




Den europaeiske Investeringsbank i 1981 

Nogletal I millioner ECU 

Finansieringsbidrag i alt 11981 3 848,1 

Heraf — Lan af egne midier og garantier 3 217,9 
— Bidrag af andre midier (bogfores i Den saerlige Afdeling) 630,2 

Finansieringsbidrag 1 Fseiiesskabet 

lalt 3 361,3 
Heraf— Lan af egne midier og garantier 2 821,5 

herunder 
Lân med rentegodtgorelser i Italien og Irland Inden for 
rammerne af EMS 911,4 
Lan med rentegodtgorelser til genopbygningen af de 
jordskaeivsramte omrâder i Campanien og Basilicata . . 31,8 

— Làn af midlerne fra det nye faellesskabsinstrument for 
optagelse og ydelse af lân (NIC) 539.8 
herunder 
Lân med rentegodtgorelser i Italien og Irland inden for 
rammerne af EMS 113,7 
Lân med rentegodtgorelser til genopbygningen af de 
jordskselvsramte omrâder i Campanien og Basilicata 296,4 

Finansieringsbidrag uden for Faellesskabet 

I alt 486.8 
Heraf — Af egne midier 396,4 

— Af Faellesskabets budgetmaessige midier 90,4 

Fordefing pà: 

Finansieringsbidrag i middelhavslandene 277,0 
Heraf — Spanien, Portugal og Tyrkiet 168,0 

— Maghreb-og Machraklandene, Cypern og Israel . . . 109,0 
Finansieringsbidrag i staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet 
(AVS-staterne) samt i de oversoiske lande og territorier (OLT) . . 209,8 

Udestâende, lân af egne midier og garantier den 31. december 
1981 16 949,3 

Udestâende, finansieringsbidrag, der bogfores i Den saerlige Afde
ling, den 31. december 1981 2 850,5 

Tegnet kapital den 31. december 1981 14 400,0 
Heraf indbetalt eller at indbetale 1 465,715 

Midier tilvejebragt 11981 2 309,7 

Udestâende, konsolideret gaeld den 31. december 1981 .... 13481,8 

Statusopgoreisen baiancerer med 19 517,0 
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STYRELSESRÂDET FOR DEN EUROPÄilSKE INVESTERINGSBANKS ÄRSM0DE 

- NÏUDNâTOELSE AF DIREKTIONEN DEN 14. JUNI 1982 

Fâ âr&m0det i Luxembourg den 14. juni 1982 udnsvnte Styrelsesrldet Den 

europxiske Investeringsbanks nye Direktion for et tidsrum af seks âr. Direk

tionen bestâr af Bankens formand og fem naestformaend. 

Fra den 15. juni 1982 har Direktionen sâledes f0lgende sammensstning: 

Formand; 

Nsstformsnd: 

Hr. Yves LE PORTZ (genudnaevnt) ;  
fponshnand^ f0dt i 1920; Inspecteur Général des 
Finances^ har vœpet ansat i Banken i 20 âr, nemlig 
som nœstformand fra 1962-1970 og siden som formand, 

Hr. Horst-Otto STEFFE (genudnaevnt) ; 
tysker, f0dt i 1919; 0konomj har vœret ansat Ί Ban
ken % 15 ÔTj f0rst som direkt0r for Direktoratet 
for 0konoTmiske og fvnansietle unders0gelser (1967- 
1972) og siden som nasstformand, 

Hr. C. Richard ROSS (genudnaevnt); 

brite^ f0dt i 1924; 0konomj udnœvntes f0rste gang 
til nœstformand i 1978^ hvor hon var Deputy Secretary,  
Central Volicy Review Staff, UK Government Cabinet  
Office. 

Hr. Arie PAIS (nyudnaevnt) ; 
nederlœnder, f0dt i 19Z0; 0konom, tidligere minister 
for undervisning og videnskab, medlem af det neder-
landske Parlaments f0retekammer, 

Hr. Lucio IZZO (nyudnaevnt); 

italiener, f0dt i 19Z2; 0konom, tidligere 0konomÌ8k  
ràdgiver for finansministeren og forinden 0konomisk 
râdgiver for hudgetministeren, 

Hr. Noel WHELAN (nyudnaevnt); 

irer, f0dt i 1940; 0konom, tidligere Secretary, Depart
ment of the Taaiseach (Prime Minister) og Chairman,  
National Economic and Social Council, 

VEND 



2. 

F0lgende to naEstformaend 0nskede ikke at lade s ig genudnaevne : 

- Hr, Giorgio BOMBASSEI FRASCMI de VETTOR, en itdliensk diplomat^ der 
kom til Banken i 1976 fra en stilling som Italiens faste  
reprœsentant ved De europcsiske F^llesskaber, 

- Hr. Maurits ESSELENS, en helgisk embedsmand fra finansministerietj 
der tiltràdte Bankens Direktion i 1976^ og som forinden 
havde vœret direkt0r for det helgiske finansministerium 
og medlem af Bankens Bestyrelse, 

Som tak for deres vasrdifulde indsats har Styrelsesrâdet udnaevnt de af-

gaede naestformaend til aeresnaestformœnd. 

Premierminister, statsminister og styrelsesrâdsmedlem for Luxembourg, 

hr. Pierre WERNER, varetager formandskabet for Bankens Styrelsesrad fra i mor 

gen og indtil ârsm0det i 1983. Hvervet som formand for Styrelsesrâdet gâr pâ 

skift mellem Styrelsesrâdets medlemmer efter medlemsstaternes alfabetiske raék-

kef0lge. 

Président-Directeur de la Caisse d'Epargne, Luxembourg, hr. Corneille 

BRÜCK, udnaevntes til formand for Bankens Revisionsudvalg indtil ârsm0det i 

1983. Hvervet som formand gâr pâ skift mellem de tre revisionsudvalgsmedlem-

mer. 



Den europaeiske Investeringsbank 
Almindelige oplysninger 

Den europaeiske Investeringsbank (EIB) er grundlagt i henhold til Romtraktaten om oprettelse af 
Det europaeiske okonomiske Faellesskab, som trâdte ί kraft den 1. januar 1958. 

Dens medlemmer er Faellesskabets ti medlemsstater. De har 1 forening tegnet dens kapital, der 
den 31. december 1981 udgjorde 14 400 mio ECU, hvoraf 1 465,715 er indbetalt eller skal indbeta-
les. 

Banken tilvejebrtnger hovedparten af de midier, der er nodvendige for finansleringen af dens ud-
làn, pâ kapitalmarkederne i Faellesskabet o g tredjelande samt pâ de internationale kapitalmar-
keder. 

Banken er en autonom, offentligretlig institution inden for Faellesskabet. hvis opgave i henhold til  
Romtraktatens artikel 130 er at bidrage til en afbalanceret udvikling af Faellesskabet uden s igte pâ  
fortjeneste. 

