremme af
regionudviklingsbestraebelserne pâ 284,5 mio,
Til industriprojekter udlântes 67,4 mio, I Nord
vestengland finansieredes sâledes et anlaeg for
elektrolytisk raffinering af kobber i Prescot samt et
anlaeg for fremstilling af salpetersyre og ammoniumnitrat i Ince (to lân pâ i alt 14,9 mio), I Skot
land, naermere betegnet i Shieldhall naer Glasgow,
skal et làn pâ 7,5 mio muliggore en udvidelse og
modernisering af en fabrik for fremstilling og aftapning af ikke a ikoholiske dhkkevarer, Endelig indgik
Banken en ny fuldmagts- og garantiaftale om
45 mio med den britiske regering. Dette belob vil
med Bankens godkendelse blive anvendt til finansiering af mindre og mellemstore industriprojekter
i egnsudviklingsomràder. Staten bœrer valutakursrisikoen og yder den nodvendige garanti. Under
den forste sâdanne fuldmagts- og garantiaftale.

som undertegnedes i 1977, er der i alt blevet
bevilget 11 lân pâ tilsammen 8,3 mio. heraf fem i
Nordengland (4,7 mio), tre i Wales (1,8 mio), to i
Skotland (0,6 mio) og et i Nordvestengland
(1,1 mio).
I Frankrìg ydede Banken to lân pâ i ait 182,3 mio
med henblik pâ udvidelse af telekom munikationsnettet ι Pays de la Loire og Nordfrankrig—Pas-deCalais, der kendetegnes af henholdsvis alvorlige
underindustrialiseringsproblemer og tilbagegang i
de vigtigste industrier.
Den bridrog endvidere til finansieringen ai afsnittet
Besançon-Beaune af motorvejen Mulhouse—
Beaune (35,1 mio), som skal lette adgangen til de
ugunstigt stillede omràder i det sydiige Alsace og
Haute-Saône.
Endelig gik to lân (23,6 mio) til industriprojekter,
der sikrer et betydeligt antal arbejdspladser i
mellemstore byer og pâ landet. Det ene omfatter
en rationalisering af mejerier og osterier i omrà
derne Nedre Normandiet, Bretagne og Pays de la
Loire, medens det andet gennemfores med
henblik pà omstrukturering af stàlvaerker i Lorraine
— hovedsagelig i Neuves-Maisons — samt Nord
frankrig — Pas-de-Calais,
I Irland belob Bankens làn til projekter af regional
interesse sig til i alt 110 mio mod 79,7 mio i 1977.
Tre af disse làn fremmer udvikiingen af omràdet
Cork (Sydvestirland), som skal gores til et af
landets storste industricentre, Et làn pà 30 mio
skal sâledes gore det muligt at opfore et termisk
kraftvaerk i Aghada, som skal fyres med naturgas
fra en forekomst ud for Corks kyst, der i ojeblikket
ikke kan udnyttes okonomisk pâ anden vis. De to
andre lân (pâ hver 15 mio) skal indgâ i finansie
ringen af en industrihavn og vandforsynigsprojekter i en raskke industriomrâder. Et làn pâ 20,2
mio gik til et projekt for vandforsyning og spilde
vandsbehandling i Dublinomrâdet. Til en forbedring af vejnettet, isaer meltem hovedstaden og
byerne Cork, Gaiway og visse byer i Nordirland
bevilgedes 15 mio. Endelig vil tre globallàn, hvoraf
de to pâ henholdsvis 3,7 og 7,5 mio bevilgedes til
Industrial Credit Company og det tredje (pâ 3,7
mio) til Agricultural Credit Corporation, blive stillet
til ràdighed for mindre og mellemstore projekter
inden for industri og landbrug.
Under de lobende globallàn btev der i 1978
bevilget 23 sublân pâ i ait 2,7 mio, isaer til projekter
i 0st- og Nordostirland, Med knap 120 000 regningsenheder er det gennemsnitlige sublân saerlig
beskedent, og en del af lânene er endda pâ
mellem 25 000 og 50 (X)0 regningsenheder.
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Regionudviklingsprojekter i Danmark modtog lân
pâ i alt 63,8 mio, hvilket reprassenterer en tredobling 1 forhold ti! 1977. I Industrien finansierede
Banken sàledes en udvldeise af te fabrikker for
fremstilling af henholdsvis mineraluid i 0ster
Doense (1,3 mio) og elektromotorer i Bjerringbro
(3 mio) samt en rationalisering af el andelsmejeri i
Esbjerg (0,6 mio). Endvidere bevilgedes der to nye
globallân til den danske etat med henblik pâ finansiering af mindre og meiiemstore projekter i
egnsudvikiingsomràder (7.5 mio). Under de
lobende globallân tildeltes 15 sublân pâ i ait 5,8
mio, heraf alene 3,3 mio Ι Nordjylland. Endvidere
bidrog Banken med et lân pâ 11,3 mio til erhvervelsen af to lastskibe, et tankskib og et kolelast-
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skib til besejling af Grönland. Bankens sidste to
lân i Danmark gik til henholdsvis afsnittet mellem
den dansk-tyske grasnse og Christiansfeld af den
sonderjyske motorvej (37,8 mio) og en modernisering af Ronne havn (2,2 mio),
I de ovrige medlemsstater var udlànsvirksomheden til fordel for projekter af regional interesse
mere begraenset. I Fo rbundsrepublikken Tyskiand
gik to lân sâledes til opforelsen af en kodvarefabrik
i Saarbrücken i Saarland (1,4 mio) samt en udvl
deise af en medicinalvarefabrik i Cuxhaven 1
Niedersachsen (0,9 mio). I Belgien opbrugtes et Ι
1976 bevilget globallân gennem ydelse af tre
sublân pâ i ait 2,7 mio.

Lân til projekter af
faelles europasisk interesse

I 1978 bevilgede Banken lân pà i alt 662 mio ti!
projekter af faelles europaelsk Interesse (jf.
s. 21), hvllket udgor en stigning pâ over en tredjedell forhold 1111977.
Over fire femtedele heraf, eller 545,4 mio, glk tll
projekter for forbedring af Faellesskabets energiforsynlng, reduktion af dets afhaenglghed af
Importen og differentiering af forsynlngskilderne
med hensyn tll sâvel oprindelse som art. Disse
lân stilledes til ràdighed for kernekraftvaerker,
uranberigningsanlaeg, udnyttelse af kulbrintefo·
rekomster, gasrorledninger, vandkraftvaerker,
kulfyrede eller geotermiske kraftvaerker og energibesparende foranstaltninger.
De flnansierede projekter vil tilsammen muliggore en nedskaering af Faellesskabets olielmport
pà ca. 15 mio t àriigt.

I overensstemmetse med Faellesskabets retningslinier bidrog Banken til finansieringen af en rsekke
kernekraftvaerker med en samlet effekt pà 1 900
MW, som hvert âr vil gore det muligt at spare ca.
2,7 mio t olieaekvivalent. De er beliggende 1
henholdsvis Belgien — Doel ved Antwerpen —
(62,2 mio). Italien — Montalto di Castro i Latium —
(37,6 mio) og Det forende Kongerige — Hartlepool
i Nordengland — (35,7 mìo). Endvidere modtog et
europasisk konsortium af elproducenter et làn pà
48,9 mio med henblik pâ opforelse af den hurtige
formeringsreaktor Super-Phénix Ι Greys-Malville
(Rhône-Alperne) i Frankrig. Denne reaktortypes
specifikke uranforbrug er betydelig lavere end
letvandsreaktorers.
Projekter. der gennemfores af underleverandorer tll
kraftvaerker, tegnede sig for tre finansieringsbidrag
pà lilsammen 58,5 mio, hvoraf to stilledes til
ràdighed for uranberigningsanlaeg. I ait 49,2 mio
gik sàledes til aniaegget Eurodif for berigning af
uran efter diffusionsmetoden, der ligger i Tricastin (Rhône-Alperne) og fàr en àrlig kap acitel pâ
10 800 t berigningse nheder. Andre 7,5 mio tildeltes
aniaegget Urenco i Capenhurst (Nordvestengland),
der i starten fàr en kapacitet pà 400 t
berigningsenheder àrligl, og som arbejder efler
cenîrifugeringsmetoden. Efter deres ibrugtagning
vil disse aniaeg kunne daekke hovedpart en af de i
Faellesskabet igangvaerende kernekraftvaerkers
behov for beriget uran. Det bor naevnes, at Ràdet
for de europaeiske Faellesskaber allerede i 1973
vedtog en resolution om skabelse af tilstraekkelig
kapacitet for uranberigning. Det tredje lân pâ 1,9
mio gik til en mekanisk virksomhed i Brescia
(Lombardiet) med henblik pâ fremstilling af udstyr
til kernekraftvaeker.

Herta kommer, at Banken ι sin egenskab af Euratoms befuldmeegtigede sammen med Kommis
sionen for De europaeiske Faellesskaber undertegnede aftaler om làn til andet afsnit af kernekraftveerket i Mültieim-Kärlich i ForbundsrepubUkken
Tyskland (33.2 mio) samt til kernekraftvaerket i Alto
Lazio i Italien (37,5 mio). Disse finansieringsbidrag.
der administreres af Banken, bogfores i Den
saerfige Afdeling (jf. s. 59) og figurerer h verken pà
Bankens statusopgorelse eller i dens aktivitetsstatistikker, idet finansieringsbeslutningen traeffes af
Kommissionen.
I alt gik 189,6 mio til projekter for udnyttelse og
transport af kulbrinter i Forbundsrepublikken Tysk
land (43,2 mio) og Italien (146,4 mio). Projektet i
Forbundsrepublikken Tyskland omfalter en raekke
afsnit af gasrorledningsnettet MEGAL, som forbinder dels den tjekkoslovakiske og franske
graense, dels den ostrigske graense og Schwan
dorf (Bayern) og sikrer Fasllesskabets forsyning
med naturgas fra Sovjetunionen. I Italien skal
Bankens lân gore det muligt at udnytte en raekke
mindre gasforekomster (35,1 mio) i Adriaterhavet
og Det i oniske Hav, anskaffe et semisubmersibelt
fartoj til udlaegning af und ersoiske kulbrinterorledninger, anlaegge to underjordiske gaslagre og
udvide gasrorledningsnettet. Sidstnaevnte forudsaetter betydelige investeringer sàvei med henblik
pà sammenkobling med det europaeiske net, der
forsyner landet med gas fra Sov|etunionen og
Nederlandene, som for fremover at kunne transpor
ters gassen fra Algeriet. Derfor bevilgede Banken
endnu en raekke lân til udstyr til udlaegning pâ land
af kulbrinterorledninger med stor diameter (12
mio), til sammenkobling af gasrorledninger i
Lombardiet (10,3 mio) og udlaegning af afsnittet
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over Messtnaslraedet, nemlig fra Gagliano (pâ Sici
lien) til Sant'Eufemia (Ι Calabrien), af gasrorledningen Algeriet-ltalien (55,4 mio). Endelig gik 9,2
mio til virksomheder, der fremstiller kompressorer
til gasrorledninger.

Irland og Storbritannien (7,5 mio) samt udvidelse af
luflhavnen i Sumburgh (pà Shetlandsoerne), som
er et knudep unkt for forbindeiserne ti! kulbrintefelterne i Nordsoen (16,1 mio).

Til en udbygning af et alsnit p à 600 MW af Asnœsvaerket til fyring med kul med henblik pà reduktion
af Danmarks olieimport ydede Banken 42.6 mio
som et supplement til de 8,4 mio, der udlàntes i
1977. Endvidere gik 35,7 mio ti! et pumpekraf tvaerk
i Dinorwic (Wales). Dette vserk skal om natten, hvor
belastningen er beskeden, anvende de hovedsagelig kuffyrede grundiastvaerkers Produktion til
opmagasinering ai vandkraftressourcer til brug ved
spidslast.
I 1978 udvidede Banken sin stotte til projekter for
reduktion af Fœllesskabets energimaessige afhaengighed til nye omrâder. Den bevilgede sàledes
29,1 mio til seks geotermiske kraftvaerker i
Toscana, et af de fà omrâder i Europa, hvor de
geologiske forhold gor en sàdan udnyttetse mulig,
og 0,9 mio til forberedelser i forbindelse med
udnytteisen af en oiieforekomst ud for Abruzzerne.
Endvidere gik 4,2 mio til installation af energibesparende udstyr i to stàlvaerker i Lombardie!, der er
under modernisering. Endelig modtog et dansk
industriprojekt for udvidelse af kapaciteten for
fremstilling af mineraluid med henblik pà varmeisolering af bygninger et nyt làn pà 1,3 mio.
Disse investeringer vii tilsammen gore det muligt
at nedskaere Faellesskabets import af olle med
skonsmaessigt 15 mio t àrligt eller 3,2% af den
samlede import i 1978.
Til Infrastrukturer for transport inden for Faellesskabet ydede Banken làn pà i alt 116,6 mio, hvilket
udgor en firdobling i forh old til 1977. Disse làn gik
ti! folgende projekter: Et afsnit af motorvejen
Mulhouse—Beaune, der skal forbinde det franske
og tyske motorvejsnet og lette samfaerdslen
mellem de nordostlige og sydvestlige dele af
Faellesskabet(35,1 mio); Frejusvejtunneien, som vii
gore det muligt at àbne en ny vej melle m Rhônedalen og Torino, der bliver farbar hele àret (10,7
mio); afsnittet La Turbie—Roquebrune af motor
vejen »La Provençale«, som kompletterer motor
vejen Nordvesteuropa—Mezzogiorno, hvoraf fiere
afsnit allerede er blevet finansieret af Banken (9,5
mio); afsnittet mellem den dansk-tyske graense og
Christiansfeld af den sonderjyske motorvej, som i
lighed med motorvejen Mulhouse—Beaune
fremmer de tilstodende egnes udvikling (37,8 mio):
anskaffelse ai en ny bilfaerge til ruterne mellem
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Finansleringsbidrag ti! energiprojekter
1973-1978
Mio RE

ly/J

19/4

19/b

1976

1977

1978

Kerneenergi
Kulbrinter (udnyttelse og transport)
Andre (vandkraftvaerker, kulfyrede
kraftvaerker, geotermiske kraftvaerker
og energibesparelser)

Lân til projekter for modernisering
og omstilling af virksomheder

Banken bidrog til finansleringen af projekter for
modernisering og omstiiiing af virksomheder
samt skabeise af nye beskse ftigelsesmuiigheder
gennem ydeise af dels iàn tii omstukturering af
stalvaerker, dels de finansieringsbidrag I
omrader under omstiiiing, der aiierede er naevnt
I afsnittet om regionudvikiing.

Afmatningen i eftersporgslen efter stàlprodukter
samt skaerpelsen af den internationale konkurrence afslorede de aivoriige strukturprobiemer, der
kendetegner den europeeiske jern- og staiindustri.
Side om side med Det europasiske Kul- og Stâlfaellesskab bidrog Banken derfor til finansieringen af
omstruktureringsprojekter i denne sektor. Den
bevilgede sâledes to lân pâ i alt 23,5 mio, nemlig
et i italien med henblik pà opforelse af et aniasg for
fremstilling af somiose ror med meilemstor

diameter i Dalmine (Lombardiet) og et med henblik
pâ rationalisering af stâlveerker i Nord- og
0stfrankrig, isser i Neuves-Maisons ved Nancy.
Disse projekter er af betydelig okonomisk inter
esse for de pâgaeldende omrâder.

Fordeling pâ brancher

Bankens iân til projekter I energisektoren beleb
sig til 721,3 mio eller over en tredjedel af dens
samiede udiànsbeieb i Faellesskabet. Infrastrukturer for transport og telekommunikation
opnaede 625,6 mio, vandforsyning, splldev andsbehandiing og kunstvanding tegnede sig for 357
mio, og industriprojekter, hovedsageiig i bil- og
naeringsmiddeiindustrien, talrlge mindre og mellemstore industriprojekter og nogle landbrugsprojekter modtog 262,6 mio.

Lânene til projekter i energisektoren blev tilnaermelsesvis fordoblet i forhold til 1977. Bidragene til
kerneenergiprojekter (241 mio) var uforandret hoje,
medens projekter for udnyttelse og transport af
kulbrinter (i alt 180,4 mio), elledninger (106,3 mio)
samt termiske kraftvaerker, vandkraftvaerker og
geotermiske kraftvaerker (193,4 mio) Steg betydeligt. Tre fjerdedele af disse midier gik tii projekter af
faelles europœisk interesse og resten til projekter
af regional interesse.

(282,2 mio) pà grund af den forholdsvis store vœgt,
der tillaegges disse anlœg i Det forenede Konge
rige, Italien og Irland.

Infrastrukturer for kommunikation og vandforsy
ning sikrede sig halvdelen af udlânsbelobet i
regnskabsâret 1978 (982,6 mio). Storstedelen af de
finansierede transportprojekter (320,4 mio) er til
gavn for randomrâder. Lânene til telekommunikationsprojekter, som var saerlig h oje i 1978 (305,2
mio), sitlledes til ràdighed i forskellige egne af
Frankrig, Italien og Det forenede Kongerige, som
endnu er underforsynede. Finansieringsbidragene
til vandforsyning, spildevandsbehandling, kloake
ring og kunstvanding viste pâ ny stigende tendens

Blandt finansieringsbidragene af regional inter
esse gik 25,4 mio i ovrigt til industriprojekter for
modernisering eller skabeise af nye beskeeftigelsesmuligheder i œidre industriomrâder.

Disse midier muliggor undertiden gennemforelsen
af kombinerede projekter for tilvejebringelse af de
vigtigste infrastrukturer for transport, vandforsyning
og spildevandsbehandling i forbindelse med indu
striomrâder eller projekter for infrastrukturer for
vand, der pâ én gang skai deekke industriens, servicefagenes og landbrugets sàvel som det private
behov for vand, sâledes som tilfaeldeî er i Syditalien.
Bankens lân i de produktive sektorer belob sig til
262,6 mio mod 420 mio i 1977. Henved halvdelen
heraf gik til projekter i forbrugsgodeindustrien, en
tredjedel til projekter i mellemproduktindustrien og
resten til projekter i investeringsgodeindustrien.
Den ko nstaterede nedgang skyldes i vidt omfang
det faldende antal ans ogninger om lân til stâlprojekter (36,6 mio mod 171,6 mio âret for), iseer i Det
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Tâbel 3: Fìnansieringsbidrag ί Faellesskabet i 1978
Fordeiing pâ brancher
Antat
Branche

1 alt

Energi, kommunikatlon og andre
infrastrukturer

67

Energi
Produktion
Kerneenergi
Termiske kraftvœrker
Vandkraftvœrker
Geotermiske kraftvaerker
Udnyttelse af kulbrinteforekomster
Transport
EUedninger
Gas- og olierQrledninger
Kommunikation
Transport
Jernbaner
Veje og ingenierarbejder
So- og fladtraηsport
Lufttransport
Telekommunikation
Infrastrukturer for vand
Landbrugsforbedring
Vand (tapning, distribution, rensning)
industri, landbrug og tjenesteydelser

Mio RE

Sublân

1 alt

1 703,9

27

86,6

721,3
20
6
4
1
1
8
1
3
4

36,7
494.0
241.1
128.7
35.7
29.1
59.5
227,3
106.3
120.9

21

25,1
12.3
6.5
1.8
1.5
3.0
11,6
5.4
6.2

625.6
15
1
7
6
1
6

31.8
320,4
55.3
185.1
63.9
16.1
305.2

19

16,3
2.8
9.4
3.3
0.8
15.5

357,0
3
16

183

18.2
74,8
282,2

155

Industri (')
Bjergvaerksdrift
Fremstiiling og ferste forarbejdning
af metaller
Byggematerialer
Traeindustri
Glas og k eramik
Kemisk industri
Metalforarbejdning og mekanik
Biler og transportmateriel
Elektroteknisk og elektronisk industri
Naeringsmiddelindustri
Tekstiler og laeder
Papirmasse og papir
Forarbejdning af gummi og plastmaterialer
Anden industri
Bygningsindustri og ingeniorarbejder
Landbrug. skovbrug og fiskeri
Tjenesteydelser
Globallân (resterende del) (3)

149

25
1
8

25
1

Total

250

155

72,2

262,6

129

3,8
14,4

228,3

13,4

65,6

11,7

1

1

0,5

0,5

5
12
9
3
11
28
5
11
33
3
9

1
11
9
3
8
26
2
8
29
3
9

36,6
8.3
2.4
1.4
15.0
24.7
68.2
17,7
36,8
0,7
5,7

1.4
7.1
2.4
1.4
2.0
13,6
3,1
4.0
13,4
0,7
5,7

13
5
1

13
5
1

8,5
1.7
0.1

8,5
1,7
0,1

6,4
0,2
27.7 (^)
1 966,5

6.4
0.2

1,9
0,4
0.1
0.1
0.8
1,3
3.5
0.9
1,9
0,3
0,4
0,1

•
0,3
1,4

72,2

V ) Herat mellemproduktindustrier 75,6 mio. investeringsgodeindustrier 38,7 mio og forbrugsgodeindustrier 114 mio.
(2) Forskel mellem de 1 1978 ydede globallfin (99.9 mio) og de samme âr bevilgede sublôn (72.2 mio) under lebende globaltan.
(>) Herunder en fuldmagts- og g arantiaftale om tinansiering at mindre og meilemstore projekter i Det for enede Kongerige (45 mio).
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%

Sublân

100,0

forenede Kongerige. Bilindustrien modtog de
storste finansieringsbidrag (68,2 mio) til projekter,
der ska! gore det muligt at flytte en del at Fiats
produktionskapacitet til S yditalien. Dernaest folger
nashngsmiddelindustrien, isaer brancherne maelkeprodukter (Frankrig og Denmark), kodvarer (Forbundsrepubiikken Tyskland) og drikkevarer (Det
forenede Kongerige).
De otte globallàn (99.9 mio mod 91,3 mio i 1977),
som Banken bevilgede ti! formidlende institutioner
i Det forenede Kongerige, Italien, Irland og
Danmark, skal gore det muligt at yde làn pà
mellem 25 000 til 50 000 og 4 mio, regningsenheder ti) en raekke mindre og mellemstore
projekter i vanskeligt stillede regioner.