1 dette ojemed letter den ved ydelse af la ngfristede lân af egn e midier eller garantier til virksom-
heder, offentlige myndigheder eller finansieringsorganer finansleringen af investeringer, som frem-
mer regionudviklingsbestraebelserne, tager sigte pà omstilling af virksomheder, har skabelse af 
nye beskaeftigelsesmuligheder for oje eller er af faelles interesse for fiere medlemsstater eller for  
Faellesskabet som helhed (jf. s. 23). 

Siden 1979 har den endvidere pà Faellesskabets vegne, og efter at Kommissionen har udvalgt, 
hvilke projekter der kan komme pâ tale, ydet lân af midlerne fra det nye faellesskabsinstrument for  
optagelse og ydelse af lân (NIC) m ed henblik pâ finansiering af in frastruktur- og energiprojekter, 
som bidrager til at mindske de regionale forskelle, at fremme Faellesskabets uafhaengighed ell er 
forsyningssikkerhed pâ energlomrâdet eller at forbedre dets infrastrukturer af faelles interesse.  
Hertil kommer, at den i 1982 godkendte NICtranche tillige kan anvendes til fremme af produktive 
Investeringer. der gennemfores af mindre og mellemstore virksomheder. Disse lân bogfores i Den 
saerlige Afdeling (jf. s. 68) og figurerer ikke pâ Bankens statusopgorelse. 

Banken er blevet bemyndiget til at varetage projektbedommelsen og lânadministrationen i forbin-
delse med de lân fra Euratom, som Kommissionen bevilger. 

Ifotge a rtikel 18 i vedtaegterne, der er Indeholdt i en protokol til Romtraktaten, kan Banken efter 
saerllg bemyndigelse 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. Derimod gives den globalt pâ  
indtil et vist belob per land eller landegruppe inden for rammerne af de aftaler, konventioner eller 
afgerelser, der ligger til grund for Faellesskabets finanslelle samarbejde med en raekke tredje lan
de eller ansogerlande. Bankens virkefelt er sâledes gradvis blevet udvidet til at omfatte Graeken-
land (der tiltrâdte Faellesskabet den 1. januar 1981), Tyrkiet. de 61 stater i Afrika, Vestindien og 
Stillehavet, der har undertegnet Lomékonventionerne. Portugal. Jugoslavian, Malta, Maghreblan-
dene (Algeriet, Marokko og Tunesien), Machraklandene (Egypten. Jordan. Libanon og Syrien), 
Israel, Cypern og siden maj 1981 tillige Spanien. I de fleste af disse lande omfatter det finanslelle 
samarbejde Ikke blot lân af Bankens egne midier, men ogsâ finansieringsbidrag pâ saerlige vilkâr  
af budgetmœssige midier, som Banken administrerer pâ Faellesskabets vegne. Disse bidrag bog
fores i Den saerlige Afdeling og figurerer ikke pâ Bankens statusopgorelse. 

Virksomheder. offentlige myndigheder euer finansieringsorganer, som onsker at Kontakte Den eu
ropaeiske Investeringsbank, kan henvende sig direkte til dens hovedsaede eller, for sà vidt angâr  
projekter i Italien og Det forenede Kongerige, til henholdsvis Hovedafdellngen 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 EUROP/EISKE INVESTERINGSBANK 
100, bd. Konrad Adenauer — L-2950 Luxembourg, 
Hovedafdellngen for finansieringer i Italien 
Via Sardegna, 38 — 1-00187 Rom, 
Forbindelseskontoret for Det forenede Kongerige 
23 Queen Anne s Gate, Westminster — London SW1H 9BU 
eller Repraesentationskontoret i Bruxelles 
Rue de la Loi 227 — B-1040 Bruxelles 
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Den europaeiske Investeringsbank 
Finansieringsvilkâr 

Banken kan yde lân og garantier tll privat- eller offentligretlige virksomheder. uanset deres juridi-
ske form, samt tll offentlige myndigheder med henblik pä finansiering af projekter, der opfyider 
dens finansleringskriterier, som er fastlagt I henholdsvis Romtraktatens artikel 130, vedtaegterne. 
Râdet for De europaeiske Faellesskabers afg orelser om lân af N ICs midier eller bestemmelserne 
om det finansielle samarbejde mellem Faellesskabet og visse tredjelande. Disse finansierings-
bidrag ydes uafhaengigt af lântagers nationalitet. 

Banken kan kun finansiere en del af p rojektudgifterne som et supplement tll lântagers egne mid
ier og bidrag fra andre kilder. I princippet begraenser de n i ojeblikket sine lân af egne midier til  
50 % af anlaegsudgifterne. 

Länene skal indgâ i finansieringen af bestemte projekter. De kan ydes sàvel direkte som gennem 
et finansieringslnstitut. Ud over disse »individuelle lân« yder Banken ligeledes »globaliän« til finan-
sieringsorganer, der fordeler midlerne pä mindre og mellemstore projekter efter at have indhentet 
Bankens godkendelse i hvert enkelt tilfaelde (subiän ). 

Der kan tilbydes folgende lâneformer; 

— Lân bestâende af en standardcocktail af valutaer, hvis sammensaetning, lobetid og rentefod er 
fastlagt pä 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 med-
lemsstaternes eller tredjelandes valutaer, for sâ vidt angâr visse store finansleringsbidrag. 

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

Rentefoden for de lân, der udbetales I fiere valutaer, afhaenger af de rentesatser, som Bestyrei- 
sen har fastlagt for disse valutaer. idet der dog tages hensyn til hver valutas andel af det udbetal- 
te belob og om fornodent til valutaernes forskellige lobetider. Da Banken ikke sigter pâ fortjene- 
ste, folger dens rentesatser noje udsvingene pâ de kapltalmarkeder, hvor den tilvejebringer ho- 
vedparten af sine midier. Udlânsrenten for et besternt lân er den, som i almindelighed var gaelden-
de pâ tidspunktet for lâneaftalens undertegnelse eller i visse tilfaelde pâ udbetalingsdatoen. Den  
tages ikke senere op til revision. Lânene udbetales til kurs pari, og ydeiserne pâ lânene erlaegges 
i de udbetalte valutaer, hovedsagelig som haivârlige annuitetsydelser. Lobetiden og den afdragsfh 
perioda fastiaegges i overensstemmelse med det pâgasldende projekts saerlige karakter. Der ydes 
kun lân mod en mediemsstats garanti eller mod andre forsteklasses garantier. 

Rentesatserne for lânene af NICs midier afhaenger ligeledes af udgifterne i forbindelse med tilve-
jebrlngelsen af midierne. Udbetalingsvalutaeme, tilbagebetalingsvilkârene og den kraevede sikker-
hed svarer til, hvad der gaelder for Bankens lân af egne midier. 

Visse af lânene af egne midier og NICs midier, som ydes i de mindst velstillede medlemsstater, 
der fuldt ud og effektivt deltager i det europaeiske monetaere system (Irland og Italien), eller som  
indgâr i den saerlige bistand til de omrâder i Syditalien og Qraekenland, der ramtes af jordskaelve-
ne i 1980 og 1981, kan forbindes med en rentegodtgorelse pâ 3 procentpoints inden for rammer-
ne af de bevillinger, der er afsat hertil pâ Faellesskabets budget. 

Vilkârene for Bankens finansieringsvirksomhed uden for Faellesskabet er naermere fastlagt i de 
lebende affaler, konventioner eller afgerelser herom. 
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for okonomiske og finansielle sporgsmâl, Bruxelles 
Directeur Général de la Caisse des Dépôts et Consignations, Paris 
Former Adviser to the Governor, Bank of Engla nd, London, indtii September 1981 
Direttore Generale, finansministeriet, Rom, indtii aprii 1982 
Direttore Generale, finansministeriet, Rom, fra aprii 1982 
Diikitis, Ethniki Ktimatiki Trapeza tis Ellados, Athen, indtii Januar 1982 
Directeur van de Buitenlandse Pinanciêle Betrekkingen, finansministeriet, Haag, indtii 
Juni 1981 
Director, Midland Bank p.I.e., London, fra September 1981 

Sven BOYER-S0GAARD 
Michel CAMDESSUS 

Lionello FRONZONI 
Winfried HECK 
Mary E. HEDLEY-MILLER 
P. C. MAAS 
Pierre MATHIJSEN 

Horst MOLTRECHT 
Ian PLENDERLEITH 
Yves ROLAND-BILLECART 
Savino SPINOSI 

Suppleanter 

Prokurist i Danmarks Nationalbank, Kobenhavn, fra februar 1981  
Directeur du Trésor, okonomi- og finansministeriet, Paris, indtii maJ 1982  
Ex-Direttore, Banca d'Italia, Rom 
Ministerialdirigent, finansministeriet, Bonn 
Under-Secretary, European Community Group, finansministeriet. London 
Gud-Presldent-Directeur van de Nationale Investeringsbank N.V., Haag 
Generaldirektor for Kommissionen for De europaeiske Paellesskabers 
generaldirektoratet for regionalpolitik, Bruxelles  
Ministerialdirektor, ministeriet for okonomisk samarbejde, Bonn 
Head of Gilt-edged Division, Bank of England, London 
Directeur Général de la Caisse Centrale de Coopération Économique, Paris 
Direttore Generale, finansministeriet, Rom 



Direktionen 
Yves LE PORTZ, formand 
Horst-Otto STEPPE, nœstformand 
Giorgio BOMBASSE! PRASCANI de VETTOR, naestformand 
Maurits ESSELENS, naestformand 
C. Richard ROSS, naestformand 

Organisatorisk opbygning 
Den 1. Juni 1982 

Direkt0rer Hovedafdelingsdirektorer Afdelingsiedere 

Direktoratet for administra
tion 
Eugenio GREPPI, generaisekretaar, 
indtiijuni 1981  
Hans HITZLBERGER, 
fungerende direkì0r, fra juH 1981 

Hovedafdelingen for personale, edminlstratlon og 
budgetter 
Hans HITZLBERGER, meddirektor, personalechef 

Administration, personale og budgetter 
Ansaettelser og karrlerer 

Interne faciliteter 

Hovedafdelingen for Sekretariat og almlndellge 
aniiggender 
Michel LAUCHE, vicedirektor 

Sekretariatet 
Information og PR  

Oversaettelser 
Repraesentationskontoret i Bruxelles 

Organisation og metoder 

Jean EQUINET, ràdgiver 
Ronald STURGES, ràdgiver 
Thomas CRANPIELD 

Christopher SIBSON 
Karl Georg SCHMIDT, ràdgiver 
Klaus WOSZCZYNA, vicerâdgiver  
Manfred TEICHERT, chefrâdgiver  
Penrhyn TURNER, vicerâdgiver 

Direktoratet for finanslerlnger 
I Faellesskabet 
Romeo dalla CHIESA, indtiijuni 1981  
Eugenio GREPPI, fra Juii 1981 

Koordination Alessandro MORBILLI, ràdgiver 

Hovedafdelingen for finansieringer i Belgien, Dan 
mark, Forbundsrepublikken Tyskiand, Graskenland, 
Frankrig, Luxembourg og Nederlandene 
Helmuth CRAMER, 1. meddirektor 

Hovedafdelingen for flnansierlnger i Italien, Rom 
Giorgio RATTI, vicedirektor 

Hovedafdelingen for flnansierlnger 1 Irtand og 
•et forenede Kongerige 
Dennis KiRBY, vicedirektor 

Hovedafdelingen for administration af 
finansleringeme 
Marc de BUYER, vicedirektor 

Jean-Pierre LACAILLE, chefrâdgiver 
Gérard d'ERM, chefrâdgiver 
John AINSWORTH, ràdgiver 

Manfred KNETSCH, vicerâdgiver 
Filippo MANZI, vicerâdgiver 
Francis CARPENTER 

Thomas HALBE, ràdgiver 
André DUNAND 

Giovanni TORELLI, vicerâdgiver  
Brian FEWKES 

Direktoratet for flnansierlnger 
uden for Faellesskabet 
Dieter HARTWICH 

Koordination 
Hovedafdelingen for flnansierìnger Ι AVS-stateme 
og OLT 
Jacques SILVAIN, meddirektor 

Hovedafdelingen for flnansierlnger I 
middelhavsiandene 
Christopher LETHBRIDGE, vicedirektor 

Hovedafdelingen for administration af 
finansleringeme 
Robert CORNEZ, vicedirektor 

Frank STUBENITSKV 

Jean-Marie PAYEN, chefrâdgiver  
Thomas OURSIN, ràdgiver 
Fridolin WEBER-KREBS, ràdgiver 
Rex SPELLER, ràdgiver 

Luciano ROTONDI, ràdgiver 
Pietro PETTOVICH, ràdgiver 
Ernest LAMERS, vicerâdgiver  
Roger ADAMS, vicerâdgiver 

Alfred KAWAN, ràdgiver 
Nicolas URMES 



Direktorer 

Direktorate! for finanser 
og llkviditet 
André GEORGE 

Organisatorisk opbygning (fortsat) 

Den 1. juni 1982 

Hovedafdellngsdirektorer 

Hovedafdelingen for emissioner 

Wolfgang THILL. vicedirektor 

Hovedafdelingen for llkviditet 
John VAN SCHIL, vicedirektor 

Hovedafdelingen for regnskaber 
Anthon PETERSEN, vicedirektor 

Databehandling 

Afdellngsledere 

Rutger ADVOCAAT, râdgiver  
Jean-Claude BRESSON, vicerâdgiver  
Ulrich MEIER, vicerâdgiver  
Araldo BONDURRI 