Ffnansleringsbidrag i Faellesskabet i 1978
Fordeling pà brancher

Bankens reduktion af mindstebelobet for disse làn
betod, al de i hojere grad kunne stilles til ràdighed
for uafhaengige virksomheder med under 500
ansatte, der sâledes tegnede sig for knap ni tiendedele af det samlede antal sublàn og over tre fjerdedete af det samlede udlânsbelob.
Sublânene viste igen fremgang i 1978. Sâledes
modtog 155 mindre og mellemstore projekter 72,2
mio mod 133 projekter og 57,8 mio i 1977. Dette
betyder, at det gennemsnitlige sublàn (0,46 mio)
var af samme s torrelsesorden som tidligere. Ca. to
tredjedéle af de finansierede projekter gennemfores i Italien (103 sublàn pâ 52,8 mio), medens en
tredjedel er fordelt mellem Det forenede Konge-rig^Danmark, Irland og Belgien. I alt knap 20 mio
gik*~tii 54 projekter Inden for dels landbrug, dels
landbrugs- og naeringsmiddelindustrien, medens
den mekaniske industri tegnede sig for 26 sublàn
pâ i alt 13,6 mio. Endvidere bevilgedes et forholdsvis stort antal sublàn i byggesektoren, i Industrien
for forarbejdning af gummi og plastmaterialer samt
papir- og trykkeriindustrien.
De i 1978 bevilgede sublàn udgor knap en tred
jedel af Bankens samlede udlânsbelob til projekter
i den produktive sektor. De yder et saerlig effek tivt
bidrag til fremme af regionudviklingsbestraebelserne gennem mangfoldiggorelse af forskellige
industrielle aktiviteter I staerkt arbejdskraftintensive
brancher. De finansierede projekter ventes at ville
skabe 5 000 permanente arbejdspladser eller knap
haivdelen af dem, der skabes direkte af de
projekter, som Banken finansierede i 1978. Prisen
per direkte skabt arbejdsplads er sâledes 36 000
regningsenheder mod 111 000 i forbindelse med
storre industriprojekter.

• Energi36,7%
1 Elproduktion 22,1 %
2 Udnyttelse af kulbrinteforekomster 3 %
3 Elledninger5,4%
4 Gas-og olier0rledninger6.2 %
I
Τransport og telekommunikation 31,8 %
1 Veje9,4%
2 Telekommunikation 15,5 %
3 Andre 6,9 %
[[] Infrastrukturer for vand 18,2%
1 Vand (tapning, distribution, rensning) 14,4%
2 Kunstvanding3,8%

•

Industri, landbrug og tjenesteydelser 13,4%
heraf globallàn 5,1 %
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Mit:

Fordelìng pâ lande

Som i 1977 var de finansierede projekter ogsà I
1978 koncentreret i de lande, der kendetegnes
af de storste og mest akutte regionudviklingsprobiemer, idet Italien, Det forenede Kongerìge
og Irland aftog 71 Vo af det samlede udiànsbelob. Finansieringsbidragene I Frankrig og
Denmark steg dog betydeligt, isaer pà grund af
gennemforelsen af store projekter pä omrâ·
derne energl og infrastrukturer for kommunikation.

Med 845,1 mio (908,7 mia lire) mod 425,7 mio Ι
1977 tegnede Italien sig for langt den storste de! af
Bankens udiànsbelob. Den italienske andel udgor
sàledes 43% af Bankens samlede lân i Faellesskabet mod lidt over 35 % 1 gennemsnit 1 Perioden
1973-1978.

energi i de sydiige egne. De forskellige andre
grundiaeggende infrastrukturer modtog dog ogsâ
betydelige belob. I overensstemmelse med
Faellesskabets r etningslinier bevilgedes en raekke
lân til projekter for forbedring af landbruget i Mezzogiornos produktivitet. Ogsâ lânene til induslriprojekter forblev forholdsvis betydelige.

De finansierede projekter er koncentreret i Mezzo
giorno, I alt knap 39 % heraf gennemfortes 1 energisektoren, hvilket skyldes Italiens betydelige afhaengighed af importeret o lie sâvel som knapheden pâ

I Det forenede Kongerige udlânte Banken i ait
430,8 mio (286,3 mio £) mod 489,6 mio âret for.
Knap 40% heraf stilledes pâ ny til râdighed for

label 4: Finansieringsbidrag i Faellesskabet 11978,1958-1972 og 1973-1978
Fordeling pâ lande
1978
Land

Medlemsstater
Belgien
Danmark
Forbundsrepublikken
Tyskland
Frankrig
Irland
Italien
Luxembourg
Nederlandene
Det forenede
Kongerige
Uden for Faellesskabet

1958-1972 (')

Mio RE

%

Antal

Mio RE

%

Antal

Mio RE

%

1
9

62,2
106,3

3.1
5,4

6

67,2

2,7

—

—

—

4
33

107.0
192,2

1.6
2,8

3
9
10
40

45,5
359,3
117,4
846,1

2,3
18.3
6,0
43.0

44
56

353,6
570,5

14,4
23,2

32
62
31

485,4
1 238,1
361.2
2 472,0

7,0
17,9
5.2
35.7

—
—

—
—

23

430,7

—

—

—

1 412,3
9,0
42,9

57,5
0.4
1,8

164

—
—

196
3
5

21.9

—

—

—

—

—

—

4

62,3

0,9

100

1 889.1

27,3

6

100.5

1,6

100,0

436

6 917.8

100,0

(4.5)

(3)

(118,1) C) (1.7)

(=)

Total
Heraf garantier

1973-1978 (')

Antal

95

1 996,5

100,0

310

(—)

(—)

(—)

(9)

2 455,5
(110.1) (3)

V) Jf, tabel 2. note 1. s. 23.
(2) Finansieringsbidrag til projekter af direkte interesse for Faellesskabet ydet i henfiold til artikel 18, stk, 1 . andet afsnit. i Bankeris vedtaegter.
hvorefter Styrelsesrâdet kan bemyndige Banken til at finansiere projekter uden for Faell esskabet.
'2 Heraf Italien 90.2 mio. Forbundsrepublikken Tyskland 1^2 mio og Frankrig 2.7 mio.
Heraf Forbundsrepublikken Tyskiand 101.6 mio og Nederlandene 16.5 mio.
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Finansieringsbidrag i Fsliesskabet ί 1978
Fordeling pâ lande

projekter, der gennemfores af private virksomheder, for hvilke staten sasdvanligvis bae rer valutakursrisikoen.
Finansieringsbidragene i Frankrig steg fra 296,5 til
359,3 mio (2 038,4 mio ffr.), hvoraf halvdeien gik ti!
forbedringer af telekommunikationsforblndelserne
i visse tilbagestàende omràder. Knap 100 mio
udlàntes ti! to store kerneenergiprojekter (Eurodif
og Super-Phénix), til hvis finansiering Banken alle
rede bidrog i 1977,
Bankens làn til projekter i Danmark tredobledes fra
32,7 til 106,3 mio (747,5 mio kr,), hvilket overstiger
det samlede udlànsbelob i perioden 1973-1977.
De var fordelt mellem infrastrukturer for transport
og investeringer i energi- og industrisektoren og
omfatter endvidere to nye globallân ti! m indre og
mellemstore projekter,
Lânene i Irland steg med knap 50% til 117,4 mio
(78,5 mio l£) mod 79,7 mio i 1977, De skal indgâ i
finansieringen af grundlasggende infrastrukturer og
mindre projekter inden for industri og landbrug,

1 Belgien 3,1%
5 Irland 6,0%
2 Danmark 5,4%
6 Italien 43,0%
3 Forbundsrepubllkken
7 Detforenede
Tyskland2.3%
Kongerige21.9%
4 Frankrig 18,3%
National Water Co uncil med henblik pà finansiering af vandforsynings- og spildevandsbehandlingsprojekter. I industrisektoren gik lânene
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1 Belgien ydede Banken et làn pà 62,2 mio (2,5 mia
bfr.) til et kernekraftvaerk.
Endelig gik hovedparten af de 45,5 mio (115,7 mio
DM), der stilledes til ràdighed i Forbundsrepublikken Tyskiand, til gasrorledninger med henblik
pà transport af gas fra Sovjetunionen, medens ca.
2 mio stilledes til ràdighed for industriprojekter.

Finansieringsbidrag uden
for Faellesskabet

Uden for Faellesskabet yder Banken finansie
ringsbidrag efter Styrelsesràdets bemyndlgelse
Inden for rammerne af de aftaler, finansprotokoller og afgorelser om samarbejde, som
Faellesskabet bar Indgàet med en raekke udvlkllngslande 1 middelhavsomràdet, Afrika,
Vestlndien og Stillehavet (AVS-staterne) (jf. s.
12). I 1978 bevilgedes saledes 1 alt 221,7 mio tii
projekter, der fremmer disse landes okonomiske
og sociale udvikling, nemllg 132,4 mio I AVSstaterne og 89,3 mio i middeihavslandene.
Det samiede udiansbelob uden for Faeiiesskabet
ogedes med knap en tredjedei i forhoid tii regnskabsâret 1977, medens ianene af Bankens egne
midier (173,9 mio), som udgor knap fire femtedele heraf, steg med 14,4 %. Endelig biev bidragene af medlemsstaternes eller Faellesskabets
budgetmaessige midier neesten tredoblet,
nemlig til 47,8 mio.

Finansieringsbidrag i
middelhavsomràdet
De nye aftaler, son n fastleegger Bankens fremtidige
aktivitet i en rsekke midd elhavslande, trâdte i kraft
meliem august 1978 og februar 1979. 1 1978 deltog
Banken derfor fortsat sammen med Kommis
sionen i det forberedende arbejde og i projektudvaelgelsen, idet den bedomte en rœkke projekter i
fiere lande med henblik pâ en hurtig start pà finansieringsvirksomheden. Alligevel var det kun muligt
at undertegne aftaler i Portugal o g Grœkenland pà
grund af den tidskrœvende godkendelse af de
interne forordninger om gennemforelsen af de forskellige finansprotokotler.
De làn, som Banken stiller til râdighed for projekter
i middeihavslandene, er saedvanligvis forbundet
med en rentegodtgorelse pâ to elier tre points, der
afholdes over Fœllesskabets budget. Faeiies
skabet stiller ligeledes en garanti pâ indtil 75% ai
de samiede bevillinger.

Portugal
Den finansprotokol, der trâdte i kraft den 1, november 1978, âbner mulighed for ydelse af làn af
Bankens egne midier pâ 200 mio, hvoraf 150 mio
er forbundet med en rentegodtgorelse pâ tre
points, der afholdes over Faellesskabets budget.
Sidst pâ âret bevilgede Banken i henhold til denne
finansprotokol sine tre forste lân uden rentegodtgoreise pâ i ait 35 mio.

Portugals storste kemiske industnvirksomhed,
Quimigal, modtog to lân. Det ene, der er pâ 17 mio,
skai indgâ i finansieringen af et projekt for modernisering af aniaeg for Produktion af kvœlstofkunstgodning, der isaer omfatter opforelse af en fabrik for
fremstilling af ammoniak og salpetersyre neer
Lissabon. Dette projekt er et led i et program for
udvidelse af landbrugsproduktionen. Det andet lân
(8 mio) skai muliggore en udvidelse af kapacite ten
for fremst illing af glasfiber, polyesterharpiks og de
materialer, der indgâr i polyurethan. Det bidrager til
at udvide den portugisiske plastlndustris teknologiske grundlag og sigter pâ fremstilling af en
rœkke produkter med gode afsaetningsmuligheder. Endelig gik et lân pà 10 mio til en udvidelse
af dels produktionskapaciteten, dels lagerfaciliteterne i en cementfabrik.
Der bevilgedes ligeledes 12 sublân pâ i ait 5,6 mio
under det globallân pâ 9 mio, som Banken i 1977
slillede til râdighed for Banco de Fomento
Nacional. Flalvdelen af disse lân fremmer genn em
forelsen af projekter i ngeringsmiddelindustrien,
medens den anden halvdel er fordelt mellem den
kemiske industri, metalforarbejdning og mekanik,
byggematerialer samt glas og keramik.

Jugoslavien
Et lân pâ 25 mio skai indgâ i finansieri ngen af fem
afsnit af den transjugoslaviske motorvej med en
samlet lœngde pâ 60 km. saerlig afsnittet gennem
Beograd, forbindelsen til den grœske graense
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label 5: Finansierìngsbidrag uden for Faellesskabet 1978 og 1963-1978
Fordeling pâ lande
1978
Anta]

Land

Finansieringsbidrag
af egne midier
Graekenland
Libanon
Portugal
Tyrkiet
Jugoslavian
AVS og oLT
Cameroun
Congo
Elfenbenskysten
Gabon
Ghana
0vre Volta
Fiji
Mauritius
Kenya
Liberia
Malawi
Mauretanien
Niger
Nigeria
Papua Ny Guinea
Vestindien
Senegal
Swaziland
Tanzania
Togo
Trinidad og Tobago
Zaire
Zambia
Ny Calédonien
1 alt
Finansieringsbidrag
fra Den saeriige Af
deling (2)
Tyrkiet
AVS og OLT (3)
Cameroun
Congo
Elfenbenskysten
Benin
Gabon
Ghana
Guyana
Ovre Volta
Kenya
Liberia
Madagaskar
Malawi
Mali
Mauretanien
Niger
Papua Ny Guinea
Rwanda
Senegal
Seychellerne
Sudan
Surinam
Tanzania
Tchad
Togo
Zaire
Zambia
De nederlandske
Antiller
Vestindien. associerede stater
Ny Calédonien
Réunion
Guadeloupe
Fransk Guyana
Martinique
1 ait
Heraf ris ikovillig
kapital
Total

1

Mio RE

%

3

20,0
3,0
35,0

9,0
1.3
15.8

1
12

25,0
90,9

11.3
41,0

—

—

—
—
—
—
—
—

—

—
—
—
—
—
—

1

12,5

1
2

12.0
7.4

1
1
1
1

1,5
25,0
7.0
3,0

1
1

10,0
5.0

1

5,0

1

2.5

—

1963-1978 (')
Antal

23
1
12
2
2
66

—
—

—

—

—

—

—

—

—

136.4
3,0
185,0
25.0
50.0
345,5
12
1
14
4
1
1
1
3
6
2
2
1
1
1
1
1
2
1
1
3
1
3
1
2

—

—
—

Mio RE

—

%
10,3
0,2
14,0
1.9
3.8
26.2

35,4
9,0
72.8
4,4
10.0
0.5
12,5
6.7
39,9
7,4
9,5
11,0
1.5
25,0
7,0
3,0
3,9
10,0
5,0
22,3
5,0
34.2
2,5
7,0

18

173,9

78,4

106

744,9

56,4

1
18

6.3
41.5

2.8
18.7

56
76

370.0
205,7

28,0
15.6

—

—

—

—

1

3.2

1
1

0.1
0.3

1

3.6

1
1

0.9
1.9

1
1
1

0.2
0,6
6,5

—
—

—
—

4
2

19,8
0.6

7
4
13
1
3
1
1
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
2
2
3
8
2

—

—

1

4,4

—
—.
—
—

—
—
—
—

1

0.4

1
2
2
1
1
1

1.0
3.4
2.8
0.7
0,4
0.6

3,2
0.2

1
1

—

—

—

—
—

—
—

—

—

—

—

—

—

26,2
9.8
38,1
3.3
10,3
2.0
3.2
9.5
1.2
0.3
1.9
1.0
3.6
2,7
0.9
1.9
3.0
6.7
0.6
6.5
1.9
7,4
8.7
5,3
35.8
0.6

19

47.8

21,6

132

575,7

43,6

(15)
37

(25,3)
221,7

(11.4)
100,0

(36)
238

(66.2)
1 320,6

(5.0)
100,0

(1) Jf. label 2, note 1. s. 23.
(2) Finansieringsbidrag pâ sasriige vilkâr af medlemsstaternes midier bevilget enten direkte (Tyrkiet) eller gennem Den europseiske
Udviklingsfond (AVS og OLT). Bogfpres i Den sœrlige Afdeling og figurerer ikke pâ Bankens statusopgorelse.
(3) Jf. tabe! 13, der viser fordeiingen af disse finansieringsbidrag pâ finansieringsformer og konventioner.
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samt omfartsvejen ved Ljubljana, der forbindes
med dels motorvejen til Triest, som er under
fasrdiggorelse, dels det italienske motorvejsnet.
Dette iàn svarer til restbelebet af de 50 mio af
Bankens egne midier, som Styreisesràdet afsatte
til finansiering af projekter i Jugoslavien i
december 1976 ifolge Beograderkiaeringen om
oprettelse af et samarbejde mellem Faellesskabet
og Jugoslavien.

Grsekenland
I 1978 ydede Banken sit andet globallân pà 20 mio
til Den graeske investeringsbank for industriel Udvikling (NIBID) i he nfiold til den nye finansprotokol.
Disse midier vil blive stillet til ràdighed for mindre
og mellemstore virksomfieder i form af sublàn.
Formàlet hermed er at lette den graeske forarbejdningsindustris strukturelle tilpasning til Fœllesskabets marked.

Tyrkiet
ι Tyrkiet bevilgede Banken et Iàn pâ 6,3 mio af
mediemsstaternes budgetmaessige midier til en
papirfabrik i Dalaman i Vestanatolien, fivis kapaciîet for fremstilling af betagt papir og karton skai
udvides med henblik pà levering af besternte
artikier (etiketter. emballage og blade) til det
tyrkiske marked, der er i hastig vaekst. I projektet
indgàr endvidere spildevandsbehandlingsanlaeg
for hele papirfabrikken. Disse anlaeg bliver de
forste af deres art i landet og opfylder Barcelona
konventionens bestemmelser om bekaempelse af
Middelhavets forurening.
Dette Iàn svarer til restbelobet af de 195 mio, som i
henhold til den anden finansprotokol, der trâdte i
kraft i 1973, var afsat til ydelse af Iàn pâ saerlige
vilkâr.

Libanon
I Libanon bevilgede Banken sit forste Iàn pâ 3 mio
af egne midier inden for rammerne af den seerlige
nodhjaelp til landets genopbygning pà indtil
20 mio, som Styreisesràdet i novemi^er 1977
bemyndigede Banken til at yde. Dette Iàn skai
indgâ i finansieringen af tre supplerende enheder
pà 70 MW i det termiske kraftvaerk i Jieh naer
Beirut-

Finanslerlngsbldrag I statarne 1
Afrika, Vestindien og Stillehavet
(AVS-staterne) samt de oversoiske
lande og territorler (OLT)
I 1978 stiliede Banken 30 finansiermgsbidrag pà i
ait 132,4 mio til ràdighed for 24 projekter i Afrika
(14 lande), Stillehavet (to lande) og Vestindien. Heri
indgàr dels tre Iàn pà saerlige vilkàr pà i ait 16,3
mio, der svarer til restbelobet af de midier fra Den
europaeiske Udviklingsfond (EUF), som var afsat til
finansiering af Iàn pà saerlige vilkâr i henhold til
den anden Yaoundekonvention og Ràdets afgorelse vedrorende OLT, dels 12 Iàn inden for
rammerne af Lomekonventionen pà ι alt 90,9 mio af
Bankens egne midier, forbundet med en rentegodtgorelse pâ tre points af EUFs midier, dels 15 finansieringsbidrag i form af risikovillig kapital pà i ait
25,3 mio, der ligeledes afhdides af EUF.
Siden Lomékonventionens ikrafttraedelse den
1. aprii 1976 har Banken sàledes ydet 64 finansieringsbidrag pà i ait 262,6 mio('). nemlig 31 làn af
egne midier pà 199,4 mio og 33 bidrag i form af
risikovillig kapital pà 63,2 mio (')Den risikovHUge kapital, som Banken har fordelt pà
Faeiiesskabets vegne og for dets regning, gor det
muiigt at finansiere dels erhvervefser af kapitalandele, dels làn til A VS-stater eifer nationale udviklingsinstitutioner med henblik pà udvidelse af virksomheders egenkapital, dels ydelse af kvasikapital. Kvasikapitalen har form af enten underordnede iàn. som forst skal tilbagebetales efter de
overordnede. eller betingede làn, hvis tllbagebetaling eller lobetid afhaenger af op fyldelsen af visse
vilkàr, som fastsasttes ι forbindelse med lànets
ydelse. Fiere af disse bidrag er blevet stillet ti!
ràdighed for projekter, der ligeledes har opnàet làn
af Bankens egne midier. Denne interventionsforms
smidighed, som kan tilpasses projekternes
karakter, gor det muligt at opfyide meget forskelligartede finansieringsbehov, sserfig i de mest ugunstigt stillede A VS-stater.
I 1978 udvidede Banken sit virkefelt til folgende
lande: Fiji, Guyana, Liberia, Mali, Niger. Nigeria,
Papua Ny Guinea, Seychellerne, Sudan, Swazi
land. Trinidad og Tobago samt Zambia.
I Nigeria vil et globallân pà 25 mio til Nigerian Indu
strial Development Bank Ltd (NIDB) blive stillet til
ràdighed for mindre og mellemstore industriprojekter,