Anthony CLOVER, vicerâdgiver  
Lucio RAGUSIN 

François ROUSSEL, vicerâdgiver 

Ernest ERPELDING, vicerâdgiver 

Direktorate! for ekonomiske  
og finansielie undersogeiaer 
John H. WILLIAMS 

Hovedafdelingen for ekonomiske undersegeiser 
Henri LEROUX, meddirektor 

Hovedafdelingen for finansielle undersegeiser 
Desmond G. McCLELANO. vicedirektor 

Jean-Paul JACOUOT. râdgiver  
Klaus ACKERMANN, râdgiver  
Joachim MÜLLER-BORLE,  
vicerâdgiver 
Luigi GENAZZINI. vicerâdgiver 

Dokumentation og bibllotek Francis THOUVENEL. râdgiver 

DIrektoratet for Jurldlske 
aniiggender 
Douglas J. FONTEIN, 
indtH aprii 1981  
Herman J. PABBRUWE, 
fra mai ^981 

Jörg KÄSER, vicedirektor Xavier MERLIN, chefrâdgiver  
Bruno EYNARD, chefrâdgiver 

Ingenierstaben 

Gruppe A: Specialprojekter 

Gruppe Β: Projekter Ι Faellesskabet 

Gruppe G: Projekter uden for Faellesskabet 

Hellmuth BERGMANN, chef for ingenlorstaben 
Filippo BARILLI, teknisk chefrâdgiver 

Walter LOWENSTEIN-LOM. gruppeleder 
Giuseppe DURANTE, teknisk râdgiver  
Thomas FLYNN, teknisk râdgiver  
Zdenek HAVELKA, teknisk râdgiver 

Jacques FAUDON. gruppeleder 
Robert VERMEERSCH. teknisk chefrâdgiver 
J. Garry HAYTER, teknisk vicerâdgiver 



Bankens 
regningsenhed I overensstemmelse med vedtaegternes artikel 4, stk. 1. besluttede Styrelses-

râdet for Banken den 13. maj 1981 med virkning fra den 1. januar 1981 at  
anvende folgende nye definition af Bankens regningsenhed (jf. De Europaeiske 
Faellesskabers Officielle Tidende, nr. L 311 af 30. Oktober 1981); 

»»Bankens regningsenhed er den ECU, der anvendes af De europaeiske Faelles-
skaber.« 

Vaerdien af ECU fremgâr af bilag E. bem. A, til regnskabet (s. 75). 

Ved udarbejdelsen af sine stat istikker overfinansieringsbidrag og tilvejebragte 
midier anvender Banken de omregningskurser i et kvartal, der konstateredes 
den sidste arbejdsdag I foregâende kvartal, I 1981 anvendtes folgende omreg
ningskurser: 

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

1 ECU -

DM 2,56556 2,53630 2,52553 2,48117 
£ 0,549110 0,539065 0.544118 0,589653 
Ffr. 5,93916 5,98420 6,02647 5,94741 
Lire 1 217,30 1 266,82 1 256,97 1 256,16 
Fl. 2,79081 2,81186 2,80814 2,76195 
Bfr. 41,3351 41,5836 41,4071 40,6184 
Lfr. 41,3351 41,5836 41,4071 40,6184 
Kr. 7.88723 7.99284 7,92879 7,80098 
le 0,690185 0.695808 0,691839 0,681140 
Dr. 61,2587 62,0798 61,5987 61,2184 
us-$ 1,30963 1.20966 1,05450 1,06680 
str. 2,31477 2,31445 2,15118 2,10853 
Yen 265,461 253,969 238,317 248,031 
0sch. 18,2038 17,9393 17,8211 17,3995 
Lib.e 4.77033 4,80235 4,53435 4,93395 

Bankens regnskab udarbejdes hvert regnskabsâr pä grundlag af de omreg
ningskurser, der konstateredes den 31. december det pàgaeldende âr (jf. 
s. 75). 



Fsellesskabets politik 

I 1981 bevilgede Den europœlske Investerlngsbank nye finansieringsbidrag pâ 3 217,9 mio ECU (^) af egne 
midier og 630,2 mio af de midier, som den adminlstrerer pâ Faellesskabets vegne (jf. s. 21), eller I alt 3 848,1 
mio mod 3 498,5 mio i 1980 og 3 071,1 mio 11979. 

Heraf glk 3 361,3 mio til projekter i medlemsstaterne, nemllg 2 821,5 mio af egne midier og 539,8 mio af mld-
lerne fra det nye faeilesskabsinstrument for optagelse og ydelse af lan, NIC (Jf. s. 23). De resterende 486,8 mio  
(396,4 mio af egne midier og 90,4 mio af Faellessk abets midier) stilledes til ràdighed for projekter, der frem-
mer udviklingen af dels middelhavslandene, dels de stater, som har undertegnet Lomékonventionerne. 

Faellesskabets politik 

0konomiske og finansielle mal 

hed. Det var enigt om, at enhver varig forbedring 
heraf forudsaetter en strukture! styrkelse af den euro-
paeiske o konomi gennem reduktion af o mkostnings-
niveauet, bremsning af Inflationen og forogelse af 
sâvel de produktive investeringer som produktiviteten. 

Bankens lân af egne midier i medlemsstaterne frem-
mer virkeliggorelsen af de mài, som er indeholdt 1  
Romtraktatens artikel 130 (jf. s. 23), medens lânene  
af NICs midier ydes 1 overensstemmelse med Râdet  
for De europaelske Faellesskabers afgorelser af 16.  
Oktober 1978, 14. maj 1979, 22. juli 1980 og 25. no-
vember 1980 (jf. s. 23). Finansieringsbidragene uden 
for Faellesskabet gär til projekter, der opfylder be-
stemmelserne 1 de forskellige aftaler og finansproto-
koller. 

Bankens fortsat hoje aktivitetsniveau er i overens
stemmelse med Det europaelske Râds (medlemssta-
ternes stats- eller regeringschefers) retningslinier, 
som Râdet for De europaelske Faellesskaber — pâ  
forslag fra Kommissionen — og Styrelsesrâdet for  
Banken har praeciseret. 

I 1981 var Det europaeiske Râds arbejde i vid ud-
straekning h elliget foranstaltninger for genetablering 
af en livlig okonomisk vaekst pâ et sundt og stabili  
grundlag og ved en tilfredsstillende beskaeftigelse. 
Pâ grund af den generelle okonomiske situation ud-
trykte Det europaeiske Râd, isaer pâ moderne den 
23. og 24. marts i Maastricht, den 29. og 30. juni i 
Luxembourg og den 26. og 27. november i London, 
alvorlig bekymhng over den hoje og stigende ledig-

Det europaeiske Râd understregede pâ ny nodven-
dlgheden af at koordinere regeringernes foranstalt
ninger inden for rammerne af Faellesskabet og at yde 
en saerlig indsats pâ faellesskabsplan for at oge de 
beskaeftigelsesfremmende investeringer. Disse inve
steringer bor isaer koncentreres om forsknings- og 
udviklingsarbejde i industrien, der vil gore det muligt 
for Faellesskabet at hsevde sin position i den indu-
strialiserede Verden I de kommende ârtier. 