CI Eller Fradrag at 0 .5 mio lor delvis annuHering af to fmansieringsbidrag. der bevilgedes < 1976.
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I Zaire gik et betinget Ian pâ 4 mio tii en palmeoliemolle I Gosuma (omrâdet Ubangi), der drives af
den slatsejede virksomhed Palmeraies du Zaïre, Et
andet betinget lân pâ 30 000 RE skai gore det
muligt at afslutte en okonomisk og teknisk undersogelse 1 forbindelse med et projek t for udvid else
af palmeplantagerne.
To finansienngsbidrag pâ 1 ait 12,1 mio stilledes til
râdigfied for projekter i Kenya, nemlig
— et lân pâ 12 mio til den kenyanske stat, der
agter at genudiâne midlerne til Tana River Development Authority med henblik pâ regulering af Tana flodens lob og udvidelse af landets kapacitet for
Produktion af vandkraft. Endvidere vil landbrugsmulighederne btive u dvidet, og det ansiâs, at 25 000
familier kan finde beskaeftigelse pâ de ca. 80 000
ha. som vii kunne opdyrkes takket vsere de planlagte arbejder. Kommissionen for De europasiske
Faellesskaber (den fjerde EUFs midier) og
Forbundsrepubiikken Tyskiand har ogsâ stillet
langfristede lân til râdighed for projektet, som ligeledes stottes af Det forenede Konge rige:
— et bidrag i form af risikovillig kapital pâ 0,1 mio
til Kenya Tourist Develop ment Corporation (KTDC)
med henblik pâ undersogelse af mulighederne for
at udvide turismen og hotelvirksomheden i kystomrâderne.
I Swaziland gik et lân pâ 10 mio til Royal Sugar
Corporation, der agter at anlaegge en ny sukkerrorsplantage og opfore en sukkerfabrik med en
kapacitet pâ 125 000 t ràsukker ârligt. De nye
anleeg vil kunne beskaeftige knap 3 000
mennesker. Commonwealth Development Corpo
ration (CDC), Deutsche Entwicklungsgesellschaft
(DEG) og Société Financière Internationale (SFI)
bidrager ligeledes til projektets finansiering.
I Lib eria stillede Banken i alt 7,7 mio til râdighed,
nemlig
— et lân pâ 4,9 mio til Liberia Electricity Corpora
tion (EEC) med henblik pâ udvidelse af et kraftvaerk
i Bu shrod nœr Monrovia gennem installation af to
dieseigeneratorer. Verdensbanken, Saudi Fund for
Development og Arab Bank for Economic Develop
ment in Africa bidrager ligeledes til projektets finan
siering;
— to finansieringsbidrag til Liberian Bank for
Development and Investment (LBDI) i form af dels
et globallân pâ 2,5 mio, dels et bidrag i form af risi
kovillig kapital pâ 0,3 mio til erhvervelse af en
andel af LBDIs kapital for Fcellesskabets regnin g.
Disse midier skal indgâ i finansieringen af mindre

og mellemstore projekter Inden for industri og
tunsme.
I Sudan fik Gezira Managil Textile Company Ltd. et
betinget lân pâ 6,5 mio til opforelse af en tekstilfabrlk med en ârlig kapacitet pâ indtil 12 mio m
bomuldsstof til hjemmemarkedet. SFI bidrager lige
ledes til finansieringen af dette projekt, som ventes
direkte at ville skabe 900 arbejdspladser.
I Tanzan ia bevilgede Banken et globallân pâ 5 mio
til Tanganyika Development Finance Company Ltd.
(TDFL), som agter at stille midlerne til râdighed for
en rœkke mellemstore induslriprojekter,
Mali modtog et finansieringsbidrag pâ 3,6 mio i
form af risikovillig kapital med henblik pâ opforelse
af en rismolle i Dioro naer Ségou.
Zambia tegnede sig for i alt 3,2 mio, idet Banken
pâ Fcellesskabets vegne erhvervede en kapitalandel pâ 0,6 mio ι Development Bank of Zambia
(DBZ) og ydede et globallân pâ 2,5 mio til DBZ,
som begge vii blive stillet til râdighed for mindre
og mellemstore projekter mden for industri og
eventuelt tunsme. Endelig gik 0,08 mio i form af risi
kovillig kapital til en undersogelse af mulighederne
for udvidelse af en cementfabrik i Chilanga.
I Congo vil et betinget lân pâ 3,1 mio gore det
muligt for staten at erhverve en kapitalandel i det
seiskab, som skal opfore et hotel med 173
vaerelser i Brazzaville. Caisse Centrale de Coopéra
tion Economique (CCCE) bidrager ligeledes til
finansieringen af dette projekt.
I Niger bevilgedes to lân pâ i alt 2,4 mio med
henblik pâ modernisering af en tekstilfabrik i
Niamey, nemlig 1,5 mio til Société Nouvelle Nigé
rienne du Textile og 0,9 mio i form af et betinget
' lân t il den nigerske stat, der vil anvende midlerne
til finansiering af sm- andel i selskabets kapital.
Fabrikken, som skal deekke det indenlandske
behov, har en arbejdsstyrke pâ 830.
Pâ Seyohelierne erhvervede Banken for Faellesskabets regning en kapitalandel pâ 0,6 mio i Develop
ment Bank of Seychelles (DBS) i det ojemed at
lette finansieringen af mindre og mellemstore investeringsforehavender.
Endvidere gik to betingede lân t il undersogelser af
mulighederne for udnyttelse af lokale ressourcer.
Den ene underso gelse, hvortil der bevilgedes 0,2
mio, vedrorer resîprodukter efter fosfatudvinding i
Taiba i Senegal, medens den anden, som lige
ledes modtog 0,2 mio, vedrorer industriel forarbejdning af ma niok i Elfenbenskysten.
Stillehavet finansierede Banken to projekter.
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Pâ Fiji gik et lân pâ 12,5 mio til Fidji Electricity
Authority med henblik pâ opforelse af en daemning
og et kraftvs erk med en installeret effekt pâ 38 MW.
Dette Projekt skal muiiggore erstatning af energi
produceret ved hjaelp af importerei olie med energi
produceret pâ grundlag af lokale ressourcer.
Verdensbanken, den australske stat, Common
wealth Development C orporation og Den asiatiske
Udviklingsbank bidrager llgeledes til projektets
finansiering.

biske Faellesskab (CARICOM), der omfatter 16
oversoiske lande og territorier. I Guyana bevilgedes et betinget lân pâ 3,2 mio til et projekt for
udnyttelse af landets skovrigdomme. Inden for
rammerne af dette projekt vil der blive opfort et
savvaerk og boliger til ca. 420 arbejdere. Storstedelen af Produktionen vil blive eksporteret til Nord
amerika og Europa. Kommissionen. Verdens
banken og Den interamerikanske Udviklingsbank
bidrager llgeledes til projektets finansiering.

I Papua Ny Guinea bevilgede Banken et lân af
egne midier pâ 7 mio til Higaturu Processing
Proprietary Ltd (HPPL), der agter at opfore en
palmeoiiemolle samt lager- og lastefaciliteter.
Endvidere gik et betinget lân pâ 1,9 mio til den
papuanske stat med henblik pâ finansiering af
dens andel af en udvidelse af HPPLs kapital.
Commonwealth Development Corporation bidra
ger l lgeledes til finansieringen af denne oliemolle,
som Vìi kunne producere ca. 43 000 t olie ârligt og
beskaeftige 160 mennesker.

Restbelobet af de midier fra EUE, som var afsat til
ydelse af lân pâ sserlige vilkâr i henhold til den
anden Yaoundékonvention, stilledes til râdighed i
form af tre finansieringsbidrag pâ i alt 16,2 mio. De
gik til henholdsvis Zaire med henblik pà dels forbedring og asfaltering af afsnittet PenetunguLubutu af vejen mellem Bukavu, den storste by i
omrâdet Kivu, og Kisangani, den storste by i
omrâdet 0vre Zaire (14 mio), dels opforelsen af en
palmeoliemolle i Gosuma i omrâdet Ubangi (1,8
mio) og Fransk Guyana, hvor der skal opfores en
fiskerikaj i Larivots havn (0,5 mio).

Endelig stilledes tre lân til râdighed i Vestindien.
To af disse var globallân, der vil blive genudiânt til
mindre og mellemstore projekter Inden for industri
og turisme. Dei forste, som var pâ 5 mio, gik til
Trinidad and Tobago Development Finance
Company Ltd (TTDFC) i Trinidad og Tobago,
medens det andet {3 mio) stilledes til râdighed for
Caribbean Development Bank (CDS) i Det karai-
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I henhold ti! Lomékonventionen pàhvUer dei endvi
dere Banken at finansiere de làn pà sserlige vi/kàr,
der bevilges af EUFs midier, og som Kommis
sionen yder og administrerer efter egen projektbedommeise. Disse finansieringsbidrag bogfores i
Den sserlige Afdeling (jf. s. 59) og figurerer hverken
pà Bankens statusopgorelse eiier i dens aktivitetsstatistikker

Finansieringsbidrag i 1958-1978

Siden sin oprettelse i 1956 har Den europaelske
Investeringsbank ydet langfrlstede finansierings
bidrag pa i alt 10 693,9 mio regningsenheder I
lobende priser eller ca. 15 mia i 1978-priser,
heraf naesten haivdelen alene i de tre seneste
âr. De samiede anlaegsinvesteringer, hvoraf den
sàledes har afholdt gennemsnitlig 22 Vo, belober
sig til ca. 69 mia i 1978-priser. Heraf tegner
projekter i Faellesskabet sig for ca. 13,2 mia
(9 373,3 mio i lobende priser) eiier ca. 87,1 ®/o.

I medlemsslaterne muliggjorde Bankens midier
samiede Investennger(') pâ ca. 57,5 mia i 1978priser ('), som direkte ventes at ville skabe knap
180 000 permanente arbejdspladser og stabillsere
ca. 76 000 andre. De finansierede projekter for
energi og infrastrukturer har dog skabt et langt
hojere, men ikke opgiort antal arbejdspladser
takket vae re dels de produktive aktiviteter, hvis udvikling de letter indirekte, dels de direkte og indi
rekte beskaeftigelsesfremmende virkninger, der
kan konstateres under deres gennemforelse.

gjordes i 1978 ι anledning af Bankens tyveàrsdagi'). I del folgende gores der derfor blot
rede for udviklingen i medlemsslaterne siden
Faellesskabets udvidelse 11973, ligesom der gives
en oversigt over Bankens virke inden for
rammerne af Faellesskabets affaler om finansielt
samarbejde med tredjelande.

Bankens ärlige finansieringsbidrag af egne
midier 1959-1978 i 1978-priser
I millioner regningsenheder

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 1978

'
,

Finansieringsbidrag i medlemsstateme og
uden for Faellesskabet
Finansieringsbidrag i medlemsstateme

Udviklingen i Bankens àriige finansieringsbidrag
ses af figurerne pà side 18 og ovenfor, medens fordelingen af de til og med 1978 bevilgede belob pà
okonomipolitiske formal, lande og brancher
fremgâr af tabellerne pa siderne 23. 35 og 77.
Bankens aklivitet siden dens oprettelse er
nsermere beskrevet i en brochure, der offentlig-

( ') De samiede anlaegsinvesteringer ι alle de proiekter. til hvis linansiering Banken har bidraget Denne sum er beregnei ud Ira de oplysnmger. der là Iii grund lo' de forskelligo iânlageres Imansienngsplaner
Dà del iidspunkt, hvor Bestyrelsen lor Banken godkendte proiekterne.
< I Skcnnene ι faste priser hviier pà nationale pnsmdekser. der er
aliedt al bruttoaniaegsinvestenngerne og korngeret med moekset lor
udsving ι kurserne for omregning al nationale valulaer Iii regningsen
heder
(') Denne Publikation kan rekvireres gratis.
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Finansieringsbidrag i
Faellesskabet (1973-1978)
Fra Fœliesskabets udvidelse i 1973 til udgangen af
1978 bevilgede Banken làn og garantier i medlemsstaterne pâ i alt 6 917,8 mio i lobende priser,
hvilket svarer ti! knap tre fjerdedele af de samlede
finansieringsbidrag i mediemsstaterne siden
Bankens oprettelse i 1958.

siden 1973. Disse midier stilledes ti! ràdighed i
form af dels 137 finansieringsbidrag, hvoraf storstedelen gik til ret omfattende proiekter, hovedsagelig
i basisindustner. dels 45 globallân pâ i alt over 500
mio, som var fordelt pâ 722 sublân (338,8 mio) til
mindre og mellemstore projekter, der gennemfores i mange forskellige brancfier med en betydelig storre arbejdskraftkoncentration end for de
store projekters vedkommende (29 000 regningsenheder per skabt arbejdsplads mod 99 000).
Fordeling pâ okonomipolitìske formât

100 —
90 —
80 —
ΙRegional interesse
Andre
70 — Fr. Tyskland
Irland

BO

Frankrig

SO—•
40—•

Fortjeling pâ okonomipolitiske formâl
I de sidste seks àr er udlânsvirksomheden til
fordel for projekter af regional interesse blevet
tredoblet. idet den i 1978-priser er steget med
gennemsnitlig 16,2 % om âret og nu udgor over to
tredjedele (70,5%) af de samlede bevillinger i
Fœllesskabeî.

Det
forenede
Kongerige

20 —
10 —

Energi
Italien

Ο

Regional Interesse
Faelles europsisk interesse
Herat energi

Fordeling pâ brancher
Den hurtige stigning i udlânsbelobet siden 1973
skyldes hovedsagelig de individuelt meget bekostelige energi-, transport-, telekommunikations
og vandbygningsproiekter.
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Kommunikation

30 —

Bidragene til projekter af fœlles interesse har isœr
muliggtort forbedringer af Fœliesskabets energiforsyning. Til udstyr til kerneenergisektoren gik
sâledes 1 0 12,3 mio eller knap halvdelen af
Bankens samlede udîân til energiprojekter i
Perioden 1973-1978. Projekter for forbedring af
kommunikationsforbindelserne i Feellesskabet
tegnede sig ligeledes for en betydelig andel.

Industriprojekter modtog i alt ca. 1 700 mio eller
knap en fjerdedel af bevillingerne i Fasllesskabet

Fœlles europœisk interesse

1973

74

Fordeling pâ lande
Over to tredjedele af de finansierede projekter i
Faellesskabet gennemfores i de lande, der kendetegnes af de storste regionproblemer, nemlig
Italien, Det forenede Kongerige og Irland (jf. tabel
4, s. 35). Alene i Mezzogiorno be lober lànene sig til
1 958 mio eller knap 30 % af bidragene i mediemsstaterne.

1 Det forenede Kongerige tegnede udnyttelsen af
kulbnnteforekomsterne i Nordsoen, omstrukturenngen af stâlindustrien og store vandbygningsprojekter sig for betydelige midier. Isœr i de to
senesle âr er der dog ogsâ i Frankhg blevet
bevilget store lân til omfattende energiprojekter og
infrastrukturer for kommunikation.

Fordeling pà brancher

Fordeling pâ lande
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Finansieringsbidrag uden
for Faellesskabet

Middelhavsomrâdet
Bankens finansieringsbidrag til middelhavslandene, herunder Portugal, belob sig i Perioden 19631978 til i alt 769,4 mio eller 58% af det samlede
udlânsbelob uden for Faellesskabet, heraf
399,4 mio af egne midier.

SIden 1963 har Banken fremmet gennemforelsen
af Faellesskabets politik for okonomisk og finansielt samarbejde med et stigende antal udviklingslande i henh old til de forskellige aftaler. finansprotokoller og afgorelser vedrorende Graskenland,
Tyrkiet, staterne 1 Afrika, Vestindien og Stillehavet,
de oversolske lande og territorier, Portugal. Jugoslavien og Libanon.

I Perioden 1965-1978 stilledes 58 finansieringsbi
drag til ràdighed i Tyrkiet Inden for rammerne af de
to forste finansprotokoller med dette land. De
belob sig til i alt 395 mio, heraf 25 mio i form af tan
af Bankens egne midier (jf. tabel 6).

I Perioden 1963-1978 ydedes sàledes finansie
ringsbidrag pà i alt 1 3 20,6 mio, heraf 744,9 mio af
egne midier og 575,7 mio af budgetmaessige
midier, der slilledes til ràdighed af medlemsstaterne enten direkte eller gennem Den europœiske
Udviklingsfond {') {jf. tabellen side 38).

Bankens aktivitet uden for Faellesskabet I forhold
til den samlede aktivitet 1963-1978

Hosstaende figur viser denne virksomtied ifortiold til
Bankens samlede aktivitet. Den afslorer en meget
uregelmaessig udvikling, som hovedsagelig
skyldes lângivningens afbrydelse mellem udlobet
af en aftale, der saedvanligvis har en lobetid pa fern
àr. og ikrafttrasdelsen af den folgende.

1963 6 4 65

67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 1978

FInansieringsblijrag af egne midier og
fra Den saeriige Afdeling i alt

(') Lân pà saeriige vilKàr og nsikovillig kapital pâ medlemsstaierne og
Del europsiske okonomiske Fseiiesskebs vegne (Den europaeiske Udviklingsfond) og tor deres regning Bogiores ι Den ssritge Atdeling
(It. s 59).

Finansieringsbidrag af egne midier

label 6: Lân i middelhavsomrâdet 1963-1978 (herunder sublân)
Fordeling pâ lande
Antal
Land

Graekenland
Portugal
Tyrkiet
- lân af budgetmaessige midier (2)
- lân af Bankens egne midier
Jugoslavien
Libanon
Total

Ivlio RE
Sublân

%

136,4(1)

8,9

185,0 (1)

20,6

17,7
24,0

17,5
25,0

—
—

370,0
25,0
50,0
3,0

—

3,3
6,5
0,4

115

769,4

72,0

100,0

lait

Sublân

lait

41

18
34

95
26
2
1

39
24

211

46

48,1

(') Delvis forbundet med rentegodtgoreiser, der aflioldes af medlefrisstaterne.
(2) Lfln pâ saarlige vilkèr af mediemsstaternes midier og for deras rag ning.
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De finansierede projeklers fordeling pâ brancher
(jf. tabel 14, s. 82) viser industri- og energiprojekternes betydelige andele pà henholdsvis 39 og
35 %. Foruden to globaltàn til den tyrkiske slat af
budgetmaessige midier med henblik pà finansiering af prœinvesteringsudgifter bevilgedes syv
globallàn pà Ι alt 33,8 mio. heraf 25 mio af Bankens
egne midier og 8,8 mio af budgetmaessige midier.
Hele dette belob er allerede btevet stillet til
ràdighed for 63 mindre og mellemstore industriprojekter.

Finansieringsbidrag i middelhavsomràdet

Libanon 3.C
TyiViet 25,C
370,0

Jugoslavien 50,(ì

De projekter, ι hvis finansiering Banken sàledes
har deltaget siden 1965, skonnes at have bidraget
direkte til at skabe ca. 25 000 ar bejdspladser og
reducere den saesonmaessige underbeskaeftigelse
I en raekke landbrugsomràder.
I Graekenland ydede Banken i perioden 1963-1978
23 làn af egne midier pâ i alt 136,4 mio i henhold til
de to forste finansprotokoller. Heraf gik 60 % til projekter for landbrugsforbedring, infrastrukturer for
transport og energi. Til industriprojekter bevilge
des 57 mio. Det forste af de to globallàn har allerede muliggjort 18 sublàn pà i alt 8,9 mio til mindre
og mellemstore projekter. Disse midier bidrager di
rekte til skabelsen af ca. 7 000 arbejdspladser og
vii i ho] grad forbedre beskaeftigelsesforholdene i
de omràder, hvor der gennemfores projekter for
kunstvanding.

Fordeling pâ lande
I millioner regningsenheder
I
Finansieringsbidrag af egne midier
• Finansieringsbidrag fra Den saerlige Afdeling

Tyrkiôt 370,0

Fordeling pâ brancher
I%
g Industri
^ Infrastrukturer

Graekenland

100%
Andre industrìerll,8

Byggematerialer4.5

I Portugal ydede Banken i perioden 1976-1978
12 làn af egne midier pà i alt 185 mio inden for
rammerne af den saerlige nodhjselp og derefter
som de forste finansieringsbidrag i henhold til
finansprotokollen.

Fremstillingoglerste
fr>rarbeidning af metaler 4,
Papirmasse og papir 8,0

Kemisk industri 8,9

De gik til kraftvaerker {55 mio), projekter for kunst
vanding (27 mio), havneanlaeg (24 mio) og industri
projekter (79 mio). Endvidere fordeltes to globallàn
i form af 34 sublàn pà i alt 20,6 mio mallem mindre
og mellemstore projekter.
I Jugoslavien ydede Banken to làn (50 mio) til
henholdsvis elledninger og den transjugoslaviske
motorvej. Begge disse projekter er af faelle s inte
resse for Jugoslavien og Faellesskabet. Endelig
gik et forste làn til Libanon inden for rammerne af
den saerlige nodhjaelp til landets genopbygning.
Det skal indgà i opforelsen af et k raftvaerk (3 mio).

Infrastrukturer
lor vand 15,5

Portugal 185,η

Kommunikation 17.3

Lnergi 29,4

SSli;
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FInansieringsbidrag i AVS og OUT

Afrika, Vestindien og Stillehavet

345,5
Andre 15,8
Tanzania 5,0
Trinidad og Tobago 5,0

Fordeling pa lande
I millioner regningsenheder
H Finansieringsbldrag at egne midier
IFinansieringsbldrag fra Den saerlige Afdeling

Mauritius 6,7
Ny Calédonien 7,0
Papua
Ny Guinea 7,0
Liberia 7,4

1 Perioden 1964-1978 belob Bankens finansleringsbidrag til projekter i AASMM og OLT s ig til 288,1
mio, fordelt pâ 146,1 mio i lân af egne midier og
dels 139,5 mio i lân pâ saerlige vilkâr, dels 2,5 mio i
form af risikovillig kapital af Den europaeiske Ud
viklingsfonds midier L).

Congo 9,0
Malawi 9,5
Ghana 10,0
Swaziland 10,0
Mauretanien 11,0
Fiji 12,5

Fordeling pâ brancher
I%
I
Industri
^ Infrastrukturer

Togo 22,3
205,7

100%
Nigeria 25,0

Zaire 34,2

Andre 20,5
Rwanda 3.0

Andre industrier18,1

Ny Caledonian 3,4
Mall 3,6
De nederlandske Antiller 4,4
Togo 5.3
Sudan 6,5

Byggematehaler6.2

Senegal 6,7
Tekstilerog laBder6,5
Tanzania 7,4
Cameroun 35,4

De to Yaouridékonventiorier med de associerede
afhkanske stater, Madagaskar og Mauritius
(AASMM) og de to afgoreiser vedrorende de oversoiske lande og terhtorier (OLT) leegger et loft pâ
170 mio over Bankens udlânsvirksomhed med
egne midier og pà 140,5 mio over lànene pâ
sserlige vilkâr og den risikovillige kapital af Den
europaeiske Udviklingsfonds midier.

Tchad 8,7
'••'ÎÎS

0vre Volta 9,5
Congo 9,8

BjergvaetliSdrift 10,4

Ipfi

Gabon 10,3
Naeringsmidier 22,6

Kenya 39,9
Cameroun 26,2

Infrastrukturer
forvand 2,2

Zaire 35,.

energi15,3

Elfenbenskysten 72,8

Elfenbenskysten 38,1

Gennemforelsen af det finansielle samarbejde
med staterne I Afrika, Vestindien og Stillehavet og
med de oversoiske lande og territorier (AVSstaterne og OLT), som fastsat for en femârsperiode
i Lomékonventionen og Râdets afgorelse af 29.
juni 1976, har gjort det muligt for Banken at yde
finansieringsbidrag pâ i ait262,6 mio siden konventionens ikrafttraedelse den 1. aprii 1976. Herat
udgjorde lânene af egne midier 199,4 mio, medens
bidragene i form af risikovillig kapital af Den euro
paeiske Udviklingsfonds midier belob sig til 63,2
mio. De stilledes til râdighed for industriprojekter
eller infrastrukturer for energi (255,2 mio) samt
projekter i turistsektoren (7,4 mio).
Til landbrugsindustrivirksomheder bevilgedes
78,1 mio, medens 40,2 mio var fordelt pà forskellige industrier; 10 mio gik til projekter Inden for den
kemiske industri og metalindusthen og 65,9 mio til
energisektoren. Endvidere modtog en reekke udviklingsbanker 16 globallân pâ i alt 61 mio (56 mio
af Bankens egne midier og 5 mio i form af risik o
villig kapital) med henblik pà finanslering af mindre
og mellemstore projekter,
Lânene af Bankens egne midier i henhold til Lomé
konventionen var forbundet med en rentegodtgorelse pâ tre points, der afholdes af Den euro
paeiske Udviklingsfonds midier.
I Perioden 1964-1978 bevilgede Banken i henhold
til de forskellige konventioner og afgoreiser
sâledes finansieringsbidrag i AVS-staterne og OLT
pâ i alt 551,2 mio, hvilket svarer til 42% af dens
samlede aktivitet uden for Faellesskabet.

Kommunikation 18,7

(') Jf. label 13. note4.
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Midler

Bankens tegnede kapital fordobledes Ι juni 1978
til 7 087,5 mio. I àrets leb tilvejebragtes 1 949,7
mio pâ kapitalmarkederne.

Ifolge statusopgorelsen den 31. december 1978
udger Bankens midier {indbetalt kapital, reserver
og heniaeggelser. sald oen pâ driftsregnskabet og
iâneprovenuer) i ait 7 869,9 mio mod 6 430,9 mio
den 31, december 1977.

mand af andele i finansieringen af Bankens udlàn,
som dog er omfattet af Bankens garanti. Disse
andele erfiverves af institutionelle investorer, der
anser en sikker og fiojtydende investering for vigtigere end let omsasttelighed.

Af denne forhojelse skyldes 1 295,5 mio en
nettoudvidelse at Bankens iàntagning efter indregning af udsvinge ne i omregningskurserne, medens
nettodriftsresultatet udgjorde 105,5 mio, og 38 mio
svarer til medlemsstaternes indbetaling af den
kapitalforhojeise, der besluttedes i 1975. Den kapitalforhojelse, der vedtoges 1 1978, skal forst indbetales fra 1980, nemlig i otte fialvàriige rater pâ ί alt
354.375 mio. hvilket vii bringe den indbetalte
kapital op pâ 911.25 mio (jf. s. 9 og bilag A til regnskabet, s. 60).

De papirer, der placeres ved offentHg emission,
noteres pâ hovedborserne 1 emissionslandene og
pâ Luxembourgs fondsbors for sâ vidi angàr
papirer, der emitteres pâ det internationale kapitalmarked in Europa. Deltagerne i ledelsen af emissionskonsortierne fiar tll opgave i nasrt samarbejde med Banken at folge og sfotte kurserne pâ
det sekundaere marked for de papirer, ved hvis
placering de har medvirket.

Der tilvejebragtes i 1978 i ait 1 949,7 mio pâ kapital
markederne mod 1 161,5 mio i 1977 og 748,9 mio i
1976. Heraf opnâedes 1 823 mio gennem offentlige
og private emissioner pâ kapitalmarkederne, 39,9
mio gennem interbankforretninger pâ mellemiang
sigt og 86,8 mio gennem overdragelse til tredje-

Den gode likviditet pâ de fleste kapitalmarkeder i
1978 lettede denne betydelige udvidelse af läntagnlngen. Usikkerheden omkring renten og kursen
pâ US-$ resuiterede dog 1 en betydelig aendring af
de forskellige valtuaers respektive andele af
Bankens emissioner. De midier, som rejstes i
medlemsstaternes valutaer (869,8 mio mod 370,4
mio i 1977), sieg betydeligt og overgik dollaremis-

Tabel 7; Titvejebragte midier 1961-1978
Län
Mio RE
Regnskabsdr

1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1961-1978

Tredjemands
andele i
Bankens udiân
{mio RE)

Tilvejebragte
midier
(mio RE)

Antal

Private Ιδη

Offentlige Ιδη

lait

3
2
3
5
4
6
8
13
9
7
20
19
22
16
26
17
31
43

7,6

13.8
32.3
27.2
63.3
65.0
114.5
154.5
100.0
82.3
102,3
204,9
328.6
401.0
121.3
495.1
510.9
707.6
1 353,9

21.4
32,3
35.2
66.8
65.0
138.5
194.5
212.5
146.0
168.9
412.9
462.0
608.0
825.5
813.7
731.9
1 029.5
1 862,9

17.0
17.0
132.0
86,8

21.4
32.3
35.2
66.8
65.0
138.5
194.5
212.5
146.0
168.9
412.9
479,5
612.3
825.5
830.7
748.9
1 161.5
1 949,7

4 868.5

7 827,5

274,6

8102.1

254

—
8.0
13.6

—
24.0
40.0
112.5
63.7
66,6
208.0
133.4
207.0
704.2
318.6
221.0
321.9 C)
509.0 (2)
2 959,0

_

—
—
—
—
—
—
—
17,5
4.3

—

(^ ) Heraf interbankforretninger ρδ mellemiang sigt for 87 mio.
(^) Heraf interbankforretninger ρδ mellemiang sigt for 39.9 mio.
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sionerne. Udover i de medlemsstaters vaiutaer,
som Banken saedvanligvis anvender (23 emis
sioner i 1978 pa 690,1 mio 1 DM, nederlandske
gylden samt belgiske og luxembourgske franc),
piaceredes endvidere tre emissioner Ι franske
franc (isaer pâ eurofrancmarkedet) og en i pund,
hvorved der tilvejebragtes 179,7 mio.

lob, medens den belgiske franc, kronen, schweizerfrancen og yenen var forholdsvis uœndrede, og
liren og den franske franc viste faidende tendens.

Skont dollarens forholdsmaessige andel af
Bankens samlede lântagning sàledes aftog,
forblev den omfattende, ligesom den absolut
betragtet udvidedes betydeligt (861,8 mio mod
521,6 mio i 1977). D ollaremissionerne piaceredes
pâ det internationale marked, det amerikanske
marked for udenlandske emissioner samt pâ et nyt
marked, nemlig det japanske. I ait 440,5 mio tilveje
bragtes pâ det amerikanske marked i form af to
offentlige og to private emissioner. Pâ det interna
tionale marked lântes 357 mio i form af seks emis
sioner. 80 % af en dollaremission, som i august
1978 piaceredes gennem et bankkonsortium
under japansk ledelse, var forbeholdt det japanske
marked (64,3 mio).
Pâ det schweiziske marked udbod Banken fire
emissioner pâ 109,6 mio, heraf tre med henblik pâ
konvertering.
For at sikre en yderligere differentiering ai sine
midier placerede Banken for anden gang en emis
sion pâ 21,7 mio pâ det ostrigske marked gennem
et internationalt konsortium.
label 8, s. 74, indefiolder en detaljeret oversigt
over lântagningen i regnskabsâret (de midier, som
tilvejebragtes gennem sub-participation agree
ments, er ikke medtaget i denne tabel). Med
fradrag af tilbagebet alinger og under indregning af
kursreguleringerne havde Banken den 31. december 1978 en nettorestgseld pâ 6 707,9 mio mod
5 412,3 mio den 31, december 1977, hvilket svarer
til en stigning pâ 1 295,6 mio, fivoraf 213 mio
endnu ikke er hjemtaget (').
Siden Banken differentierede sine udlânsformer i
1977, har den fastlagt sine udiànsrentesatser i
forhold til de udbetalte vaiutaer o g deres lobetid.
Basisrenten for de forskellige vaiutaer og lobetider, der fastsaettes af Bestyrelsen, beregnes pâ
grundlag af Bankens udgifter i forbindelse med
tilvejebringelsen af de pàgseldende vaiutaer med
de anskede lobetider. Udviklingen I rentesatserne
afspejler sàledes blot udviklingen pâ de forskellige
kapitalmarkeder. Derfor steg renten pâ pund,
US-'$, gylden o g — i mindre omfang — DM i àrets
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(') Jf biiag G iif regnskabet, s. 62.

Driftsresultat

Driftsoverskuddet for regnskabsâret 1978
udgjorde 111,2 mio. Det vil blive overfort til
henholdsvis den vedtœgtsmœssige eg den supplerende reservefond i overensstemmelse med
vedtaegternes artikel 24, der bestemmer, at der
ska! oprettes en reservefond, som gradvis ska!
bringes op pâ et belob, svarende til 10 Vo at den
tegnede kapital, samt at der kan oparbejdes
yderligere reserver.

Som i 1977 fik udvidelsen af Banke ns aktivitet o g
forhejelsen af dens disponible egne midier en
gunstig indflydelse pà driftsresultatet.

Den 31. december 1978 balancerede Bankens
statusopgorelse med 9 645 mio mod 7 697 mio
den 31. december 1977, hvilket udgor en stigning
pà 25,3%.

Renter og provision pâ udiân belob sig til 560,8
mio, medens de pâlobne renter og omkostninger
pà lân udgjorde 473,8 mio mod henholdsvis 465,1
mio og 391,3 mio i 1977. En udvidelse af likviditeten i àrets lob samt det hoje afkast af de valutaer,
som i laengere tid indgâr i Bankens likviditet,
muliggjorde en betydelig stigning i afkastet af
dens investeringer. Det udgjorde 57,7 mio mod
43,4 mio i 1977. Til gengœld faldt de ovrige
indtœgter til 7 mio mod 9,9 mio i 1977. De admini
strative udgifter belob sig til 25,7 mio mod 22,6 mio
hovedsagelig pà grund af de stigende personaleudgifter {hojere leveomkostninger og en mindre
udvidelse af personalet) samt visse udgifter i forbindelse med ibrugtagningen af nyt dataudstyr.
Efter fradrag af afskrivninger pà emissionsomkostninger og af ove rkurs ved tilbagebetaling pà 16,3
mio (mod 13,2 mio i 1977) blev driftsresultatet pà
111,2 mio mod 94,5 mio i 1977.
Anvendelsen af de kurser for omregning til og fra
regningsenheder, der var gaeldende den 31.
december 1978, resulterer i en reduktion af driftsre
sultatet for regnskabsâret 1978 pà ca. 5,7 mio,
svarende til nettovaerdiforringelsen ifolge vurderingen af de af Banke ns tilgodehavender, der ikke
reguleres i henhold til vedtasgternes artikel 7.
Bestyrelsen har foreslàet Styrelsesràdet at redu
cere henlaeggelserne til daekning af udsving i
kurserne for omregning af re gningsenheden med
5,7 mio, hvilket svarer til nettovaerdiforringelsen
ifolge vurderingen af de af Bankens tilgodeha
vender, der ikke reguleres i henhold tit vedtaeg
ternes artikel 7, og at overfore hele driftsover
skuddet for regnskabsâret 1978, der udgjorde
111,2 mio, til reserverne, nemlig med 30 mio til den
vedtaegtsmaessige reservefond og resten til den
supplerende reservefond.
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Bankens ledelse

Pâ ârsmodet den 19. juni 1978 foretog Styrelsesrâdet en general nyudnœvnelse af Bestyrelsens 18
medlemmer og 10 suppieanter for den kommende vedtaegtsmœssige période pâ fem àr. Mediemmerne (17
udpeget af medlems staterne og et af Kommissionen for De europaeiske Fagllesskaber) og suppleantern e (9
udpeget af medlemsstaterne og en af Kommissionen) blev aile genudnœvnt indili ârsmodet i 1983.
Den 1. juli 1978 fratrâdte nsestformand Sir Raymond BELL Direktionen. Styrelsesrâdet udnaevnte ham derefter til aeresnaestformand for Banken. Bestyrelsen og Direktionen takker Sir Raymond Bell for hans store
indsats for Bankens udvikiing siden begyndelsen af 1973, hvor Danmark, Irland og Det forenede Kongerige
tiltrâdte Faellesskabet.
Til den ledige post udnaevnte Styrelsesrâdet hr. C. Richard ROSS for den perioda, der resterer af Sir
Raymond Bells mandat, dvs. Indtil 1982. Hr. Ross var tidllgere Deputy Secretary i Central Policy Review Staff
i United Kingd om Cabinet Office.
I aniedning af Ban kens tyveârsdag udnœvnte Styrelsesrâdet endvidere hr. Claude TIXIER, som var medlem
af Bankens forste Direktion, til aeresnaestformand.
Som sœdvanlig foretog Styrelsesrâdet pâ ârsmodet den 19. juni 1978 endvidere en delvis nyudnaevnelse af
Revisionsudvalget. Den afgâende formand, hr. Patrick L. McDONNELLs mandat fornyedes, idet han udnaevntes til medlem for regnskabsàrene 1978, 1979 og 1980. Formandskabet varetages nu af hr. Jorgen BREDSDORFF, Indtil statusopgorelsen og driftsregnskabet for regnskabsâret 1978 er godkendt pâ ârsmodet i
1979.
I forhold til udvidelsen af Bankens aktiviteter forogede s personalet kun i beskedent omfang. Den 31. december 1978 havde Banken sàledes 399 ansatte mod 382 den 31. december 1977.
Den 1. okiober 1978 udnaevntes hr. Robert CORNEZ til chef for Afdelln gen for administration af finansieringerne i Direktoratet for finansieringer uden for Faellesskabet, hvor han indtil da havde vaeret râdgiver.
I Direktoratet for juridiske aniiggender aflostes hr. J. Nicolaas van den HOUTEN, der havde vaeret d irektor
siden 1962, med virkning fra den 1. maj 1979 af hr. Dou glas FONTEIN, som havde vaeret vicedirektor siden
den 1. november 1978. Hr. van den Houten udnaevntes derefter til saerlig râdgiver for Direktionen.
Bestyrelsen takker Bankens personale tor omfanget og kvali teten af det arbejd e, som det med hengivenhed
harydeti 1978.

Luxembourg, den 8. maj 1979

Yves Le Portz
Formand for Bestyrelsen
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Statusopgorelse den 31. december 1978
[ regningsenhed er - se bemaerkningerne til regnskabet 1 bilag E

Aktiver

31.12.1978;

31.12.1977

Kapitaltìlgodehavende hos medlemsstaterne (bilag A) .

392 343 750

75 937 500

Kassebeholdning og tilgodehavende i banker
Pâ anfordrlng eller hojst et ârs opsigelse . . .
Pâ mere end et ârs opsigelse

415 490 898
527158

J

336 583 794
181 311

416 018 056
investerìnger (bem. Β)
Med hojst et ârs lobetid . .
Med mere end et ârs lebetid

43 516 626
208 314 272

Ikke hjemtaget lâneprovenu
Tilgodehavende hos medlemsstaterne for regulerìng af
kapitalen (bilag D)
•
Lebende udlân (bilag B)
Udbetalt
Ikke udbetalt

336 765105
35 537 930
206 164 883

251 830 8981

241 702 813

213 027 608!

60 620 634

36 494 391

60 306 080

1
| 7088 024327
^ 778 366 598

5 840 661 081
685 612 085
6 526 273166

7 866 390 925
Tilgodehavender pâ fuldmagtsiân
Tilgodehavender pä lân ydet af tredjema nd

119515768

114604441
(162 200 904)

(156 365 528)

Tilgodehavender pâ tredjemands andele i finansieringen af Ban
; (209 630 496)
kens udlân

(164 085 364)

Faste ejendomme (bem. G)
Rente og provision

24 659 952

11 252 812

140 058 229

112711 405

Emisslonsomkostninger at afskrive . . .

95 497 047

75 240 417

Overkurs ved tilbagebetaling at afskrivo

2130 341

2 805 377
97 627 388

78 045 794

Sasrligt indestâende til ydelser pâ lân (bem. E) . . .

77 662 275

52 126 184

Andre aktiver (bem. F)

14 435 484

21 722 539

9 645 053 397

7 696 979 800
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Passiver

31.12.1978

Kapital (bilag A)
Tegnet
Ikke indkaldt

7 087 500 000
6176 250 000

31. 12.1977

3 543 750 eoo
2 986 875 000
911 250 000

556 875 000

Vedtœgtsmœssig reservefond (bem. K)

200 000 000

150 000 000

Supplerende reservefond (bem. K)

274 260 330

229 802 815

Henlaeggelser (bem. K)
Til daekning af udsving 1 kurserne for omregning af regningsenheden
TU byggeri

18 385 047
45 000 000

19433 352
45 000 000
63 385 047

64 433 352

Personalets pensionsfond

18 251 664

14 193 572

Gaeld til medlemsstaterne for regulering af kapitalen
(bilag D)

24 454 840

41 597 932

Optagne lân (bilag C)
Obligationer og indiânsbeviser
Andre melle m- og langfristede lân

5 704 796 029
1 003 074 902

4 442 923 326
969 357 470
5 412 280 796

6 707 870 931
Overkurs ved tilbagebetaling af obligati oner

7 276 394

Diverse kreditorer (bem. C)
Ikke udbetalte län
Garantier
For fuldmagtsiân
For lân ydet af tredjemand
For tredje mands andele i finansieringen af Bankens udiân

8 238 931
6715147 325

5 420 519 727

50 423 301

22 264 652

778 366 598

685 612 085

114 504 441
. .

Forud modtagne rentegodtgorelser (bem. D)

(162 200 904)
(209 630 496)

119 515 768
(156 365 528)
(164 085 364)

61 886 390

47 094 962

.

221 293 406

175 498 059

Forfaidne, uindieste kuponer og obligationer (bem. E) .

77 662 275

52 126 184

Andre passiver (bem. F)

28 659 532

24 036 482

105 508 248

93 409 210

9 645 053 397

7 696 979 800

325 748 680
309 241 284
31 891 274
108 941 958

321 046 762
213 601 897
31 647 924
122 442 982

Skyidig rente og provision samt forud modtaget rente .

Saldo pä driftsregnskab (bem. Κ)

Konto pro diverse
Den saerlige Afde ling
Til forvaltning
- For medlemsstaternes regning
- For Faellesskabernes regning
Vaerdipapirer modtaget som garanti for fuldmagtsiân
Deponerede vaerdipapirer
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Driftsregnskab for regnskabsâret 1978
I regningsenheder - se bemeerkningerne til regnskabet i bilag E

Indtaegter

1978

1977

560 836 589

465 096 852

57 731 562

43 386 662

Forvaltningsprovision (bem. J)

3 953 565

3 307 434

Andre indtsegter

6 990 075

9 934 51 1

636 956

850 417

Rente og provision pâ udiân
Rente og provision pâ investeringer

Valutakursdifferencer (bem. H)

630148 747

522 575 776

Udgifter
Administrationsomkostninger

25 691 055

22 561 383

473 755 816

391 292 190

16 351 976

13 240 679

;i

2663438

442 953

Afskrivninger-Pâ nettoudglfterne til inventar og mate- ¥
rialer {bem. G)
:

460 003

581 056

Rente og omkostninger pâ optagne lân
Afskrivninger pâ emissionsomkostninger og overkurs ved
tilbagebetaling
Finansielle omkostninger

518922 288

428 118 261

Driftsoverskud

Ill 226 459

94 457 515

Nettovaerdiforringelse Ifolgevurderingen af deaf Bankens f:
tilgodehavender, der ikke reguläres i henhold til vedtsegternes artikel 7 (bem. I)

- 5 718 211

- 1 048 305

Saldo (bem. K) .

105 508 248

93 409 210
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Statusopgorelse for Den saerlige Afdeling f )
den 31. december 1978
regningsenheder — se bemaerkningerne til regnskabet i bilag E

Aktiver

1978

Medlemsstaterne
Det europœiske AtomenergifœHesskabs midier
Udbetalte lân
167150 406
1 ait
167150 406
Tyrkiet
Medlemsstaternes midier
L0bende udiân
Udbetalt
Ikke udbetalt
1 ait (2)

1977 Passiver

96 127 081
96 127 081

Til forvaltning . . .

325 748 680 i
35190 705

321 046 752
38 794 509

Til forvaltning . , .
Ikke udbetalt . . .

360 939 385 !S

359 841 261

1 ait

1978

1977

167150 406
167150 406

96 127 081
96 127 081

^^^680"
35190 705

321 046 752
38 794 509

360 939 385

359 841 261

j 110 587622
29 254 633

101 443 411
23 700 083

1 ait

AVS-staterne og OLT
Det europaeiske okonomisk e Faellesskabs midier
Forste og anden Yaoundékonvention
L0b0nde udiân
Udbetalt (3)
ikke udbetalt (3)

109 006 49?
29 254 633

Bidrag tii tiivejebringelse af risikoviiiig kapital

1 581129

99 863 890
23 700 083

TII forvaltning . . .
Ikke udbetalt . . .

1 579 521
Lomékonventionen

Bidrag tii tiivejebringeise af risikoviilig kapital
Udbetalt
Ikke udbetalt (^)

31 503 256
31 346 829

16 031 405
22 155 332

1 ait

; 202 692 340

163 330 231

Total

; 730 782131

619 298 573

Til forvaltning . . .
Ikke udbetalt . . .