Desuden pegede Det europaeiske Râd pâ, at de 
mindre og mellemstore virksomheder udgjorde et be-
tydeligt vaekstpotentiel. 

Endelig erklaerede Det europaeiske Râd sig overbe-
vist om, at fortsaettelsen af en sammenhaengende 
energipolitik er en forudsaetning for styrkelsen af den 
europaeiske okonomi, samt at reduktionen af Fœlles- 
skabets afhaengighed af importerei olie og udnyttel-
sen af alternative energikilder er af afgorende betyd-
ning for sâvel beskaeftigelsen som betatingsbalan-
cerne. 

Râdet for De europaeiske Faellesskaber (h erefter be-
naevnt »Rädet«) bekraeftede pâ sin side nodvendig-
heden af dels at prioritere investeringer i energisek-
toren hojt, isaer nâr de fremmer omiaegningen af 
eftersporgslen, dels at fore en passende prispolitik. 

(1) Medmindre andet er naevni, er alle beleb udtrykt i ECU (jf. s. 8). Eventu
elle torskelle mei lem de anlerte totalbeleb og de summer, som fremkommer  
ved sammenlaegning af de enkelte beleb, skyldes afrunding. 

Hvad midierne angâr, benviste Râdet til medlemssta-
ternes faelles interesse i en optimal udnyttelse af Fael
lesskabets finansieringsordninger og de muligheder, 



Fœl/esskabets politik 

som Den europaeiske I nvestehngsbank âbner, med 
sigte pâ stimulering af de produktive investerlnger. 

geografisk koncentratlon af de kvotabundne midier 
og en forhojelse af de kvotafrle midier samt en diver-
sificering af fondens finansleringsvilkar. 

Med henblik herpâ fordobledes Bankens tegnede ka
pital til 14,4 mia ved Styrelsesrâdets beslutning af 
15. juni 1981. Da vedtaegterne begraenser det samle-
de udestâende i form af lân og garantier til 250 % af 
den tegnede kapital, er dette loft dermed forhojet til  
36 mia. 

Den 15. marts 1982 besluttede Râdet at forhoje de  
samlede euratomiân, som Kommissionen kan optage 
med henblik pâ finansiering af kernekraftvaerker, fra 1  
til 2 mia ECU (jf. s. 37). 

Râdet er af den opfattelse, at Fœllesskabets be- 
stâende finansieringsinstitutioner og -organer bor 
udbygges, og at NIC bor viderefores. Ved sine afgo- 
relser af 15. marts og 26. aprii 1982 bemyndigede det  
derfor Kommissionen til at optage yderligere lân med 
en hovedstol pâ 1 mia ECU med henblik pâ ydelse af 
lân til investeringsforehavender, der fremmer virkelig-
gorelsen af Faellesskabets hojt prioriterede mài inden 
for energi, infrastrukturer af regional eller faelles Inter
esse og produktive investerlnger, der gennemfores 
af mindre og mellemstore virksomheder. 

Kommissionen forhandler om lântagningen og traef-
fer afgorelse om, hvilke projekter der kan komme i 
betragtning. I lighed med tidligere er Banken blevet 
bemyndiget til at yde lânene, ligesom den om nod-
vendigt skal varetage den midlertidige anbringeise af 
de lânte midier. 

Den 14. december 1981 besluttede Râdet at bemyn- 
dige Kommissionen til i henhold til sin afgorelse om  
oprettelse af NIC at optage lân med henblik pâ finan 
siering af projekter for genetablehng af produktions- 
midlerne og infrastrukturerne, herunder i boligsekto- 
ren, i de omrâder i Graekenland, der ramtes af jord- 
skœlvene i februar og marts 1981. Bemyndigelsen lod  
pâ indili 80 mio minus Bankens eventuelle lân af egne 
midier til samme formâl. Disse lân, som bevilges dels  
af Bankens, dels af det nye fasilesskabsinstruments 
midier, kan efter afgorelse fra Kommissionen forbin-
des med en rentegodtgorelse pâ 3 procentpoints âr-
ligt i indtil 12 âr. Rentegodtgoretsen afholdes over  
Faellesskabets almindeiige budget pâ samme vilkâr 
som lânene i henhold til afgorelsen af 20. januar 1981  
om finansiering af ti lsvarende projekter I de omrâder 
i Italien, der ramtes af jordskaelvene i november 1980. 

Endvidere indiedte Râdet sidst pâ âret droftelserne af 
et forsiag fra Kommissionen vedrorende revision af 
forordningen om Den europaeiske Fond for Regional-
udvikling (EFRU). Dette forsiag sigter isser mod en 

Udvikiingssamarbejde 

Den 1. januar 1981 trâdte den anden Lomékonven-
tion mellem Fœllesskabeî og 58 stater i Afrika, Vest-
indien og Stillehavet (AVS-staterne) i kraft. Den  
tiltrâdtes i 1980 af endnu en stat og i 1981 af to nye 
stater, nemlig Vanuatu og Zimbabwe, hvilket oger an-
tallet af signatarstater til 61. Endvidere har dels  
St. Kitts, Nevis og Anguilla, dels Antigua og Barbuda 
anmodet om tiltraedelse af Lomékonventionen. 

Faellesskabets forhandiinger med visse middelhavs-
lande, hvis finansprotokoller udlob i 1981, forte til ud-
arbejdelsen af nye aftaler, der i ojeblikket gennemlo-
ber undertegnelsesproceduren, og som sikrer fort-
sœttelsen af Bankens aktivitet i de kommende âr. Ta 
bellen s. 11 viser de finansieringsbidrag, der er afsat  
heri. Der ferventes sâledes snart undertegnet finans
protokoller, som i ret vid udstraekning svarer til de 
foregâende, med Maghreblandene, Machraklandene 
og Israel. Disse protokoller âbner mulighed for ydelse 
af forskellige former for finansiel bistand i varierende 
forhold, nemlig 

— lân af Bankens egne midier, som saedvanligvis er  
forbundet med rentegodtgorelser pâ 2 eller 3 pro
centpoints, der afholdes over Faellesskabets bud
get; 

— lân pâ saerllge vilkâr, der afholdes over Faellesska
bets budget, og som administreras af dels Kom 
missionen, dels Banken; 

— gaveydelser, som hovedsagelig skal anvendes til  
finansiering af saerlige foranstaltninger, sâsom  
forskning, uddannelse eller teknisk bistand, og 
hvoraf de rentegodtgorelser, der taenkes ydet i 
forbindelse med Bankens lân pâ almindeiige vil 
kâr, skal finansieres. 
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De nye finansprotokoller omfatter en samlet bistand  
pâ 1 015 mio, hvoraf 415 mio er gaveydeiser eg lân pâ  
saeriige vllkàr. Banken administrerer en del af sldst-
naevnte pâ Faellesskabets vegne. Lànene af Bankens 
egne midier kan udgore indili 600 mio. 