••••!

i:%1 503 256
31 346 829

16 031 405
22 1 55 332

1 202 692 340

163 330 231

Total i 730 782131

619 298 573

if

1 ait

•P.M.
Det samlede udestâende pâ de lân pè saerlige vilkâr, som Kommissionen har bevilget efter egen projektbedommelse inden for rammerne af Lomékonventionen,
og som Banken pâ Faellesskabets vegne inddriver ydeiserne pâ. udgjorde den 31. december 1978 34 557 760 mod 2 851 861 den 31. december 1977.
(1) Den sasriige Afdeling oprettedes af Styrelsesrâdet den 27. maj 1963.
Dens formâl aendredes ved beslutning af 4. august 1977. I denne afdeling
bogfores de finansieringsbidrag, som ydes i henhold til medlemsstaterne. Det
europaeiske okonomiske Faellesskab og Det europaeiske Atomenergifaellesskabs
fuldmagt og for deres regning og risiko.
(2) Oprindelig lânebevilling ifolge de undertegnede aftaler om finansiering af
projekter i Tyrkiet i henhold til medlemsstaternes fuldmagt og for deres
regning og risiko:
370 215 000
Plus:
Valutakursreguleringer
1 2 695 192
382 910 192
Minus:
Annulleringer
21 5 000
Tilbagebetalinger
21 755 807
-21 970 807
360 939 385

('') Oprindelig bevilling ifsige de undertegnede aftaler om finansiering af
projekter i AVS-staterne og OLT i henhold til Det europaeiske okonomiske
Faellesskabs fuldmagt og for dets regning og risiko:
Betingede eller underordnede lân
57 368 000
Kapitalandele
3 820 801
Tegning af konvertible ob
ligationer
2 500 000
63 6 88 801
Minus:
Annulleringer
557 525
Valutakursreguleringer
281 191
-838 716
62 850 085

(3) Oprindelig lânebevilling ifpige de undertegnede aftaler om finansiering
af projekter i AASMM og OLTD i henhold til Det europaeiske pkonomiske
Faellesskabs fuldmagt og for dets regning og risiko :
139 483 056
Plus:
Kapitaliserede renter
1 178 272
Valutakursreguleringer
7 351 650 + 8 529 922
Minus:
Annulleringer
1 283 756
Tilbagebetalinger
8 468 096 - 9 751 852
-1 221 930
138 261 126
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Udvikling ΐ Bankens finansielle stilling i regnskabsâret 1978
I regningsenheder - se bemaerkningerne tii regnskabet 1 bilag E
1978

1977

Midlernes oprindelse
Nettodnftsoverskud

105 508 248

93 409 210

460 003

581 056

16 351 976

13 240 679

Poster uden indflydelse pä likviditeten
- Afskrivninger pä nettoudgifterne til Inventar og materialer. . .
- Afskrivninger pä emissionsomkostninger og pä overkurs ved
tilbagebetaling

Forhojelse af den tegnede og indkaldte kapital
1 862 953 477
Emissioner
Minus reguieringer for udsving i kurserne for omregning af
regningsenheden
- 324 584 405
Ydelser pä udiân
Formindskelse (forogelse) af posten tilgodehavende hos medlems
staterne for regulering af kapitalen
Forogelse af posten ikke udbetalte lân
Forogelse af posten skyldig rente og provision samt forud
modtaget rente
Forogelse af posteme diverse kreditorer. andre passiver og personalets pensionsfond
Forogelse af posten forud modtagne rentegodtgorelser ....
Formindskelse (forogelse) af posten andre aktiver
Midier! alt

122 320 227
354 375 ODO

Arivendte midier i alt

—
1 029 446 517
- 113 904 583

1 538 369 072
470 876 136

915 541 934
268108196

23 811 689
92 754 513

(3110 787)
272 310 542

45 795 347

17.809 407

36 839 791
14 791 428
7 287 065

25 200 568
24181 768
(12 399 452)

2 707 220 258

1 614 873111

Midlernes envendelse
Bevilgede lân minus annulleringer og tredjemands andele . . . 2 048 965 286
Minus reguieringer for udsving i kurserne for omregning af
- 237 971 391
regningsenheden
Ydelser p ä lân
Emissionsomkostninger
Faste ejendomme
Forogelse (formindskelse) af posten kapitaltilgodehavende hos
medlemsstaterne
Forogeise af posten rente og provision
Formindskelse (forogelse) af posten gaeld til medlemsstaterne
for regulering af kapitalen
Forogelse af posten ikke hjemtaget lâneprovenu
Forogelse af posteme kassebeholdning og tilgodehavende i banker
samt investeringer

107 230 945

1 439 690133
- 130 731 596
1 810 993 895
243 741 474
35 933 570
13867 143

1 308 958 537
226 829 798
15 976 967
8 760 299

316 406 250
27 346 824

(37 968 750)
12469 111

17 143 092
1 52 406 974

(2 724 250)

89 381 036

38 543 832

2 707 220 258

1 614 873111

44 027 567

Bilag A - Oversigt over Bankens kapital
Den 31. december 1 978
I tusinde regningsenheder - se bemaerkningerne til regnskabet i bilag E
Indkaldt kapital
Medlemsstat

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

Tegnel
kapitar(i)

Ikke indkaldt
kapital f^)

Indbetaltden
31. december 1978

At indbetale

lalt

1 575 000
1 57 5 000
1 57 5 000
1 2 60 000
414 750
414 750
210 000
52 500
10 500
7 087 500

1 372 500
1 372 500
1 372 500
1 098 000
361 425
361 425
183 000
45 750
9 150
6176 250

115 312,5
115312.5
115312,5
92 250
30 365.625
30 365,625
15 375
3 843.75
768.75
618 906,25

87 187.5
87 187.5
87 187,5
69 760
22 959,375
22 959.375
11 625
2 906,25
581.25
392 343,75

202 500
202 500
202 500
162 000
53 325
53 325
27 000
6 750
1 350
911 250

('} Bankens tegnede kapital forhejedes ved Styrelsesrâdets beslutning af 19. juni 1978 fra 3 543 750 ODO til 7 087 500 000 RE.
Medlemsstaterne skal i national valuta indbetale 10% af forhojelsen - eller modv aerdien af 354 375 000 RE - i otte rater pä 44 296 875 RE den 30. aprii og den
31. Oktober 1980-1983. Restbeipbet af forhpjelsen af 10. juli 1975 skal indbetales i to rater pä 18 984 375 RE den 30. aprii og den 31. Oktober 1979.
(^) Bestyrelsen kan kraeve denne kapital indbatalt 1 det omfang denne indbetaling er nedvendig for at opfylde Bankens forpligtelser over for dens iängivere.
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Bilag Β - Oversigt over lobende udiân
Den 31. december 1978
I regningsenheder - se bemaerkningerne til regnskabet i bila g E
Land (1) (2)

Antal

Udbetalt

Ikke udbetalt

lalt(3)

%

1. Lân til projekter 1 Fsllesskabet
og lignende lân:
Forbundsrepublikken Tyskland ....
Frankrig
Det foren ede Kongerige
Italien
Belgien
Nederlandene
Danmark
Irland
Luxembourg
Lignende lân ·· (artikell 8, stk. 1 ) . .

53
107
99
263
9
8
32
29
3
5

459 563 362
1 361 550 364
1 569 009 286
2 667 191 789
158 807 608
77 166 422
122 257 057
283 966 825
4 070 460
85 159 206

1 395 156
142 301 638
36 217 891
164 294 732

—
—

460 958 518
1 503 852 002
1 605 227 177
2 831 486 521
158 807 608
77 166 422
180 259 125
323 578 893
4 070 460
85 159 206

5.86
19.12
20.41
36.00
2.02
0.98
2.29
4.11
0.05
1.08

1 alt

608

6 788 742 379

441 823 553

7 230 565 932

91,92

2. Lân til projekter uden for Faellesskabet:
Graekenland
Libanon
...
Portugal
Tyrkiet
Jugosiavien
Barbados
Cameroun
Congo
Elfenbenskysten
Fiji
Gabon
Ghana
0vre Volta
Kenya
Liberia
Malawi
Mauritius
Mauretanien
Niger
Nigeria
Ny Calédonien
Papua Ny Guinea
Senegal
Swaziland
Tanzania
Togo
Trinidad og Tobago
Zaire
Zambia

17
1
12
2
2
1
8
1
11
1
2
1
1
6
2
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
3
1
3
1

65 698 653
3 045 033
79 879 895
26 603 889
6 635 989

27 530 089

1,19
0.04
2.25
0.34
0.63
0.04
0.31
0.05
0.81
0.16
0.04
0,13

1 alt
Total

—
—
58 002 068
39 612 068

1 249 740

—

—
—

—

10 000 000
5 000 000
15 478 273
5 000 000
7 503 993
2 500 000

93 228 742
3 045 033
177 134 569
26 603 889
49 635 989
3 000 000
24 332 768
4 048 644
63 994 915
12 500 000
3 039 920
9 923 572
239 545
39 186 113
7 400 000
9 408 842
3 488 488
2 989 938
1 500 000
25 000 000
5 206 056
7 000 000
1 249 740
10 000 000
5 000 000
22 068 178
5 000 000
18 100062
2 500 000

89

299 281 948

336 543 045

635 824 993

8,08

697

7 088 024 327

778 366 598

7 866 390 925

100,00

—
11 323 498
4 048 644
51 733 211

—
3 039 920
777 119
239 545
16 007 572

—
2 962 842
3 488 488
155 880

—
—

—

12 261 704
12 500 000

—
9 146 453

—
23178 541
7 400 000
6 446 000

—
2 834 058
1 500 000
25 000 000

—
7 000 000

—

(^) Overaigt over lebende udIân fordelt pà de vigtigste garantier
herfor den 31. december 1978*;
A. Lân til projekter i Fsellesskabet (og
lignende lân **)
Lân til aller garantere t af medlemsstaterne
5 404 321 821
Lân ti! eller garanteret af offentlige
institutioner i medlemsstaterne . .
926 993 964
Lân til eller garanteret af finansieringsinstitutioner (banker, institutio
ner for langfristet finansiering, forsikringsselskaber)
333 987 661
Lân garanteret af selskaber (finansieringsinstitutioner undtaget). som
for over halvdelens vedkommende
kontrolleres af medlemsstaterne eller
af offentlige institutioner ί Paellesskabet
232 643 043
Lân mod pant i fast ejendom . . ,
120049 245

—
43 000 000
3 000 000
13 009 270

—

10 596 069

7 866 390 925

97 254 664

5 206 056

6 589 9 05

(') Valutaer, hvorl da labende udiòn akal tilbagebetaies
Beleb
Vêluta
3 700189 100
Medlemsstaternes valutaer
En af de oprindeiige medlennsstaters valutaer efter
6 037 500
Bankens valg
3 381 797 727
Andre valutaer
7 088 024 327
Udbetalt pä lebende lân
778 366 598
Plus ikke udbetalt pä lebende lân

—

Lân garanteret af privatretlige sel
skaber (banker undtaget)
Lân mod pant i andre formegenstande og mod anden sikk erhed . .

—
0.50
0.09
0.12
0.04
0.04
0.02
0.31
0.07
0.09
0.02
0.13
0.06
0.28
0.06
0.23
0,03

121 613 275
90 956 922
7 230 565 931

B. Lân til projekter uden for Fallesskabet
1. Lân i henhold til den fprste
Yaoundékonventlon
Lân til eller garanteret af signatarstaterne (AASM)
Lân garanteret af offentlige institutioner, selskaber eller banker i
medlemsstaterne

11 979 084
4 846 601
16 825 685

2. Lân i henhold til den anden
Yaoundékovention
Lân til eller garanteret af signatarstaterne (AASMM) ....
Lân mod anden sikkerhed . . .

68307763
4 408 099
72 715 862'

3. Lân I henhold til Lomékonventionen
Lân til eller garanteret af signatarstaterne (AVS)
Lân mod anden sikkerhed . ..

193 635 235
3 000 000
196 635 235"··
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4. Län i henhold til Fseilesskabets
finansieringsaftaler med middelhavslandene (og Portugal)
Län garanteret af Bankens saks
oprindeiige mediemsstater . . .
Lén garanteret af Fasliesskabet ,
Lên garanteret elier kontrakautioneret af de middelhavslande. der
har indgSet disse aftaler. . . .

(3) Oprindelig iänebevitiing beregnet pâ grundiag af de omregningskurser, der anvendtes pötidspunktet for läneaftalernes undertegnelse:
10 000 025 108
Minus:
a) Vaiutakursreguieringer
252 154 999
b) Opsigelser og annulleringer . . . .
83 999 917
c) Afdrag til Banken
1 587 848 771
d) Tredjemands andele i Bankens udiân
209 630 496
2 133 634183
Lebende làn
7 866 390 925

99 832 632
142 134 559
107 681 021'
349 648 212
7 866 390 925

• Nogte làn er deekket afflere former for garanti eller sikkerhed.
·· Làn i henhoid tU vedtsegiernes artikel 18. stk. 1. endet afsnit. tU projek ter
/ den norske del af fastlandssoklen og i 0strig.
*" Bankens seks oprindeiige medlemsstaters garanti, der dsekker enhver
risiko i forbindelse med disse finansielle forpligielser. udger 24 430 695 RE.
"" Medlemsstaternes garanti, der daekker enhver risiko i forbindelse med
disse finansielle forpligielser. udger 59 811 000 RE.
····· FasUesskabets samlede garanti, der daek ker enhver risiko i forbindelse
med disse finansielle forpligielser. udgjorde ved udgangen af 1978 i all
81000000 RE mod 25000000 ved udgangen af 1977.
Sàfremt garantiforpligtelsen kraeves opfyldt. beregnes g aranternes forpligielser
pâ grundlag af de kurser for omregning mallem regningsenhe den og de til
làntager udbetalte valutaer, der var gaeldende pä udbetaiingstidspunktet.

Summen af de til enhver til lebende län og garantler, der erydet af Bank en,
og som i henhold til vedtaegternes artikel 18, stk. 5. ikke mä overstige
250 % af den tegned e kapital, udgjorde den 31. december 1978 :
Län
7 866 390 925
Garantier:
For fuldmagtslän
114504441
For län ydet af tredjemand
162 200 904
For tredjemands andele i Bankens udlln
209 630 496
Garantier i alt
486 335 841
Län og garantier i alt
8 352 726 766

Bilag C — Oversigt over Bankens konsoliderede gaeld
Den 31. december 1978
I regningsenheder - se bemaerkningerne til regnskabet 1 bilag E
1 regnskabsäret
Betatbari

Eurco (2) . . .
DM ... .
Ffr

ί
Lire ....
Bfr
Fl
Lfr
US-$ . . .
Sfr

üb./ ....
Yen ....
0sch. . . .

Restgaeld den
31. december 1977

89 329 1 66
1 199 032 775
166 088 099
38 961 930
163168150
268 762 313
378 704 228
160 630 429
2 333 980 376
463 984 241
11 369 988
119431 914
18 847 198

Optagne län

Tilbagebetaiinger

416 834 294
140 728 306
38 961 930

67 113749
19 108 626
1 499 556
7 413 275
2 509 212
16 335 030
10 937 797
53 397 209
63 806 437
903124

—
82 086 285
172 641 539
18 633 715
861 870 703
109 636 860

—
—

451 951 +
6 925 363 +
1 275 398 3 861 166 1 2 402 069 8 308 167 11 375 930 +
3 053 944 +
338 298 097 6 253 990 +
1 151 773 12 362 066 +
534 099 +

89 781 106
1 555 678 683
286 432 381
72 563 138
143 352 806
340 031 219
546 386 667
171 280 291
2 804 155 773
516 067 654
9 305 091
131 793 980
41 042 142

243 024 015 324 339 327 -

6 707 870 931

245 078 -

7 276 394

243 741 474 324 584 405 -

6715147 325

—
—

21 66 0 845

1 alt . .
Overkurs ved
tilbagebetaling

5 412 280 796

1 862 953 477

8 238 931

—

Total

5 420 519 727

1 862 953 477

Restgaeld den 31. december 1978
Rentefod (vejeBeleb (1) de gennemsnit)
Forfaldstid

Vaiutakurs
reguieringer

717 459

(1) Felgende tabel viser de samlede ydelser, der skal erl aegges pä länene de komme nde fem är:
Ar
1979
1980
Ydelse
371 721 065
587 223 155

1981
553 585 566

8,13
6,93
8,93
9.75
6.72
7.97
7.79
7.68
8,71
6.27
7.13
7.53
7,87

1982
729 392 641

1979/1989
1979/1993
1979/1996
1979/1992
1979/1988
1979/1993
1979/2003
1979/1988
1979/1998
1979/1993
1979/1985
1979/1988
1981/1 986

1983
672187 974

(2) En Eurco bestär af summen af folgende faste beleb i medle msstaternes valutaer: 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
Det forende
Kongerige.
Italien . .
Irland . .

1 965129
17 959 703
15 970 832
698 727
36 494 391

Den 31. december 1 978

Gaeld til:
Forbundsrepublikken
Tyskland . . . 17 804 905
Belgien. . .
2 609 668
Nederlandene
3 523163
Danmark . .
449 435
Luxembourg .
67 669

24 464 840

I regningsenheder - se bemaerkningerne til regnskabet i bilag E
I henhoid til vedtaegternes artikel 7 medforer anvendelsen af
de omregningskurser, som er anfort i bem. A i bilag E, en
regulering af de belob, der er indbetalt af medlemsstaterne i
deres nationale valutaer som bidrag til Bankens kapital.
Bankens tilgodehavende eller gaeld
regulering er:
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forbindelse med denne

Udligning af Bankens tilgodehavende eller gaeld vi! i overensstemmelse med Styrelsesrâdets beslutning af 30. december 1977
finde sted i to rater den 30. aprii og den 31. Oktober 1979.
i det omfang forskellen mellem den regnskabsmaessige omregningskurs og den omregningskurs, der anvendes ved beregningen af reguleringen. overstiger 1,6%. Er forskellen under
1.5 % op eller ned, genindsaettes belobene pâ ikke rentebaerende
reguleringskonti.

Bilag E — Bemaerkninger til ârsregnskabet
Den 31. december 1 978
I regningsenheder

A. Definition af den ved udarbejdelsen af ârsregnskabet
anvendte regningsenhed
if0lge vedtaegternes artikel 4, stk. 1, (som vedtaget af
Styrelsesrâdet den 30. december 1 977) svarer regningsenhedens
vaerdi til summen af folgende belob i medlemsstaternes
valutaer;

DM

£
Ffr.
Lire

0,828
0,0885
1,15
109,—

FI.
Bfr.
Lfr.
Kr.

I£

0,286
3.66
0,14
0,217
0,00759

•enne definition svarer til definitionen af den europaeiske
regningsenhed.
Kurserne for omregning mellem den europaeiske regningsen hed
og medlemsstaternes valutaer fastsasttes pâ basis af markedskurserne og offentliggores dagligt i De Europaeiske Faellesskabers Tidende,

C. Diverse kreditorer
Denne nye post pâ statusopgorelsen er resultatet af en deling
af posten andre passiver.
Den omfatter:
Valutagœld (swapforretninger) .
Meget kortfristede bankiân . .
Det europaeiske okonomiske
Faellesskabs saerlige konto for lân
pâ saerlige vilkâr og belob at
eriaegge i forbindelse hermed . .
Andre kreditorer

1978

1977

—
40 589 228

9 706 604
6 624101

7 458 946
2 375 127

4 333 476
1 600 471

50 423 301

22 264 652

Den 31. december 1977 belob disse poster sig til i alt 22 264 652,
som sâledes er overfort fra posten andre passiver til den nye
post diverse kreditorer.

Banken benytter endvidere disse omregningskurser til beregning
af kurserne fo r de ovrige valutaer den anvender.
Ved udarbejdelsen af Bankens ârsregnskab den 31. december
1978 og 1977 anvendtes folgende omregningskurser:

1 regningsenhed =
DM
Ffr.

£
Lire
Bfr.
FI.
Kr.

i£
Lfr.
US-$
Sfr.
Lib.£
Yen
0sch.
CFAfr.

1978

1977

2,58058
2,50868
5,76124
5,75538
0,675274
0,641652
1 140,06
1 067,50
39,6543
40,3535
2,71453
2,78938
6,99113
7.07974
0,675274
0,641652
39,6543
40,3535
1.22506
1.37688
2,22839
2,45698
3,67518
4,13752
293,054
265,566
18,5704
18,2739
288,062
287,769

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

E. Saerligt indestàende til ydelser pâ lân
Denne post, der har sin modpost i passivsidens »forfaldne,
uindloste kuponer og obligationer«, omfatter de kuponer og
obligationer, som er forfaldne til betaling, men som ikke er
blevet praesenteret til betaling.

F. Andre aktiver og passiver
B. Investeringer
Posten investeringer omfatter:
a) Skatkammerbeviser, indlânsbeviser og obligationer optaget til kobsvœrdi, dog hojst
til pâlydende vasrdi eiler
kursvaerdi
(kursvaerdi
1977: 217 299 004
1978:201 308 710) . . .
b) Egne obligationer optaget til
tilbagekobsvaerdi
c) Bankveksler optaget til pâly
dende vaerdi

Fordeling pâ lobetid:
Hojst 3 mâneder
Mere end 3 mâneder og hojst 6
mâneder
Mere end 6 mâneder og hojst
12 mâneder
Mere end 12 mâneder ....

1978

195070617

1977

203 436 284

Denne post omfatter:
a) Pâ aktivsiden :
Valutatilgodehavender i for
bindelse med lobende swap
forretninger den 31. december
Diverse debitorer

b) Pâ passivsiden :
Diverse udgifter

1978

1977

_
14 435 484

9 687 745
12 034 794

14 435 484

21 722 539

28 659 532

24 036 482

28 659 532

24 036 482

53 176 226

30 727 824

3 584 055
251 830 898

7 538 705
241 702 813

18 975 913

23 275 418

6 939 730

3 103 444

18 600 983
208 314272

9 159 068
206164 883

Udgifterne til opforelse af den nye bygning. der ventes faerdig
i 1980, ansiâs i ojeblikket til 47,7 mio RE.

251 830 898

241 702 813

Inventar og materialer afskrives det âr. hvor de erhverves.

G. Faste ejendomme
Denne post omfatter kobsvaerdien af Bankens grund samt de
siden 1976 afholdte udgifter i forbindelse med opforelsen af
dens nye bygning i L uxembourg, i ait 24 659 952 RE.
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H. Valutakursdifferencer
Denne post pâ 636 956 RE i 1978 (mod 850417 RE i 1977)
omfatter nettovalutakursgevinsten ved de finansielle trans
aktioner i regnskabsâret, beregnet pâ grundlag af de omregningskurser, der var gasidende pâ tidspunktet for transaktionernes gennemforelse.

I. Nettovasrdiforringelse ifolge vurderingen af de af
Bankens tilgodehavender, der ikke reguleres i henhoid
til vedtœgternes artikel 7
Benyttelsen af de omregningskurser. der anvendtes ved udarbejdelsen af Bankens statusopgorelse (jf. bem. A) den 31.
december 1978, resulterer i en nettovaerdiforringelse af Bankens
tilgodehavende pâ 5 718 211 RE (mod 1 048 305 RE i 1977).
I beregningsgrundlaget for denne vaerdiforringelse indgâr ikke de
af medlemsstaternes tilgodehavender i nationale vaiutaer, der
svarer til deres respektive bidrag til Bankens indbetalte
kapital 1 nationale vaiutaer. idet disse bidrag i henhoid til
vedtaegternes artikel 7 skal reguleres p eriodisk (jf. bilag D).

- det samlede indestâende pâ »henlaeggelser
til renteudjaevning«. der er blevet overflodig
efter vedtagelsen af de nye bestemmelser for
fastsaettelse af udlânsrentesatserne ....

13000000

- en del af indestâendet pâ »henlaeggelser
til daekning af valuta kurstab«

19 OOO 000

I alt

229 802 815

- Til »henlaeggelser til daekning af udsving ί
kurserne for omregning af reg ningsenheden«
- indestâendet pâ »henlœggelser ti! daekning
af valutakurstab« ifplge statusopgarelsen den
31. december 1977

38 433 352

- minus overforslen til »den supplerende
reservefond«

- 19 000 000

lait

19 433 352

- indestâende ifolge statusopgorelsen den
31. december 1977

45 000 000

- Til »henlaeggelser til byggeri«
J. Forvaltningsprovision
Denne post omfatter Bankens vederlag for forvaltning af lân i
henhoid til medlemsstaterne og Det europaeiske okonomiske
Faellesskabs fuldm agt og for deres regning og ristko.

K. Omstrukturering af reserver og henlaeggelser samt
fordeling af driftsoverskuddet
Styrelsesrâdet beslutte de den 19. juni 1978 at forenkie reserver·
nés og henlaeggelsernes 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 regnings enheden«, og
- »henlaeggelser til byggeri«.
I trâd hermed besluttedes det endvidere at omfordele reserverne
og henlaeggelserne den 31. december 1977 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
ophœves
23127 079

Regnskabet den 31. december 1977 er blevet genopstillet under
hensyntagen til denne omstrukturering af reserver og henlaeggel
ser.
Samtidig besluttede Styrelsesrâdet at reducere henlaeggelserne
til daekning af valutakurstab med 1 048 305 RE, hvilket svarer
tll nettovaerdiforringelsen ifolge vurderingen af de af Bankens
tilgodehavender, der ikke reguleres i henhoid til vedteegternes
artikel 7. og at fordele hele driftsoverskuddet for regnskabsâret
1977 som folger:
50 000 000 til den vedtaegtsmaessige reserve
fond. der sâledes udvides til . . .

200 000 000

44 457 515 til den supplerende reservefond. der
sâledes udvides til

274 260 330

Fra driftsoverskuddet for regnskabsâret 1978. der var pä
111 226 459 RE, skal traekkes en nettovasrdiforringelse pä
5 718 211 RE ifolge vurderingen af de af Bankens tilgode
havender, der ikke reguleres i henhoid til vedtaegternes artikel
7. Saldoen pâ driftsregnskabet belober sig herefter til 105 508 248
RE.
Direktionen har besluttet at foreslâ Bestyrelsen at henstille til
Styrelsesrâdet at reducere henlaeggelserne til daekning af udsving
i kurserne for omregning af regningsenheden med 5 718 211 RE.
hvilket svarer til nettovaerdiforringelsen i folge vurderingen af de
af Bankens tilgodehavender, der ikke reguleres i henhoid til
vedtaegternes artikel 7. og at overfore hele driftsoverskuddet
for regnskabsâret 1978, nemlig 11 1 226 459 RE, til reserverne,

Revisionspâtegning fra Price Waterhouse & Co.
Formanden for
Den europaeiske Investeringsbank,
Luxembourg
Vi har revideret ârsregnskaberne for Den europaeiske Investe
ringsbank for 1978 og 1977. 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 ârsregnskaberne for 1978 og 1977 et sandfaerdigt udtryk for Den europaeiske Investe ringsbanks finansielle
stilling pr. 31. december 1978 og 1977 samt for resultatet af
Bankens virksomhed og aendringerne i den finansielle stilling i
1978 og 1977 i overensstemmelse med almindeligt anerkendte
regnskabsprincipper. der er anvendt pâ et i forhold til det foregâende regnskabsâr uaendret grundlag,
Luxembourg, den 12. februar 1979
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Denne revisionspâtegning omfatter:
Statusopgorelse
Driftsregnskab
Statusopgorelse for Den saerlige Afdeling
Finansiehngsanalyse
Oversigt over Bankens kapital
Oversigt over lobende udiân
Oversigt over Bankens konsoliderede gaeld
Tilgodehavende hos og gaeld til medlemsstaterne
for regulering af kapitalen
Bemaerkninger til ârsregnskabet

Bilag A

Bilag Β
Bilag C
Bilag D
Bilag E

PRICE WATERHOUSE & CO.

Erklaering fra Revisionsudvalget

Det udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 14 1 vedtsegterne o g artikel 25 i forretningsordenen for Den
europeeiske Inv esteringsbank med henblik pa at efterprove, cm Bankens forretninger er udfort 1 overensstemmelse med geeldende regier, og om dens boger har vaeret rigtigt fort,
— som har haft adgang til de boger, regnskabsbiiag og dokumenter, som det har fundet nodvendigt at
undersoge ved udforelsen at sit hverv, og
— som er blevet gjort bekendt med Price Waterhouse & Co.s revisionsp ategning af 12. februar 1979,
bekraefter herved
under henvisning til ârsberetningen for 1978, Bankens statusopgorelse den 31. dec ember 1978 og driftsregnskabet for det da afsluttede regnskabsâr, sâledes som de vedîoges af Bestyrelsen pà dens mode den
8. maj 1979, og
under henvisning ti! forretningsordenens artikel 22, 23 og 24,
at Bankens forretninger i regnskabsàret 1978 er udfort under overholdelse af de formaliteter og regier, derer
fastlagt i vedtaegterne og forretningsordenen, og
at statusopgorelsen og driftsregnskabet er i overensstemmelse med bogforingen og nojagtigt viser
Bankens stilling sàvel pâ aktiv- som pâ passivsiden.

Luxembourg, den 22. maj 1979

Revisionsudvalget
J. BREDSDORFF

C. BRÜCK

P. McDONNELL
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Bankens statusop

el

i 31. decern

1958-1978

ι millioner regningsenheder

Aktiver
Lebende udiân af
egne midier
10000

Disponible midier
Andre aktiver

Passiver
ILebende lân

m Kapital, reserver, heniaeggelser

I

Andre passiver

Udviklingen i lebende udIân
af egne midier
Udviklingen i lebendelân

1958 59 60
66

61

62 63 64 65 66 67 68 69

70

71

72 73

74

75

76

77 78

Fortegnelse over projekter,
hvorom der undertegnedes finansieringsaftaler 11978

Mio RE r )

Finansieringsbldrag af egne
midier

6. Udvidelse af en fabrik for
fremstilling af mineraluld i
Oster Doense (Nordjylland)
Rockwool A/S
9 mio kr.

2 140,4

Fœllesskabet

BELGIEN
2,5 mia bfr.
1. Kernekraftvaerk i Doel (ved
Antwerpen) pâ Scheldes venstre bred, tredje afsnit
Société Réunies d'Energie du
Bassin de l'Escaut (E.B.E.S.)
2,5 mia bfr.

DANMARK
747,5 mio kr.
2. Udbygning af Asnaesvae rket
ti! fyring med kul
IVF — Etektricitetsselskabet Isefjordveerket Interessentskab
300 mio kr.
3. Anlœg af afsnitìet mellem
den dansk-tyske grœnse og
Christiansfeld af den sonderjyske motorvej
Den danske stat (flnansministeriet)
265 mio kr.
4. Anskaffelse af tre lastskibe
og et tankskib til besejling af
Grönland
Den danske stat (finansministerlet)
80 mio kr.

1 966,5

62,2

62,2

106,3

42,6

37,8

11,3

5. Havneanlœg i Ronne
Ronne kommune

15,5 mio kr.

Mio RE

2.2

(') Lan til proiekter ι medlemsstaterne udtrykkes
almindeligvis ι regmngsenhedens modvœrdi ι
national valuta, medens finansienngsbidrag Inden for
rammerne af det finansielle samarbejde med lande
uden for Fœllesskabet udfrykkes i regnmgsenheder.
•e i denne fortegnelse anferfe belob i nationale valutaer er sâledes kun retnmgsgivende for sà vidt angâr
landene uden for Fseliesskabel ; de er beregnet pà
grundlag at den modvaerdi af reg ningsenheden, som
var g«ldende pà tidspunktet for lâneaftalernes underfegnelse (|f. s. 6).

7. Udvidelse af en fabrik for
fremstilling af elektromotorer til
pumper i Bjerringbro (ved
Vi borg)
Grundfos A/S
21,5 mio kr.
8. Rationalisering og udvi
delse af et andelsmejeri i
Esbjerg
Mejerlselskabet Esbjerg
A.m.b.a.
4 mio kr.
9-10. Globallân til den danske
stat (finansmlnlsteriet) med
henblik pâ finansiering af
mindreog mellemstore industriprojekter I u dviklingsomrader
— 15 mio kr.
— 37,5 mio kr.

FORBUNDSREPUBLIKKEN
TYSKLAND 115,7 mio DM
11. Gasrorledninger
mellem
dels Waidhaus (den tysk-tiekkiske grœnse) og Medelsheim
(den
tysk-franske grœnse),
dels Oberkappel (den tyskostrigske graense) og Schwan
dorf (Bayern) med henblik pâ
transport af sovje tisk gas
MEGAL Finance Company Ltd
110 mio DM
12. Udvidelse af em balleringsog lagerfacilileterne i en medicinalvarefabnk i Cuxhaven (Nie
dersachsen)
TAD Pharmazeutisches Werk
GmbH
2,2 mio DM
13. Kodvarefabrik i Saarbrükken (Saarland)
FLEIGRU
Vermögensverwaltungsgeseiischaft og FLEIW A Saarländische
Fleischwaren
GmbH
3,5 mio DM

Mio RE
FRANKRIG
2 038,4 mio ffr.

1.3

3,0

0,6

2.1
5.4

45,5

43,2

0.9

1,4

359,3

14. Kernekraftvaerket SuperPhénix I Cr eys-Malville (RhôneAlperne)
Centrale Nucléaire Européenne
à
Neutrons
Rapides
S.A.
(NERSA)
278,8 mio ffr.

48,9

15. Uranberigningsaniœg i Tricastin (Rhône-Alperne)
EURODIFS.A.
280 mio ffr.

49,2

16. Vejtunnel gennem Alperne
mellem Frankrig og Italien
Société Française du Tunnel
Routier de Fréjus
59,7 mio ffr.

10,7

17. Afsnittet La Turbie-Roquebrune af motorvej A 8 »La
Provençale« (Provence-AIperne-Côte d'Azur)
Société de l'Autoroute EstérelCôte d'Azur gennem Caisse
Nationale des Autoroutes
54 mio ffr.

L5

18. Afsnittet Beaune-Besançon vest af mot orvej A 36 (Bour
gogne-Franche-Comté)
Société des Autoroutes ParisRhin-Rhône gennem Caisse
Nationale des Autoroutes
200 mio ffr.

35,1

19. Udvidelse og modernisering af telekommunikationsnettet ι Pays de la Loire
Administration des Postes et
Télécommunications
gennem
Caisse Nationale des Télécom
munications
460,9 mio ffr.

82,3

20. Udvidelse og modernisering af telekommunikationsnettef ι Nordfrankrig-Pas-deCalais
Administration des Postes et
Télécommunications
gennem
Caisse Nationale des Télécom
munications
570 mio ffr.

100,1

21. Rationalisering af stâlvœrker i Neuves-Maisons og
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Mìo RE

Mio RE
Longwy (Lorraine) samt Biache
eg Isbergues (NordfrankrigPas-de-Calais)
Société Sidérurgique Chatülon·
Neuves-Maisons
55 mio ffr.
22. Rationalisering og modernisering af mœlkecenlraler.
mejerier, osterierog afsœtningsfaciiiteter i Nedre Normandiet,
Bretagne og Pays de la Loire
Union Laitière Normande
80 mio ffr.

IRLAND
7ö.5mtolE
23. Termisk
kraftvaerk
i
Aghada ι grevskabet Cork
(Sydvestirland)
Eiectricity Supply Board
20mlolE
24. Forbedring af det irske
veinet
Den irske stat (finansministeriet)
10 mio IE
25. Anlasg af en industnhavn I
Cork (Sydvestirland)
Den irske stat (finansministeriet)
10 mio IE
26-27. Anskaffelse af en ny
bilfœrge til ruterne mellem
Irland og Storbritannien
British and Irish Steam Packet
Company
Limited
gennem
finansministeriet og Shipping
Finance Corporation Ltd
— 1,375 mio IE
— 3,625 mio IE
28. Udvidelse af vandforsyningsnettet i industriomrâder i
Cork (Sydvestirland)
Cork Country Council gennem
finansministeriet og Local Lo ans
Fund
10 mio IE
29. Vandforsyning og spildevandsbehandlmg i Dublinomrâdet (0stirland)
Den irske stat (finansministeriet)
13,5 mio IE
30-31. Globallan til Industrial
Credit Company Ltd (ICC) med
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henblik pâ finansiering af
mindre og mellemstore industriprojekter
— .2.5 mio IE
— Smio IE

3.7
7,5

32. Globallan til Agricultural
Credit Corporation Ltd (ACC)
med henblik pâ finansienng af
mindre og mellemstore pro
jekter inden for landbrug og
landbrugsfodevareindustri
2.5 mio IE

3.7

9.5

14.0

117,4

30,0

15,0

15,0

2,0
5,4

15,0

20,2

ITALIEN
908,7 mia lire

845,1

33. Kernekraftvaerk i Montalto
di Castro (Latium)
Ente Nazionale per l'Energia
Elettrica (ENEL)
40 mia lire

37.6

34. Termisk spidslastkraftvaerk
I Ma ddaloni (Campanien)
Ente Nazionale per l'Energia
Elettrica (ENEL)
20 mia lire

18,6

35. Geotermiske kraftvaerker i
Toscana
Ente Nazionale per l'Energia
Elettrica (ENEL)
31,5 mia lire

29,1

36-37. Udnyttelse af en naturgasforekomst i Hera Laciniafeitet pâ Det ioniske Havs kyst
nagr Crotone (Calabnen)
AGIPS.p.A. gennem Ente Nazio
nale Idrocarburi (ENI)
— 4 mia lire
— 4 mia lire

3.7
3.7

38. Udnyttelse af en naturgasforekomst i Fratellofeltet i
Adriaterhavet ud for Pescara
(Abruzzerne)
AGIP S.p.A. gennem Ente Nazio
nale Idrocarburi (ENI)
14 mia lire

13,2

39. Udnyttelse af en naturgasforekomst
i
Emiliofeltet i
Adriaterhavet ud for Pescara
(Abruzzerne)
AGIP S.p.A. gennem Ente Nazio
nale Idrocarburi (ENI)
2,5 mia lire

2.3

Mio RE
40. Udnyttelse af en naturgasforekomst i Squalofeltet i
Adriaterhavet ud for Pescara
(Abruzzerne)
AGIPS.p.A. gennem Ente Nazio
nale idrocarburi (ENI)
13,2 mia lire
41. Forberedelser med henblik pâ udnyiteise af en kulbrinteforekomst i Rospo Marefeliei i
Adriaterhavei ud for Vasto
(Abruzzerne)
AGiP S.p.A. gennem Ente Nazio
nale idrocarburi (ENI)
1 mia lire
42. Aniaeg af to underjordiske
gaslagre i Ripalta (Lombardiet)
og
Cortemaggiore
(EmiliaRomagna)
AGIP S.p.A.
10 mia lire
43. Bygning afe! semisubmersibelt fartoj ti! udiaegning af
gas- og olierorlednmger
SAiPEM S.p.A.
15 mia lire
44. Udbygning af elforsyningsnettet pâ Sicilien
Ente Nazionale per l'Energia
Elettrica (ENEL)
50 mia lire
45. Udbygning af elforsyningsnettet i Campanien
Ente Nazionale per l'Energia
Elettrica (ENEL)
36,5 mia lire
46. Udbygning af elforsyningsnettet i Pug lien
Ente Nazionale per l'Energia
Elettrica (ENEL)
27 mia lire
47. Udstyr til udiaegning pâ
land af kulbrinterorledninger
med stor diameter
SAiPEM S.p.A.
15,75 mio US-$, svarende til
13 mia lire
48. Sammenkobling af rorledninger til transport af imp orteret
gas i L ombardiet

SNAM S.p.A.
11 mia lire

12,2

0.9

9,4

14,0

46,6

34,3

25,4

12,0

Mio RE

Mio RE

49. Gasrortedning Algeriet-ltalien, afsnittet Gagliano (Sicitien)-Sant'Euiemia (Calabrien)
SNAM S.p.A. gennem Ente
Nazionale Idrocarburi (ENI)
60 mia lire

50. Aniaeg af veje samt rensnings- og genbrugsanlasg for
vand i Syrakus' indusîriomrâde
(Sicilien)
Cassa per il Mezzogiorno
45 mia lire

10,3

55,4

35.1

52. Forbedring af vandforsyningen og infrastrukturerne for
veje i industriomrâderne i Gela
og Ragusa (Sicilien)
Cassa per il Mezzogiorno
29 mia lire

26,1

54-55. Udbygning af telefonnettet pà Sardinien
SIP — Società italiana per l'Eser
cizio Telefonico p.A. gennem
IMI - istituto Mobiliare Italiano
— 45 mia lire
— 30 mia lire
56. Udbygning af te lefonnettet
i Abru zzerne, Molise og Latium
SIP — Società Italiana per l'Eser
cizio Telefonico p.A. gennem
IMI — istituto Mobiliare italiano
55 mia lire
57. Landbrugsforbedring pâ
Campidanosletten (Sardinien)
Cassa per il Mezzogiorno
53 mia lire

pâ

12,0

59. Kunstvanding af 5 500 fna
af kystomrâdet mellem floderne
Tacina og Alessi (Calabrien)
Cassa per il Mezzogiorno
15mialire

13,9

60. Forbedring af vandforsyningen i provinserne Napoli og
Caserta (Campanien)
Cassa per il Mezzogiorno
50 mia lire

46,2

61. Omstrukturering af et stâlveerk i Dalmine (Lombardiet)
gennem opforelse af et aniaeg
for fremstilling af somiose ror
med mellemstor diameter
Dalmine S.p.A.
15 mia lire

14,0

62. Modernisering af de elektriske aniaeg i to stâlvœrker i
Sesto S. Giovanni og Arcore
(Lombardie!)
Acciaierie e Ferriere Lombarde
FALCK S.p.A.
4,5 mia lire

4.2

63. Medicinalvarefabrik i Aq ui
la (Abruzzerne)
Hoechst
Italia
Sud S.p.A.
gennem IMI — istituto Mobiliare
Italiano
5 mia lire

4,7

64. Udvidelse og modernisering af tre fabrikker for fremstil
ling af specialudstyr til energisektoren i Firenze og Masa
(Toscana)
samt
Talamona
(Lombardiet)
Nuovo Pignone S.p.A. gennem
Ente Nazionale idrocarburi (ENI)
10 mia lire

9.2

65. Nye aniaeg for fremstilling
af udstyr til kerneenergisektoren i fabrikkerne i Brescia og
Roncadelle (Lombardiet)
Acciaierie e Tubiflco di Brescia
S.p.A.
2 mia lire

1,9

41,9

51. Infrastrukturer for veje,
jernbaner og kloakering i i ndustriomrâderne
i
Avellino
(Campanien), Catania (Sicilien)
og Taranto (Puglien)
Cassa per il Mezzogiorno
38 mia lire

53. Aniceg ai havne og veje i
Gagliaris indusîriomrâde (Sardi
nien)
Cassa per il Mezzogiorno
30 mia lire

58. Landbrugsforbedring
Cfnilivanisletten (Sardinien)
Cassa per il Mezzogiorno
13 mia lire

28,0

41,9
27,7

51,7

48,9

66. Omstrukturering af en
fabrik for fremstilling af biler

69

Mio RE
med lille og meilemstori slagvolumen i Cassino (Lattum)
FIAT S.p.A. gennem IMI - Isti
tuto Mobiliare Italiano
40 mia lire
67-68. Omstrukturering
og
udvidelse af en fabrik for fremstilling af biler med lille slagvolumen 1 Termini Imerese (Sici
lien) FIAT S.p.A. gennem IMI —
Istituto Mobiliare Italiano
— 8 mia lire
— 22 mia lire
69. Udvidelse og modernisering af en fabrik for fremslilling
af billedror ìli farvefjernsyn i
Anagni (Laìium)
VIdeocolor S.p.A. gennem IMI
— Istituto Mobiliare Italiano
9 mia lire
70. Udvidelse og modernisenng af en fabrik for fremsfilling
af akkumulatorer i San Salvo
(Abruzzerne)
Fabbrica
Italiana
Magneti
Marelli S.p.A. gennem IMI —
Istituto Mobiliare Italiano
2,5 mia lire
71. Globallàn til ISVEIMER Istituto per lo Sviluppo Econo
mico
dell'Italia
Meridionale
gennem Cassa per il Mezzo
giorno med henblik pà finansiering af mindre og meilemstore
mdustriproiekter i Kontinentalmezzogiorno
20 mia lire
72. Globallàn til Cassa per II
Mezzogiorno med henblik pà
finansienng af kvsegavlsprojekter ι Mezzogiorno
15 mia lire

DET FORENEDE KONGERIGE
286,3 mio £
73. Kernekraftvcerk i Hartle
pool (Nordostengland)
Central Electricity Generating
Board
gennem
Electricity
Council
22.9 mio e
70

37.3

7.5
20.3

8,3

2.3

18.5

14.1

430.8

35.7

Mio RE
74. Uranberigningsanlasg
ι
Capenhurst (Nordvesiengland)
BNFL,
Enrichment
(Opera
tions-UK)
Limited
gennem
British Nuclear Fuels Limited
med henblik pà finansiering al
dets kapitalandel 1 URENCO
UK
5 mio ε

7,5

75. Termisk kraftvaerk i Peter
head (Skotland)
North of Scotland Hydro -Electric
Board
25 mio e

37,5

76. Pumpekraftvcerk i Dinorwic
(Wales)
Central Electricity Generating
Board
gennem
Electricity
Council
22.9 mio £

35,7

77. Bygning af 32 hurtige tog
til straskningen London-Aber
deen längs ostkysten
British Railways Board
36,9 mio £

55.3

78. Udvidelse af lulthavnen
Su m burgh
(Shellandsoerne.
Skotland)
Civil Aviation Authority
10.75 mio £

16.1

79. Udvidelse ai telefonnetlet i
Hullomradet (Yorkshire and
Humberside)
Kingston-upon-Hull City Council
1 mio £

1,5

80-81. Vandforsyning og vejbygning i Aberdeenomrâdet
(Skotland)
Grampian Regional Council
— 5 mio £
— 5 mio £

7.4
7.5

82-83. Vandforsyning og spildevandsbehandling ι Nordvesi
england
North West Water Authority
gennem National Water Council
— 16 mio £
— 14 mio £

23,6
21,0

84. Vandforsyning og spildevandsbehandling 1 Wales
Welsh National Water Develop
ment Authority gennem National

Mio RE
Water Council
9.4 mio Ζ
β5·β6. Vandforsyning eg spildevandsbehandling i den vestlige eg sydlige del ai Yorkshire
and Humberside
Yorkshire
Water
Authority
gennem National Water Council
— 15 mio e
— 15 mio e
87. Vandforsyning og spildevandsbehandling
j
Lothian
Region (Skotland)
Lothian Regional Council
θ.5 mio Ζ
88. Forbedring al vandforsyningen gennem opforelse ai
Kielderdaemningen 1 forbindelse med North Tynefloden
samt kanaler ill Teesfloden
Northumbrian
(Nordengland)
Water
Authority
gennem
National Water Council
6,6 mio Ζ

14.1

22,1
22,5

12,5

90. Vandforsyning ι Plymouthomràdel (Sydvestengland)
South West Water Authority
gennem National Water Council
4 mio Ζ

6.0

93. Udvidelse af anlaeg for
fremstilling af salpetersyre og
ammoniumnitrat til kunstgod-

7.5

94. Nye aniaeg for fremstilling
og aftapning af ikke-alkoholiske drikkevarer samt modernisering af en rœkke aniaeg i
Shieldhall. Glasgow (Skotland)
Co-operative Wholesale Society
Limited
5 mio C

7.5

95. Fuldmagts- og garanliaftale med Industriministeriet,
ministeriet for Skotland, ministeriet for Wales og handelsministeriet for Nordirland om finansiering af mmdre og mellemstore
industriprojekter i udviklingsomràder i D el forenede Kongerige
30 mio e

45,0

Uden for
Faellesskabet

15,0

92. Aniaeg for elektrolytisk raffinenng af kobber i Prescot,
Merseyside (Nordvestengland)
BICC Metals Limited gennem
British Insulated Callender's
Cables Finance N.V.
5 mio £

ning i Ince ( Nordvestengland)
UKF Fertilisers Limited
5 mio £

9,9

89. Kloakering
og
spildevandsbehandling 1 omràdel
Tyneside (Nordengland)
Northumbrian Water Authority
gennem National Water Counc il
10 mio Ζ

91. Vandforsyning og spildevandsbehandiing i East Mid
lands samt Yorkshire and
Humberstde
Severn Trent Water Authority
gennem National Water Council
8.4 mio £

Mio RE

12_6
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173,9

GR/EKENLAND
96. Globallàn til Den grœske
Investerlngsbank for industriel
Udvikling (NIBID) med henblik
pâ finansiering af mindre og
mellemstore profekler inden for
industri og turisme
964,3 mio drakmer

20.0

PORTUGAL
2 092,2 mio escudos

35,0

97. Udvidelse af en cementfabnk I Souselas naer Coimbra
og lagerfaciliteier i Porto
Cimentos de Portugal E.P.
597.8 mio esc.