Faeiiesskabet og Tyrklet har i ovrigt tllendebragt for-
handlingerne om en fjerde finansprotokol med en  
lobetid pâ fem âr, hvori der Indgâr en samlet bistand 
pâ 600 mio, heraf 225 mio af Bankens egne midier. 

Faellesskabets planlagte finansielle bistand 1 henhold ti! de forskellige konventioner, finansprotokoller og 
afgorelser, der var gseldende eller faerdigforhandlede den 1. januar 1982 

I milhoner ECU  

Fmansiermgsbidrag af budgelmaessige midier 

Län af Finansienngs-
Bankens Län Stabilisenng ordnmg 

Gyidigheds- egne pä ssariige ι flisikoviilig Gave af eksport- for mine-
Land pertode midier (1) vilkâr kapital ydeiser (2) (3) indtsegter (3) projekter (3) lall 

AVS 1981—1985 685 
200 (S) 

518(3) 284(0 2 986 557 282 5312 
200(0 

OLT 1981—1985 15 27(3) 7(0 51 9 p.m. 109 

1 alt 900 545 (3) 291 (0 3 037 566 282 5 621 

Spanien Bistanö inden 
tiltraedelsen 200 200 

Portugal BiStand inden 
liltrsedelsen 150 125 275 

Tyrklet Endnu ikke under-
tegnet prolokol 225 325 (6) 50 600 

Jugoslavien 1.7.1980— 
30. 6. 1985 200 200 

Algeriet Endnu ikke 
undertegnet 
prolokol (3) 107 16(0 28 151 

Marokko Endnu ikke 
undartegnet 
prolokol (3) 90 42(0 67 199 

Tunesien Endnu ikke 
undertegnet 
protokoi {8) 78 24(0 37 139 

Egypten Endnu ikke Egypten 
undertegnet 
protokoi (8) 150 50(0 78 276 

Jordan Endnu ikke 
undertegnet 
protokoi (8) 37 7(0 19 63 

Libanon Endnu ikke 
undertegnet 
prolokol (8) 34 5(0 11 50 

Syrien Endnu ikke Syrien 
undertegnet 
prolokol (8) 64 11(0 22 97 

Malta 1.11.1976-
31.10.1983 16 5(0 5 26 

Cypern 1.1.1979-
31.12.1983 20 4(0 6 30 

Israel Endnu ikke 
undertegnet 

40 40 protokoi (8) 40 40 

1 alt 1 411 489 446 2 346 

Total 2 311 1034 291 (0 3483 566 282 7 967 

(1) Lén med rentegodigdrelser, der afholdes af Den europaeiske Udviklingsfonds midier, til proiekter i AVS-staterne og OLT og lân med rentegodtgerelser, der  
afhoides over Faellesskabets almmdelige budget, til projekter ι middelhavslandene. urìdtagen Spanien, Jugoslavien. Tyrkiet og Israel; bistanden forud for  
Portugals tiltraedeise omfatter lân med rentegodtgerelser pâ 125 mio. 

{2) Reniegodtgerelserne afholdes af gaveydelserne. 
(3) Fmansienngsbidrag bevilget af Kommissionen for De europaeiske Faailesskaber. 
(<) Finansieringsbidrag beviiget af Banken. 
(6) Helge bilag XXXI til Lomekonventionen kan Banken yde suppierende finansieringsbidrag pé indtil 200 mio i form af län af eg ne midier HI mine- og energi-

projekter af faetles interesse for Faeiiesskabet og den pàgaeidende AVS-slat. Disse iàn kan ikke forbindes med reniegodlgerelser og skal bevilges indivi 
duell af Styreisesràdei tor Banken. 

(β) Finansieringsbidrag beviiget af Banken. 
(7) Fmansiermgsbidrag bevilget af enten Kommissionen eller Banken. 
(β) Forveniet gyidighedsperiode: Indtil den 31. oktotjer 1986. 
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FasHesskabets politik 

Faellesskabets udvidelse 

Grskentands tiltraedelse som Fasllesskabets eg 
Bankens tiende medlemsstat den 1. januar 1981 b e-
tod, at lânene i landet, der i perloden 1963-1980 bevil-
gedes Inden for rammerne at forskeilige finansproto-
koller, fremover vil blive stillet til râdighed efter de  
kriterier og retningslinler, som gaelder for Bankens  
finansieringsbidrag I medlemsstaterne. 

De forhandlinger om tlltraedelse af Faellesskabet, der 
indledtes med Portugal og Spanien i henholdsvis 

1978 og 1979, fortsatte 11981. Straks efter udtomning 
af finansprotokollen pâbegyndte Banken i overens-
stemmelse med Styrelsesrâdet for Bankens beslut-
ning gennemforelsen af aft alen af 3. december 1980  
mellem Portugal og Faellesskabet om en supplerende 
biStand til landet Inden dets tlltraedelse. Endvidere 
bevilgede Banken sine forste làn i henhold til Styrel-
sesrâdets beslutning af 4. maj 1981, hvorved Banken 
pâ opfordring fra Râdet for De europaeiske Faelles
skabet bemyndigedes til at yde làn af egne midier til  
projekter I Spanien forud for landets tlltraedelse med 
henblik pâ dets okonomiske Integration i Faellesska
bet. 

Den okonomiske baggrund 

Banken udfoldede i 1981 sin aktivitet pâ baggrund af 
en faidende okonomisk aktivitet, en stigende ledig-
hed og et fortsat inflationspres. 

I flertallet af industrilandene fortsatte den afmatning,  
der indledtes i 1980 efter det andet oliechok. Det  
generelt stigende renteniveau haemmede virksom- 
hedernes investeringslyst og det private forbrug af  
varige forbrugsgoder. Den forbedring af den okono 
miske vaekst, som oprindelig var ventet i forste halv- 
âr, slog ikke igennem. Den svage aktivitet bidrog til  
en betydelig forogelse af ledigheden og bevirkede  
kun en beskeden afdaempning af Inflationen, som i  
ovrigt var uensartet fra land til land, idet fiere lande 
bàde var udsat for faidende Produktion og en fortsat 
ho) prisstigningstakt. Det faldende forbrug af oliepro-
dukter muliggjorde en mindre saankning af oliepriser-
ne i dollar. Den forte kun til et modérât fald i de olie-
eksporterende landes indtaegter, hvis import pà ny 
udvidedes betydeligt og udgjorde det eneste dynami-
ske element i verdenshandeien, som under ét viste 
stagnerende tendens. Det konjunkturbestemte fald i 
industrilandenes import bidrog til en forbedring af de 
lobende poster pà betatingsbalancerne, som med  
undtagelse af D et forenede Kongerige, Nederlande-
ne, Japan og De forenede Stater dog stadig udviste 
storre eller mindre underskud. 