10.0

98-99. Aniaeg for f remstilling af
glasfiber og plastmaierialer naer
Lissabon
478,2 mio esc.
Modernisering af aniaeg for
fremstilling al kvaelstofkunstgodntng naer Lissabon
1 016.2 mio esc.
Quimica de Portugal, E.P.
Quimigal

8.0

17,0
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Tabel 8 : Lân emitteret i 1978
Offentlige og private emissioner

Aftalen
dateret den

12. 1.1978
27.
1.
10.
22.

1.1978
2.1978
2.1978
2.1978

27. 2.1978
2. 3.1978
16.
19.
29.
12.
14.
26.
29.
30.

5.1978
5.1978
5.1978
6.1978
6.1978
6.1978
6.1978
6.1978

3.
11.
21.
27.
28.
25.
30.
12.
27.

7.1978
7.1978
7.1978
7.1978
7.1978
8.1978
8.1978
9.1978
9.1978

3.10.1978
13.10.1978
10.11.1978
29.11.1978
4.12.1978
5.12.1978
12.12.1978
19.12. 1978

28.12.1978
31.12.1978

Emissions·
mâned

Januar
Januar
Januar
Februar
Februar
Februar
Februar
Marts
Marts
Marts
Maj

Mai
Maj
Juni
Juni
Juri
Juni
Juli
Juni
Juni
Juni
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
August
August
September
September
September
Oktober
Oktober
November
November
December
December
December
December
December
December
Januar
Januar

Emissionssted

Luxembourg
Luxembourg
Det forenede Kongerige
Nederiandene
Luxembourg
Luxembourg
De forenede Stater
Forbundsrepublikken Tyskland
De forenede Stater
De forenede Stater
Schweiz
Nederiandene
Luxembourg
Schweiz
Nederiandene
Nederiandene
Forbundsrepublikken Tyskland
Schweiz
Forbundsrepublikken Tyskland
Forbundsrepublikken Tyskland
Forbundsrepublikken Tyskland
Luxembourg
Luxembourg
Luxembourg
Forbundsrepublikken Tyskland
Frankrig
Nederiandene
Japan/Luxembourg
Forbundsrepublikken Tyskland
De forenede Stater
De forenede Stater
Frankrig
Belgien
Forbundsrepublikken Tyskland
Nederiandene
Frankrig
Nederiandene
Schweiz
Ostrig
Luxembourg
Luxembourg
Forbundsrepublikken Tyskland
De forenede Stater

Tegnings·
valuta

US-$
US-$

Beleb i
national
valuta
i mio

Fl.
US-$
Lfr.
US-$
DM
US-$
US-$
Sfr.
Fl.
US-$
Sfr.
Fl.
Fl.
DM
Sfr
DM
DM
DM
US-$
Lfr.
US-$
DM
Ffr.
Fl.
US-$
DM
US-$
US-$
Ffr.
Bfr.
DM
Fl.
Ffr.
Fl.
Sfr.
Osch.
US-$
Bfr.
DM
US-$

100
100
25
50
13
500
25
250
100
100
50
125
60
50
50
50
25
100
15
10
25
100
250
25
75
100
75
100
300
100
125
200
2 500
100
75
500
50
50
400
25
300
200
100

Valuta

Beleb 1
national
valuta
i mio

DM
DM
Bfr.

50
20
500

i

Beleb i
mio RE

Lebetid
làr

Nomine)
rente i %

81,6
81.6
39.0
17.9
10.6
12.4
20.4
96.9
81.6
81.6
21,3
45.9
47.6
21.3
18.3
18,3
9.8
42.5
5,9
3,9
9.8
80.4
6.1
20,1
29.1
17.9
27.0
80.4
116,2
80.4
100.5
35.1
62.2
39.2
27.1
87,8
18.0
24.6
21.7
19.0
7.5
78.5
76.0
1 823.0

10
15
10
17
9
10
7.5
12
7
20
7
15
8
8
25
20
15
15
15
10
10
15
10
10
10
8
7
12
12
8
20
10
8
10
7
18
15
5
8
12
7
12
15

8V2
83Λ
93/4
73/4
83/4
73/4

8V4
5V4
8V8
9V4
4
TU
83/4

478

TU
TU
6V2
474
672
672
672
978

TU
93/a

6
10.45

TU
9
6
878
978
93/4

872
6
874
10
872
3

TU
93/8

8.9
672
97e

Placering

Offentlig {')
Offentllg {')
Offentlig (2)
Privat
Privat
Offentllg (3)
Privat
Offentlig (^)
Offentlig {®)
Offentlig (®)
Privat
Offentlig (β)
Offentlig (7
Privat
Privat
Privat
Privat
Offentlig (8)
Privat
Privat
Privat
Offentlig (s)
Privat
Privat
Privat
Privat
Privat
Offentlig ('°)
Offentlig ('7
Offentlig (12)
Offentlig (12)

Offentlig (13)
Offentlig (17
Privat
Privat
Offentlig (i®)
Privat
Privat
Offentllg (ΐβ)
Privat
Privat
Offentlig (12)
Privat

Interbankforretninger pä mellemlang sigt

Aftalen
dateret den

Indbetalingsmôned

8. 6.1978

Juni
Juni
December

20.12.1978

Oprindelse

Luxembourg
Luxembourg
Luxembourg

Beleb i
mio RE

Forfaldstid

Rente 1 %

Placering

19.6
1980
7,9
1980
12.4 1980-81

47,6
474

Privat
Privat
Privat

39.9
Total :
74

1862,9

83/4

Den europaeiske Investeringsbank
Almindelige oplysninger

Den europaeiske Investeringsbank (EIB) er grundlagt i henhold til Romtraktaten om
oprettelse af Det europaeiske okonom iske Faellesskab, som trädte ί kraft den 1. januar
1958,
Dens medlemmer er Faellesskabets ni medlemsstater. De har i forening tegnet dens
kapital, der den 31. december 1978 udgjorde 7 087,5 mio regningsenheder. hvoraf
911,25 mio er indb etalt eller skal indbetales.
Banken tilvejebringer hovedparten af d e midier, der er n odvendige for finansieringen af
dens udlân, pä kapitalmarkederne i Faellesskabet og tredjelande samt pâ de inter
nationale kapitalmarkeder.
Banken er en autonom, offentligretlig institution inden for Faellesskabet, hvis opgave 1
henhold til Romtraktatens artikel 130 er at bidrage til en afbalanceret udvikling af det
faelles marked uden sigte pâ fortjeneste.
I dette ojemed letter den ved ydelse af langfrlstede lân eller garantier til virksomheder,
offentlige myndigheder eller finansieringsorganer finansieringen af investeringer, som
fremmer regionudviklingsbestraebelserne, tager sigte pâ omstilling af virksomheder.
har skabelse af ny e beskaeftigelsesmuiigheder for oje eller er af faelles interesse for fiere
medlemsstater el ler for Faellesskabet som helhed (jf. s. 22).
Ifolge artikel 18 i vedtaegterne, der er indeholdt i en protokol til Romtraktaten, kan
Banken efter saerlig be myndigelse fra Styrelsesrâdet endvidere yde finansieringsbidrag
uden for Faellesskabet. Denne bemyndigelse gives individuelt med henblik pâ finansiering af visse projekter af saerlig interesse for Faellesskabet f.eks. vedrorende dets
energiforsyning. Oerimod gives den globalt pâ indtil et v ist belob per land eller landegruppe inden for rammerne af de aftaler, konventioner eller afgorelser om finansielt
samarbejde, som Faellesskabet har indgâet med en raekke udviklingslande, Bankens
virkefelt er sâledes gradvis blevet udvidet til at omfatte Graekenland, Tyrki et, de over
50 stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet, der har undertegnet Lomékonventionen,
Portugal, Jugoslavian, Malta, Maghreblandene {Algeriet, Marokko og Tunesien),
Machraklandene (Egypten, Jordan, Libanon og Syrien), Israel o g Cypern. I de fleste
af disse lande omfatter det fihansielle samarbejde ikke blot lân af Bankens egne
midier, men ogsâ finansieringsbidrag pâ saerlige vilkâr af budgetmaessige m idier, som
Banken administrerer pâ medlemsstaternes eller Faellesskabets vegne. Disse bidrag bogfores i Den saerlige Afd eling og figurerer ikke pâ Bankens statusopgorelse.
Virksomheder, offentlige myndigheder eller finansieringsorganer, som onsker at
kontakte Den europaeiske Invest eringsbank, kan henvende sig direkte til dens hovedsaede eller for sâ vidt angâr projekter i Italien og Det forenede Kongerige til
henholdsvis Afdelingen for finansieringer i Italien, som er beliggende i Rom, og
Forbindelseskontoret for Det forenede Kongerige i London. Henvendelse kan ligeledes
ske gennem en bank til

Den europaeiske Invester ingsbank
Place de Metz 2, Boite postale 2005, Luxembourg,
Afdelingen for finansieringer ì Italien
Via Sardegna 38, 1-00187 Rom,
Repraesentationskontoret i Bruxelles
Rue de la Loi 227, B-1040 Bruxelles
eller
Forbindelseskontoret for Det forenede Kongerige
Queen Anne's Gate 23, Westminster, GB London SW1 H 9 BU

Den europaeiske Investeringsbank
Finansieringsvilkâr

Banken kan yde làn af egne midier og garantier til privât- eller offentligretlige
virksomheder uanset deres ju ridlske form samt til offentlige myndigheder med henblik
pâ finansiering af projekter, der opfylder dens finansieringskriterier som fastlagt i
henholdsvis Romiraktatens artikel 130, vedtaegterne eller bestemmelserne om det
finansielle samarbejde mellem Faellesskabet og visse tredjelande. Disse finansieringsbidrag ydes uafhaenglgt af lântagers nationalitet.
Banken kan kun finansiere en del af projektudgifterne som et supplement til lân
tagers egne midier og bidrag fra andre kilder. Den begraenser i ojeblikket sine lân til
50 % af anlaegsudgifterne.
Lânene skal indgâ i finansieringen af besternte projekter. De kan ydes sâvel direkte
som gennem et finansieringsinstitut. Ud over disse »individuelle lén« yder Banken
ligeledes »globaliän« til finansieringsorganer, der fordeler midlerne pà mindre og mellemstore projekter med Bankens godkendelse i hvert enkelt tilfaelde {sublân).

Der kan tilbydes folgende lâneformer:
- Lân bestâende af en standardcocktail af valutaer, hvis sammensaetnlng, lobetid og
rentefod er festlagt pâ forhând;
- lân bestâende af en valutacocktail, hvis sammensaetning bestemmes ud fra lântagers
onsker og Bankens disponible midier;
- lân I et tredjelands valuta, isaer US- $, schweizerfranc og yen, eller direkte forretninger
i medlemsstaternes eller tredjelandes valutaer for sâ vidt angâr visse store finanslerlngsbidrag.

Rentefoden for de lân, der udbetales I fiere valutaer, svarer til gennemsnittet af de
rentesatser, som Bestyrelsen har fastlagt for disse valutaer, idet der dog tages hensyn
til hver valutas andel af det udbetalte belob og om fornodent til valutaernes forskellige
lobetider. Da Banken ikke sigter pâ fortjeneste, svarer dens udlânsrente tilnaermelsesvis
til renten pâ de kapitalmarkeder, hvor den tilvejebringer hovedparten af sine midier.
Udlânsrenten for et bestemt lân er den, som var gaeldende pâ tidspunktet for lâneaftalens undertegnelse eller i visse tilfaelde pâ udbetalingsdatoen. Den tages ikke senere
op til revision. Ydelser pà lân erlaegges i de udbetalte valutaer.

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

Der ydes kun lân mod en medlemsstats garanti eller mod andre forsteklasses garan
tier.

Vilkârene for Bankens finansieringsvirksomhed uden for Faellesskabet er naermer e fast
lagt i de lobende aftaler, konventioner eller afgorelser herom.

(^) Fast overtaget af et bankkonsortium bestâende af
Union Bank of Switzerland (Securities) Limited, Deut
sche Bank AG, Algemene Bank Nederland N.V.. Amster
dam-Rotterdam Bank N.V., Banca Commerciale Italiana,
Banque Bruxelles Lambert S.A., Banque Nationale de
Paris. Banque de Paris et des Pays-Bas, Barclays Bank
International Limited. Den Danske Bank af 1871 Aktieselskab, Dresdner Bank AG, Kleinwort, Benson Limited,
Kredietbank S.A. Luxembourgeoise. Kuhn Loeb Lehman
Brothers International. Salomon Brothers International
Limited. Société Générale. Société Générale de Ba nque
S.A. og Westdeutsche Landesbank Girozentrale ; udbudt
til offentlig tegning til kurs QSVa for sâvel de ti- som
de femtenârs obligationer.
(2) Fast overtaget af et bankkonsortium bestâende af
S.G. Warburg Co. Ltd.. Deutsche Bank AG. N.M.
Rothschild 8i Sons Limited. Allied Irish Investment
Bank Limited. Amsterdam-Rotterdam Bank N.V.. Banca
Commerciale Italiana. Banque Bruxelles Lambert S.A.,
Banque Générale du Luxembourg S.A.. Banque de Paris
et des Pays-Bas, Barclays Bank International Limited.
Commerzbank AG. Crédit Lyonnais, Daiwa Europe N.V..
Den Danske Bank af 1871 Aktieselskab, Dresdner
Bank AG. First Boston (Europe) Limited, Merrill Lynch
International & Co., Morgan Grenfell & Co. Limited
og Orion Bank Limited; udbudt til offentlig tegning
til kurs pari.
(3) Fast overtaget af et bankkonsortium bestâende
af Banque Internationale à Luxembourg S.A., Banque
Générale du Luxembourg S.A.. Kredietbank S.A. Luxem
bourgeoise. Banque de Paris e t des Pays-Bas pour le
Grand-Duché de Luxembourg S.A.. Caisse d'Epargne
de l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg. Crédit
Industriel d'Alsace et de Lorrain e, Luxembourg. Société
Générale Alsac ienne de Banque. Luxembourg. Banque
Commerciale S.A.. Banque de Suez-Luxembourg S.A.
og Crédit Lyonnais. Luxembourg: udbudt til offentlig
tegning til kurs 99.
C*) Fast overtaget af et bankkonsortium bestâende af
Deutsche Bank AG. Dresdner Bank AG. Commerzbank
AG og Westdeutsche Landesbank Girozentrale: udbudt
til offentlig tegning til kurs 99y2.
(^) Fast overtage t af et bankkonsortium bestâende af
Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Inc.. Lehman
Brothers Kuhn Loeb Inc., The First Boston Corporation
og Lazard Frères & Co.: udbudt til offentlig tegning
til kurs 99.61 for de syvârs obligationer og 99,55 for de
tyveârs.
(®) Fast overt aget af et bankkonsortium bestâende af
Amsterdam-Rotterdam Bank N.V.. Algemene Bank
Nederland N.V., Bank Mees &. Hope N.V.. Pierson
Heldring & Pierson N.V.. Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A.. Nederlandsche Middenstandsbank N.V. og Bank der Bondsspaarbanken N.V.:
udbudt til offentlig tegning til kurs pari.
C) Fast overtaget af et bankkonsortium bestâende
af Istituto Bancario San Paolo dl Torino, Banca Nazio
nale del Lavoro. Berliner Handels- und Frankfurter
Bank, Crédit Lyonnais, Daiwa Europe N.V., Dillon Read
Overseas Corporation, Istituto Bancario Italiano, Kre
dietbank S.A. Luxembourgeoise, Sofias S.p.A. (Ras
Group), Arab Finance Corporation S.A.L, Bank of
America International Ltd.. Cisalpine Overseas Bank
Ltd.. Credito Italiano(Underwriters) S.A.. Eurogest S.p.A.
og Merrill Lynch International and Co.: udbudt til
offentlig tegning til kurs 99%.
(®) Fast overtaget af et bankkonsortium bestâende af
Crédit Suisse, Union de Banques Suisses og Société

de Banque Suisse: udbudt til offentlig tegning til kurs
pari.
(®) Fast overtaget af et bankkonsortium bestâende af
Société Générale. Algemene Bank Nederland N.V..
Banca Commerciale Italiana. Bank of America Inter
national Limited, Banque Internationale à Luxembourg
S.A.. Caisse des Dépôts et Consignations, CIBC
Limited, Crédit Lyonnais. First Boston (Europe) Limited,
Hambros Bank Limited, Salomon Brothers International
Limited og Skandinaviska Enskilda Banken: udbudt
til offentlig tegning til kurs 99.
(^0) Fast overtaget af et bankkonsortium bestâende af
The Nikko Securities Co. Ltd.. Crédit Suisse. First Boston
Limited, Daiwa Securities Co. Ltd., The Nomura Secu
rities Co. Ltd. og Yamaichi Securities Company Limited;
udbudt til offentlig tegning til kurs 99,25.
(^'') Fast overtaget af et bankkonsortium bestâende
af Deutsche Bank AG. Dresdner Bank AG. Commerz
bank AG og Westdeutsche Landesbank Girozentrale:
udbudt til offentlig tegning til kurs 99)4.
(12) Fast overtaget af et bankkonsortium bestâende af
Lehman Brothers Kuhn Loeb Inc.. The First Boston
Corporation. Merrill Lynch White Weld Capital Markets
Group og Lazard Frères & Co: udbudt til offentlig
tegning til kurs 99,3 for de otteârs obligationer og 99 for
de tyveârs.
(13) Fast overtaget af et bankkonsortium bestâende af
Crédit Commercial de France, Banca Commerciale
Italiana. Banque Bruxelles Lambert S.A., Banque de
l'Indochine et de Suez. Banque Nationale de Paris.
Caisse des Dépôts et Consignations, Kredietbank S.A.
Luxembourgeoise, Nederlandsche Middenstandsbank
Ν.v.. The Nomura Securities Co. Ltd.. Société Générale.
Union Bank of Switzerland (Securities) Limited. S.G.
Warburg & Co. Ltd. og Westdeutsche Landesbank
Girozentrale; udbudt til offentlig tegning til kurs 991/2.
(i'^) 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%.
(15) Fast overtaget af et bankkonsortium bestâende af
Banque Nationale de Paris. Crédit Lyonnais, Société
Générale, Banque de Paris et des Pays-Bas og Caisse
des Dépôts et Consignations: udbudt til offentlig
tegning til kurs pari.
(15) Fast overtaget af et bankkonsortium bestâende af
Creditanstalt-Bankverein. Girozentrale und Bank der
österreichischen Sparkassen AG, Österreichische Län
derbank AG, Bank für Arbeit und Wirtschaft AG. Bank
für Kärnten AG, Bank für Oberösterreich und Salzburg,
Bank für Tirol und Vorarlberg AG, Die Erste öster
reichische S par-Casse, Genossenschaftliche Zentral
bank AG, Österreichische Postsparkasse, Österreichi
sche Volksbanken-AG. Österreichisches Credit-Institut
AG, Schoeller & Co.. Zentralsparkasse der Gemeinde
Wien, Abu Dhabi Investment Company. Banque Bru
xelles Lambert S.A.. European Banking Company Ltd.,
Kredietbank S.A. Luxembourgeoise og Swiss Bank Cor
poration (Overseas) Limited : udbudt til offentlig tegning
til kurs 99,8.
(II') Fast overtaget af et bankkonsortium bestâende
af Deutsche Bank AG. Dresdner Bank AG, Commerz
bank AG og Westdeutsche Landesbank Girozentrale:
udbudt til offentlig tegning til kurs 99.
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Tabel 9: Fìnansiermgsbidrag
Fordeling pâ brancher

Fœîlesskabet 1958-1978 V)

Branche

1 ail

Energi, Kommunikation og andre
Infrastrukturer
Energi
Produktion
Kerneenergi
Termiske kraftvœrker
Vandkraftvœrker
Andre kraftvœrker
Udnyîtelse af kulbrinteforekomster
Brydning af fast brœndsel ....
Transport
EHedninger
Gas- og oiierorledninger ....
Kommunikation
Transport
Jernbaner
Veje o g ingeniorarbejder ....
So- og flodtransport
Lufttransport
Andet
Telekommunikation
Infrastrukturer for vand
Landbrugsforbedring
Vand (tapning, distribution, rensning)
Offentlige bygninger
Industri, landbrug og
ydeiser

Anta]
Subiân

lait

349

6 659,2

152

2 864,9

Mio RE
Subiân

%
71.0
30.6

110
41
19
18
1
29
2
42
11
31

2 099,6
1 127,0
279,7
281,2
29,1
365.9
16,7
765.3
185,0
580.3

135

22.6
12.0
3.0
3.0
0.3
3.9
0.2
8,2
2.0
6.2

2 790,6

29,7
1 418.0
288.1
841.7
218.4
64.9
4.9
1 37 2,6

84
16
46
16
5
1
51
60

15,1
3,1
9,0
2.3
0.7
14,6

987,5

10,5
259,8

13

2,8

727,7

47

7.7

16.3

2

0.2

tjeneste1 233

836

2 714,1

390,0

Industri
Bjergvaerksdrift
Fremstilling og forste forarbejdning
af metaller
Byggematerialer
Traeindustri
Glas og keramik
Kemisk industri
Metalforarbejdning og mekanik . .
Biier og transportmateriel ....
Elektroteknisk og elektronisk in
dustri
Naeringsmiddelindustri
Tekstiler og iaeder
Papirmasse o g papir
Forarbejdning af gummi og plastmaterialer
Anden industri
BygningsindustrÎ
og
ingeniorarbejder
Udstykninger og industrihuse . .
Landbrug. skovbrug og fiskeri
Tjenesteydelser
Turismo
Forskning og udvikiing
Andre
Globallân (resterende del) ....