I De forenede Stater gik fortsaettelsen af en meget  
restriktiv penge- og kreditpolitik hând i hànd med en  
afbrydelse af det okonomiske genopsving, der var  
slâet igennem midt i 1980. Det markante fald i eks- 
porten bidrog ligeledes til at afsvaekke den samlede 
eftersporgsel. Forbedringen af bytteforholdet, der var 
en folge af dollarens fasthed, muliggjorde til gengaeld 
en stabiiisering af underskuddet pâ handelsbalancen 
og — takket vaere en stigning i den positive saldo pâ  
balancen for tjenesteydelser og overforsler — en for
ogelse af overskuddet pâ betalingsbalancens loben
de poster. 

Den fortsat livlige Inflation og det overdrevne og vok-
sende underskud. der kendetegnede den offentlige 
Sektor i talhge lande, pâvirkede lânevilkârene pâ ka-
pltalmarkederne. Disse vilkâr var endvidere under  
indflydelse af den fortsat restriktive pengepolitik, 
isaer i De forenede Stater, samt af dollarens betydeli-
ge fasthed pà valutamarkederne. Den körte og lange 
rente pâ det amerikanske hjemmemarked viste bety-
delige udsving pâ et usaedvanlig hojt niveau indtil be-
gyndelsen af t redje kvartal. Afmatningen af den oko
nomiske aktivitet forte da til et gradvis rentefald trods 
udsigterne tii et fortsat stört finansieringsbehov for  
forbundsregeringen. De lande, der kendetegnes af 
problemer i forbindeise med finansiering af budget-
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underskud, betalingsbalancen eller forsvaret af deres 
Valutakurs, fast holdt i hovedparten af âret et meget 
h0jt renteniveau. som stod i skarp Kontrast tll den 
svage okonomiske aktivitet. 

I Beneluxlandene Steg de udenlandske emissioner I 
nederlandske gylden pâ ny. Til gengaeld fik den belgi-
ske francs fortsatte svaghed myndighederne tll at  
begraense de udenlandske emissioner i belglske og 
luxembourgske franc. 

I de körte rolige perloder, som ind imellem afloste 
den generelle rentestigning for dollarpapirer pâ det 
internationale marked, blev der gennemsnitligt ud-
budt mindre emissioner, og pâ grund af Investorer-
nes tilbageholdenhed med at forpligte sig pâ lang 
sigt var ogsâ lobetlden kortere end ssedvanligt. Hertil 
kommer, at en raekke saerlige fremgangsmâder, sâ- 
som tilbud tll investorerne om tegning af senere 
emissioner af samme obligationer pâ uaendrede vil-
kâr, blev taget i brug med henblik pâ at lette tegnin-
gen af emissioner under de vanskellge og ustabile 
forhold. Forholdene pâ det amerikanske marked for-
blev dog lidet tiltraekkende for udenlandske lântagere  
indtil sidst pâ âret. 

119Θ1 blev ECU anvendt ved emissioner pâ det Inter
nationale kapitalmarked pâ lige fod med de saerlige 
traekningsrettigheder (SDR). Emissionerne i ECU 
nâede et lovende omfang, omend vaesentllg lavere 
end for SDR. 

De udenlandske emissioner pâ det schweiziske og 
japanske kapitalmarked samt pâ markedet for euro- 
yen Steg betydellgt pâ grund af den lavere rente pâ  
disse markeder en stor del af âret. 

Pâ grund af det fortsatte underskud pâ betalingsba-
lancens lobende poster pâvirkedes det tyske kapital
marked og det internationale marked for papirer I DM 
forst pâ âret af dollarens fasthed og det stigende ren
teniveau for papirer i dollar. Efter en fem mâneders 
afbrydelse af de udenlandske emissioner, bortset fra  
de internationale institutioners, blev de pâ ny tilladt 
i andet kvartal. En forbedring af betalingsbalance-
stilllngen fra midt pâ âret muliggjorde et rentefald i 
sidste kvartal. 

I Frankrig udvikiede renten pâ obligatlonsmarkedet 
sig uregelmaessigt. Den bratte stigning, der afioste 
den stabllitet, som havde kendetegnet de fire forste  
mâneder, vendte ved sommerens begyndelse for 
Igen at give plads for en klar forbedring sidst pâ âret. 
Emissionsaktiviteten pâ eurofrancmarkedet var l ivlig 
indtil aprii, hvor den ophorte. 

I Det forenede Kongerige kontrasterede et vist fald I 
renteniveauet I ârets forste mâneder med den udvik-
ling, der konstateredes I de ovrige mediemsstater. 
De inflatlonistlske virkninger af bankernes betydelige 
kreditgivning og pundets svaghed forte dog til en 
rentestigning i andet haivâr. Et vist antal udenlandske 
emissioner blev udbudt pâ hjemmemarkedet i forste  
haivâr, da renteniveauet viste faidende tendens. 

Fœllesskabets bruttonationalprodukt faldt med ca.  
0,5 % efter en fremgang pâ 1.4 % i 1980 (^). Det priva 
te forbrug aftog eller stagnerede i de fieste lande, 
hvilket afspejlede en tilbagegang i de disponible ind-
komster. De almindellgvis voksende budgetunder-
skud, der skyidtes den hurtige stigning i det offentll-
ges overforsier, iseer i form af ar bejdsloshedsunder-
stottelse, tilskyndede regeringerne til at begraense 
deres lobende udgifter og ofte til at reducere deres 
Investeringer. De undertiden brutale rentestigninger 
og den fortsat hurtige vaekst i produktionsomkostnin-
gerne taerede pâ virksomhedernes overskud og be-
virkede en kraftig tilbagegang I erhvervslnvestehn-
gerne. Et betydeligt fald i anfallet af beskaeftigede og 
en omfattende tilgang af arbejdskraft sendte ledighe-
den yderligere i vejret, nemlig til gennemsnitlig 9 mio  
mod lldt under 7 mio i 1980. Stigningen i forbrugerprl-
serne forblev betydellg, ligesom forskellene mellem 
de enkelte mediemsstater. Bestraebelserne for at  
undgâ en forstaerkelse af afm atningen og dens oko-
nomlske og sociale folgevirkninger bremsede dog de 
restriktive tendenser i budget-, penge- og kreditpoli-
tlkken. Den offentlige sektors stigende finansierings-
behov i forhold tll bruttonationalproduktet kunne der-
for ikke bremses, undtagen i Det forenede Konge
rige. 