1 126

791

2 474,1

375.4

Total

1 582

29.0
26,4

20

17

15,0

8.6

0,2

98
89
56
31
117
204
43

41
62
54
17
40
164
24

766,6
123,7
23.9
64,6
492,3
232.4
263.4

28,3
31,9
17.9
8,4
17,2
74,5
12,4

8,2
1.3
0.3
0.7
5.3
2.5
2.8

66
190
74
41

48
148
62
36

96,5
207,2
40,4
38,5

26,9
68,9
26,3
19,3

1,0
2,2
0,4
0,4

63
23

50
20

78,2
10,2

24,8
7,2

0.8
0.1

8
3

8

2,8
18,4

2,8

—
36
9

37
14
6
2
6

4

0,2
11,0

16,5
18,3

3,6
9.7
4.4
4,3

—
5

1,8

836

9 373,3

0,1

1,8

205.2 (2)

56

0,2
0.2

2.2
390.0

100,0

(*) Jf. tsbel 2. note 1, s. 23.
(^) Herat annulleringer 76.4 mio. kursreguleringer 11.7 mio og resterende del af globallAn 11 f3,1 mio.

77

label 10: Globallân i Fsellesskabet 1968-1978
Fordeling pâ finansieringsorganer
Finansieringsorgan

Italien
Istituto per lo Sviluppo Economico dell'Italia
Meridionale (ISVEIMER)
Cassa per i l Mezzogiorno
Istituto Mobiliare Italiano (IMI)
Banca Na zionale del Lavoro
»Sezione Speciale« per il Credito Industriale
(BNL)
Credito Industriale Sardo (CIS)
Istituto Regionale per il Finanziamento alle
Industrie in Sicilia (IRFIS)
istituto di Credito per le Imprese di Pubblica
Utilità (ICIPU)
Mediocredito per le Piccole e Medie Imprese
del Friuli-Venezia-Giulia

Ar

Anta!

Globallân
Mio RE

1978
1968-1977
1978
1972-1977

1
4
1
3

18,5
61.0
14.1
73,0

33
97
22
97

11,9
57.3
5.8
59,6

1974-1977
1969-1977

2
5

39,8
34.3

73
45

31,0
20,5

1970-1976

3

25.3

42

23,5

1976-1977

2

5,9

10

5.9

1976

1

5.2

11

5.0

22

277,1

430

220,5

1978
1977

1
1

45,0
30,6

—

—

11

8.3

1973-1974

2

25,8

26

7.6

4

101A

37

15,9

1978
1975-1977

2
5

7.5
16.4

9
46

3.8
16.3

1975-1977

3

4.4

6

10

28,3

61

24,6

2
1
1
1

11.2
4.7
3,7
4.7

20

2.2

3
3

0.6
1.7

5

24,2

26

4.5

1973-1974

2

51.3

77

39.7

1973
1974

1
1

18,0
9.0

56

18.1 (2)

1972-1975

2

6,3

β

3.7

1970

1

6,3

24

6.3

1971-1974

2

5.6

2

0.8

1974

1

3.6

3

1,7

10

100,0

170

70,4

2
1
1

30.6
9.9
5.7

79

30,0

4

46,3

88

36,0

1976

1

17.9

24

18.2 (2)

1978
1968-1977

8
48

99,9
495,3

165
681

72,2
317.8 (3)

56

595,2 (')

836

390,0

1 alt Italien
Det forenede Kongerige
Staten {fuldmagtsaftale)
Industriai and Commercial Finance Corporation
Ltd. (ICFC)
1 alt Det forenede Kongerige
Denmark
Den danske stat
Finansieringsinstituttet for Industri og Hàndvaerk A/S (FIH)
1 alt Danmark
Irland
Industriai Credit Company Ltd. (ICC) ....
Agricultural Credit Corporation Ltd. (ACC) . .

1978
1974
1978
1974

1 alt Irland
Frankrig
Crédit National
Caisse Centrale de Crédit Hôtelier. Commercial
et Industriel (CCCHCI)
Crédit Naval
Société Lorraine de Développement et d'Expan
sion (LORDEX)
Société Alsacienne de Développement et d'Ex
pansion (SADE)
Société de Développement Régional de l'Quest
(SODERO)
Société de Développement Régional de la Bre
tagne (SDR Bretagne)
1 ait Frankrig
Forbundsrepublikken Tyskiand
Industriekreditbank AG (1KB)
Bayerische Vereinsbank
Landesbank und Girozentrale Schleswig-Holstein
1 alt Forbundsrepublikken Tyskiand .

. .

Belgien
Société Nationale de Crédit à l'Industrie (SNCI)
I alt
I alt
Total

1970-1973
1974
1972

Sublân (1969-1978)
Anta!
Mio RE

—

4.5 (2)

—

—

—
9

6.0 (=)

(1) Jf. tabe! 9. note 2. s. 77.
(2) Forskellen meilem globailânets oprindelige beleb og summers af de bevilgede sublân skyldes. at omregningen til regningsenheder
har fundet sted dels t il de kurser. der var gaeide nde pà datoen for undertegnelsen af länet, dels til de kurser. der var gaelde nde pâ datoen
for beslutningen om ydelse af sublân herunder. og at disse kurser undertiden erforskellige.
(3) Efter artnuliering 11978 af fern sublârt. der bevilgedes i 1977.
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label 11 : Sublân i Fœllesskabet i 1978 og 1969-1978
Fordeling pâ regioner og brancher
1978
Region/Branche

REGION
Belgien
Antwerpen
Hainaut
Liège
Limburg
Namur
Ostflanderen
Vestflanderen
Danmark
Ost for Store Beelt (uden Kobenhavn) . . . .
Vest for Store Baelt
Forbundsrepubllkken Tyskland
Baden-Württemberg
Bayern
Hessen
Niedersachsen
Nordrhein-Westfalen
Rheinland-Pfalz
Slesvig-Holsten
Frankrig
Alsace
Aquitanien
Auvergne
Nedre Normandiet
Bourgogne
Bretagne
Midtfrankrig
Champagne-Ardennerne
Franche-Comté
Languedoc-Rousillon
Limousin
Lorraine
Sydfrankrig-Pyrenaeerne
Nordfrankrig
Pays de la Loire
Picardiet
Poitou-Charentes
Rhône-Alperne
Irland
Italien
Abruzzerne
Basilicata
Calabrien
Campanien
Friuli-Venezia-Giulia
Latium
Mellemitalien
Molise
Puglien
Sardinien
Sicilien
Toscana
Det forenede Kongerige
Skotland
Nordengland
Nordvestengland
Wales
Nordirland
Total
BRANCHE
Landbrug
Fiskeri
Bjergvaerksdrift
Fremstilling og forste forarbejdning af metaller
Byggematerialer
Traeindustri
Glas og keramik
Kemisk industri
Metalforarbejdning og mekanik
Biler og transportmateriel
Elektroteknisk og elektronisk industri
Nœringsmiddelindustri
Tekstiler og laeder
Papirmasse og papir
Forarbejdning af gummi og plastmaterialer . .
Anden industri
Bygningsindustri og ingeniorarbejder ....
Turismo
Andre tjenesteydelser
Total

Antal

Mio RE

%

3

2,7

—
—

—
—

2

2.4

3.3

1
15
1
14

0.3
5,8
1.1
4.7

0.4
8,0
1.6
6.4

23
103
10

2,7
52,8
5.1

3,8
73,1
7.1

6
21

1.5
5.3

2.1
7.3

22
4
2
21
6
9
2
11
2
5
1
3

18.5
2.5
0.4
10.4
3.0
5,3
0.8
8,3
0.6
4.7
1.1
1.8

25.6
3.4
0.6
14,4
4.1
7,4
1.1
11,4
0.8
6.5
1.5
2,5

MIO RE

1969-1978

%

18,2
0.9
3.2
5.5
0.4
0.8
3.4
4,0
24,6
4.4
20,2
36,0
0.5
4.3
6.0
6.8
8.7
2.9
6.8
70,4
8.3
3.8
3.2
0.6
2.3
11.5
0.7
0.5
0.4
0.6
2,2
13.3
7,9
2.5
7.4
1.1
1.6
2.5
4,5
220,5
24.0
3.2
7.2
44.0
5.0
50.2
8.8
4.9
26,0
21.6
24.8
0,8
15,9
4,8
6,2
1.5
3.1
0.3

4.7
0.2
0.8
1.4
0.1
0.2
0.9
1.0
6.3
1.1
5,2
9.2
0.1
1.1
1.5
1.8
2.2
0.7
1.8
18-.1
2.1
1.0
0.8
0.2
0.6
3.0
0.2
0.1
0.1
0,2
0.6
3.4
2.0
0.6
1.9
0.3
0,4
0.6
1.1
56,5
6,2
0,8
1.8
11.3
1.3
12.9
2.2
1.3
6.7
5.5
6.3
0.2
4,1
1.2
1.6
0.4
0.8
0.1

—

—

—

24
1
5
7
1
1
2
7
61
6
56
88
2
16
15
19
18
8
10
170
27
9
4
2
3
28
2
2
2
2
7
24
18
6
20
2
5
7
28
430
48
5
20
80
11
85
14
8
63
48
46
2
37
16
10
2
8
1

155

η

72,2

100,0

836

390,0

100,0

25

6.4

8.8

1
1

9
3
8
26
2
8
29
3
9
13
5
1

0,5
1.4
7.1
2.4
1.4
2.0
13.6
3.1
4,0
13.4
0.7
5.7
8,5
1.7
0.1

0.7
2,0
9.8
3,3
1.9
2.7
18,8
4.3
5.6
18.5
1.0
8.0
11.8
2,4
0,1

1

0,2

0.2

32
4
17
41
62
54
17
40
164
24
48
148
62
36
50
20
8
4
5

8.6
2.4
8.6
28.3
31,9
17.9
8.4
17,2
74.5
12.4
26.9
68.9
26.3
19.3
24,8
7.2
2,8
1.8
1,8

2.2
0.6
2.2
7,3
8.2
4.6
2.2
4.4
19.1
3.2
6.9
17.7
6.7
4.9
6,3
1.9
0.7
0.4
0.5

155

72,2

100,0

836

390,0

100,0

—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—

—

—

—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—

—

—

—

3,7

Antal

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—

—

—
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Tabe! Ί 2 ; Finansieringsbidrag ί statarne ί Afrika, Vestlndlan og Stillehavet (AVS-staterne) samt i de
overselske lande og territorier (OLT) (i) 1964-1978 (2)
Fordeling pâ brancher

1 alt

Branche

Energi, kommunikation og andre in
frastrukturer

41

Energi
Produktion
Termiske krafîvœrker
Vandkraftvœrker
Transport
EHedninger

11

Kommunikation
Transport
Jernbaner
Veje og ingeniorarbejder
So· og flodtransport
Lufttransport
Telekommunikation

26

Industri, landbrug og tjenesteydelser

126

Industri
Bjergvaerksdrift
Fremstiiiing og forste forarbejdning af
metaller . . :
Byggematerialer
Traeindustri
Kemisk industri
Biler og transportmateriel
Naeringsmiddelindustri
Tekstiler og laeder
Papirmasse og papir
Forarbejdning af gummi og plastmaterialer

95

Globaiiän (resterende del)

12

Total

11.7
1.6
10.1
3.6
3.6
18,7

102,4
43.7
38.7
15.6
4.4
0.8

18.6
7.9
7.0
2.9
0.8
0.1

12.1

2.2
1.0
1.2

5.3
6,8

25

351,7

10,2

279,4

24
9

13

15.3
64,2
8.7
55.6
20,0
20.0

103,2

1.8

10.4

1

1.0

2.2
1.2
1.3

1,7
6.2
0.7
2,0
0,3
22,6
6,5
0,2

0,3

e

—
5
5
3

9,2
34.3
4.0
11.1
1.4
124,5
35.8
1,3

1

1

0,3

3
2

—

12.2
1

167

25

0.8
1.2

—

2.2
0,4

1,9
0,3

—

49,3 (·)

9.0

1.5

551,2

1.7

0.4
10,5
1,7

—

4

—

—

9.3

1

—
—

50.9

9.8
57,4

—

6
7

63.8

4

4
10
4
6
1
37
20
3

2

%
36.2

84.2

2
2

Tjenesteydelser
Turisme
Undersogelser og teknisk bistand . .

Udviklingsbanker

199,5

25
7
8
9
1
1
4

Mio RE
Sublân

ι alt

9
3
6
2
2

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

Landbrug

Anta!
Sublân

0.3
10,2

100,0

C) Lân pä almindelige vilkâr af Bankens egne midier (345,5 mio) og finansieringsbidrag pS sae rlige vilkêr af mediemss taternes midier gennem Den europ aeiske
Udviktingsfond. Bogfores i Den saerlige Afdeimg og figurerei ikke pâ Bankens statusopg0reise(2O5,7 mio).
(2) Jf. tabel2. notel.s. 23.
(2) Forskel mellem de 12 ydede globaiiän (59.5 mio) og de bevilgede sublân (10,2 mio) herunder.
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Tabel 1 3: Finansieringsbidrag i statarne i Afrika. Vestindien og Stillehavet (AVS-staterne) samt
oversoiske lande og territorier (OLT) 1964-1978

de

Fordeling pâ lande
Pâ almindelige vilkâr af Bankens midief
YaoundeLomékonventionerne
konventionen
I ait
Anta!
MIO RE
Anta!
Mio RE (mio RE)

Yaoundékonventionerne (^)
Anta!
Mio RE

Benin .
Cameroun , .
Congo . . .
Elfenbenskysten . .
Gabon . . .
Ghana . . .
0vre Volta . .
Mauritius . .
Kenya ....
Liberia . . .
Madagaskar
Malawi . . .
Mali ....
Mauretanien
Niger ....
Nigeria . . .
Rwanda . . .
Senegal . . .
Seychellerne .
Sudan . . .
Swaziland . .
Tanzania . . .
Tchad ....
Togo ....
Zaire ....
Zambia . . .
Vestindien . .
Guyana . . .
Surinam . . .
Trinidad og
Tobago . . .
Fiji
Papua Ny
Guinea . . .

9
1

17,3
9,0

3

18,2

—

—

10
4

51,2
4.4

—

4

21,6

1

10,0

2
6
2

5.0
39.9
7,4

—

—

1
1

0.5
1.7

—
—
—
—

—
—
—
—

—

—
—

3.3
23,9
6,7

35,5
9,0
72.8
4,4
10,0
0,5
6.7
39,9
7.4

10
3
1

—

—

—

2

9.5

9.5
11,0
1.5
25,0

1

3,9

3

1

11,0

—

—

—
—
—

—
—
—

1
1

1.5
25,0

2

3,9

—

—

—
—
—

—
—
—

1
3

5,9
34,2

—

—

—
—

—
—

1
1

2.5
3,0

22,2
34.2
2.5
3.0

—

—

—

—

—

—
—

—
—

1
1

5,0
12,5

5,0
12,5

—

—

1

7,0

7,0

—
—
—
1
1

—

—
—
—

10,0
5.0

—

16,3

2

7,0

—
—
—
—

—
—
—
—

—
—
—
—

—
—
—
—

Total

35

146,1

31

199,4

—

—

5,0

2.8

—

—

6.5

10,0
5.0

—

1

1.2

4

30.6

De nederlandske An tiiler
Vestindien,
associerede
stater . ...
Ny Calédonien
Réunion . . ,
Guadeloupe
Martinique
Fransk Guyana

35,6
10,3

7.0

—
—
—
—

2
2
1
1
1

345,5

43

Pâ saerligevilkâr (i)
Lomékonventionen ί^)
lait
Antal
Mio RE (mio RE)

1
1

2.3
3,1

3

2,5

1
2

2,0
4.5

2
1

1.3
0,2

1
1

1,0
3,6

Amai

Heraf
Yaoundé

lait
Haraf
Lomé

Mio RE (mio RE)

(mio RE)

3.3
26.2
9.8

1
19
5

3.3
61,7
18,8

3.3
41.2
15,7

38.1
10.3
2.0
9.5

27
7
2
4
3
8
3
1
3
1
2
2
1
1
6
1
1
1
3
2
6
11
3
1
1
1

110,9
14.7
12.0
10.0
6.7
41,1
7,7
1.9
10,5
3.6
13.8
2.4
25.0
3.0
10.6
0,6
6.5
10.0
12.4
8.7
27.4
70.0
3.1
3.0
3.2
1.9

86.8
14,7

1
1

—

—

1

0,9

1,2
0.3
1.9
1.0
3.6
2.8
0.9

1
1
1
1

3.0
0,2
0,6
6,5

3.0
6.7
0.6
6.5

2
1
3
4
2

7,4
7,5
5.2
5.2
0,6

7.4
8.7
5.2
35.8
0.6

1

3,2

3,2
1.9

—

5.5
1.7

—
—

1,9

—
—

13,8

—
—
—

20,5
3,1
24,1

—

12,0
4,5
5,0
41,1
7,7

—

10.6
3,6

—

—
—
—

2,4
25,0
3.0
0,2
0.6
6,5
10,0
12,4
7,5
21.5
5.2
3.1
3,0
3.2

1,9

—

5,0
12.5

—

5.0
12,5
8,9

10.4

—
—
—
—
1,2
5.9
64.8

1.9

1.9

2

8.9

—

4.4

—

—

4,4

1

4,4

4.4

1

—
—
—
—
—

1.0

3.4
2,8
0,7
0.6
0.4

—
—
—
—
—

1,0
3.4
2.8
0.7
0.6
0.4

1
4
2
1
1
1

1.0
10.4
2.8
0.7
0.6
0.4

10,4
2.8
0.7
0.6
0,4

_
—

142,0 η

33

63,7

205,7

142

551,2

288,1

263,1

(') Flnansieringsbidrag pâ Sêerlige vilkàr af medlemsstaternes midier gennem Den europaeiske Udvikiingsfond. Bogfores
pâ Bankens statusopgorelse.
(') Lân pâ sarlige vilkàr og risikovillig kapital.
(^) Bidrag til tilvejebringelse af r isikovillig kapital.
{*) Heraf 1,5 mio, der genanvendtes efter annullering.

1.0

—

Den saarlige Afdeling og figurerer ikke
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Tabel 14: Finansieringsbidrag i middelhavsomrâdet 1963-1978 (^)
Forderling pâ brancher

Branche

Energi, kommunikation og
infrastrukturer

1 al!

33

12

Kommunikation
Transport
Jernbaner
Veje og ingeniorarbejder
Lufttransport
Sotransport

12

%

158

17,3
133,5
38.9
62.0
8.6
24.0

17,3
5.0
8.1
1.1
3.1

119,3

15.5
119,3

115

290,7

108

15,5

72,0

265,4

37,8

69.5

34,5

1

1

0.8

0,8

0,1

11
16
7
8
26
23
1
9
26
16
10

3
8
5
6
13
23
1
7
26
9
3

35,4
35,0
4,0
9.1
68.8
11,2
1,6
8,2
14,8
12,3
61.6

0,9
11,0
2,2
5.9
5,0
11,2
1.6
3,0
14,8
7,1
3,9

4,6
4,5
0,5
1.2
8,9
1.5
0,2
1,1
1.9
1,6
8,0

3
1

2
1

1.3
1.3

0.8
1.3

0,2
0.2

7

7
7

2,5
7

2.5
2,5

115

769,4

0,3
2.5

22.8 (

13

211

24,3
14.9
9.4
5,0
5.0

133,5

9

Industri
Bjergvœrksdrift
Fremstilling og forste forarbejdning af
metaller
Byggematerialer
Traeindustri
Glas og keramik
Kemisk industri
Metalforarbejdning og mekanik . . .
Biler o g transportmateriel
Elektroteknisk og elektronisk industri .
Naeringsmiddelindustri
Tekstiler og laeder
Papirmasse og papir
Forarbejdning af gummi og plastmaterialer
Bygningsindustri og ingeniorarbejder .

29,4
187.3
115.0
72.3
38.6
38.6

9

178

62,2

225.9

12
3
6
1
2

...

Total

478,7

9
4
5
3
3

Infrastrukturer for vand
Landbrugsforbedring

Handel og tjenesteydelser
Andre tjenesteydelser
Globallân (resterende del)

Mio RE
Subiân

1 alt

andre

Energi
Produktion
Termiske kraftvaerker
Vandkraftvœrker
Transport
EHedninger

Industri og tjenesteydelser

Antal
Subiân

0.3
3,0

72,0

100.0

(1) Jf. tabel 2. note 1,8.23.
(') Den resterende del udger 24 mio. när forskellen mellem det oprindeligt bevilgede globaliän til Den graeske investeringsbank for industriel Udvikling (10 mio
ÙS-Ï eiler 7,7 mio) og de 18 subiân herunder (8,9 mio) medregnes. Denne forskel skyldes aendrin ger af kursen for omregning af US-I til regningsenheder
mellem datoen (or undertegnelsen af henhold svis globaiiânet og sublänene herunder.
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Yderligere opiysninger ken fâs hos:
DEN EUROP/EISKE INVESTERINGSBANK
Place de Metz 2 — Boîte postale 2005 — Luxembourg
TIf. 43 50 11 — Telex 3530 bankeu lu,
Afdelingen for iinansieringer i Italien
Via Sardegna 38 — 1-00187 Rom
TIf. 48 36 51 — Telex 611130 bankeu i.
Reprsesentationskontoret i Bruxelles
Rue de la Loi 227 — B-1040 Bruxelles
TIf. 735 21 38 —Telex 21721 bankeu b
eller
Forbindelseskontoret for Det forenede Kongerige
Queen Anne's Gate 23, Westminster, GB — London SW1H 9 BU
TIf. 222 29 33 — Telex 919159 bankeu g,
der ligeledes kan udievere folgende publikationer:
Vedtsegter og andre bestemmelser vedrorende EIB
1978; 32 sider; (DA. DE. EN. FR, IT. NL)
Ârsberetninger
fra 1958
(dansk fra 1972, DE. EN. FR, IT. NL)
information fra Den europaeiske Investeringsbank
Tidsskrift
8sider; (DA. DE. EN, FR. IT. NL)
Den europaeiske Investeringsbank 1958-1978
1978; 84 sider; (DA, DE, EN. FR, IT, N L)
Làn og garantier i Det europaeiske okonomiske Faellesskabs
medlemsstater
1979; 20sider; (DA. DE. EN. FR. IT. NL)
Den europaeiske Investeringsbanks finansie ringsvirksomhed Inden
for rammerne af Lomekonventionen
1976; 20 sider; (DA, DE. EN, FR. IT. NL)
Finansleringsbidrag uden for Fasllesskabet, middeihavslandene
1978; 12 sider (DA, DE, EN. FR. IT. NL)
Den europaeiske investeringsbanks virksomhed i Tyrkiet
(1965-1974)
Direktoratet for okonomiske og finansielle undersogelser
1975; 50 sider; (DA. EN. FR — udgâet: TR. DE. IT. NL)
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Den europaeiske Investeringsbank takker de lantagere, der venligst har
stillet det i denne beretning indeholdle billedmateriale til ràdighed.

Tryk: Saarbrücker Zeitung Verlag und D ruckerei GmbH. Saarbrücken
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Den europœiske Investeringsbank
Europäische Investitionsbank
European Investment Bank
Banque Européenne d'Investissement
Banca Europea per gli Investimenti
Europese Investeringsbank