(') Medmtndre andet er anfert. angiver alle procenisatser ι dette kapitel en 
udvikling i taste priser 
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Betalingsbalancernes lobende poster udviste fortsat 
Store underskud, idet en ny forvaerring af bytteforhol-
det I forblndelse med dollarens fasthed opvejede de 
gunstige virkninger af det markante fald i Importen og 
den betydellge eksportstigning. Det kom til omfatten-
de udsving 1 valutakurserne I Faellesskabet, isaer pâ  
grund af den fortsat ujaevnt fordelte Inflation og de 
forskellige saldi pà betalingsbalancernes lobende po 
ster. Den 22. marts besluttede valutamyndighederne i 
de medlemsstater, der deltager i EMS, at foretage en  
nedjustering af middelkursen for lire. I Oktober kom 
det tu en nedjustering pâ 3 % af den franske franc og 

lire samt en opjustering pâ 5.5 % af DM og gylden 1  
forhold tu samtllge andre valutaer, der indgâr i defini-
tionen af ECU. 

I Forbundsrepubllkken Tyskland ophorte den okono
miske vaekst, De t private forbrug viste vigende ten 
dons, idet en oget sparelyst forstaerkede vlrkninger-
ne af en vis reallonstilbagegang. Erhvervslnvesterln-
gerne aftog og afspejiede den stigende underudnyt-
telse af produktionskapaciteten, de faidende overskud 

Bruttonationalprodukt I Faellesskabet 
Procentvis aendring 1 forhold til foregäende âr (^} 

Forbunds
republlkken 

^ Tyskland Rankrig 
26 

Oetforenede 
Kongerige • • _ • 1 f ~ X • • 
1 τ J J 
1 1 Ί 1 1 MI 

Italien Nederiandene Belgien 

1976 7778798081 1976 7 778798061 1976 77 78 79 80 81 1976 77 78 79 80 81 1976 7 7 78 79 80 81 1976 7 7 78 79 80 81 

1976 7778798081 1976 7778798081 197677 78 798081  

0 ) Aftert al ioialbeW31 naiiorete vaiuiaer og ECU lor henhoktevis medtemssiaieme og Feeiieeskabet 

1976 7 7 78 79 80 81 1976 7 7 78 79 80 81 

Lobende priser 
Faste priser 
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og det h0je renteniveau. som Ijgeledes bremsede 
boligbyggeriet. Ogsâ lagernedtrapningen bidrog til  
svaBkkelse af eftersporgslen pâ hjemmemarkedet. 
Den offentlige sektors underskud forogedes som fol
ge af en konjunkturelt besternt afmatning 1 stlgningen 
i skatteprovenuet, som langt oversteg faldet 1 de lo
bende udgifter. I maj sä regeringen sig nodsaget til at  
vedtage et tillaegsbudget til daekning af arbejdsfor-
midlingens voksende finansieringsbehov. Ledighe
den fortsatte sin vaekst in dtll ârets udgang. Stlgnin
gen I forbrugerpriserne, som fortsat là under gen-
nemsnittet i Faellesskabet, viste imod al forventning 
ingen tegn pâ afsvaekkelse. 

Eksporten, der fremmedes af den forbedring af kon-
kurrencedygtigheden, som fulgte af Valutakurs- og 
prisudviklingen, steg betydellgt, medens vaeksten i 
Importen reduceredes vaesentligt. Overskuddet pâ  
handelsbalancen ogedes maerkbart, hvilket trods en  
fortsat ugunstig udvikling I saldoen pâ tjeneste-
ydelser og overforsler mullggjorde en markant reduk-
tion af u nderskuddet pâ betalingsbalancens lobende 
poster. 

I Frankrig var den okonomiske aktivitet faidende i for
ste haivâr og stigende i andet, sâledes at ârets sam-
lede vaekst kun var ubetydelig. Det private forbrug 
tiltog noget, idet det isaer stimu leredes gennem for-
bedringen af de disponible indkomsters kobekraft 
som folge af gennemforelsen af stotteforanstaltnin-
ger fra den nye regerings side. Boligbyggeriet faldt 
pâ ny, saerlig pâ grund af det hoje renteniveau. Vlrk-
somhedernes lave seivfinansieringsgrad og de hoje 
lâneomkostninger resulterede i en betydelig ind-
skraenkning af erhvervsinves teringerne, hovedsagellg 
fra de private virksomheders side. En udtalt tendens 
til lagernedtrapning bidrog endvidere til at daempe ef
tersporgslen. Ledigheden forvaerredes âret igennem 
pâ grund af de faldende beskaeftigelsesmuligheder 
og det storre udbud af arbejdskraft. Den nye regering 
gennemforte en raekke foranstaltninger med sigte pâ  
at vende denne udvikling, nemlig forlaengelsen af det 
tredje beskaeftigelsesprogram, skabelse af arbejds-
pladser i den offentlige sektor og lettelse af de socia
le byrder for de virksomheder, der skaber arbejds-
piadser gennem forkortelse af arbejdstiden. Disse  
foranstaltninger havde dog ikke bâret frugt ved 
udgangen af 1981. Forogelsen af statens udgifter 
bidrog tll den fornyede fremkomst af et finansierings
behov i den offentlige sektor, hvis omfang dog dasm-
pedes af de ekstra skatter, der opkraevedes af sâvel  
befolkningen som virksomhederne. 

Inflationsraten forblev hoj og vedligeholdtes af en  
stigning i importudgifterne, der skyldtes dollarens 
fasthed og den fortsatte stigning i de nominelle lon-
ninger. 

Den kraftige eksportfremgang. isaer i forhold til de 
ikke-industrialiserde lande, og den faidende Import, 
der skyldtes den svigtende eftersporgsel pâ hjemme
markedet, gjorde det muligt at opveje virkningerne af 
forvaerringen af bytteforholdet pâ underskuddet pâ  
handelsbalancen. Trods en tilbagegang i overskuddet 
pâ balancen for tjenesteydelser og overforsler for
blev underskuddet pâ betalingsbalancens lobende 
poster sâledes moderat. 

I Det forenede Kongerige ophorte den afmatning, 
der indledtes i 1979, hvorefter det kom til et mindre 
opsving i andet haivâr af 1981. Ledigheden, der var 
blandt de hojeste i Faellesskabet i forhold til den er-
hvervsaktive befolkning, fortsatte sin stigning omend 
i betydelig langsommere tempo, medens andre ar-
bejdsmarkedsindikatorer som antallet af praesterede 
arbejdstimer og beskaeftigelsesudbudet begyndte at  
vise tegn pâ forbedring. Midt pâ âret gennemforte re
geringen en raekke foranstaltninger til fremme af be -
skaeftigelsen af unge arbejdstagere og forbedring af 
den faglige uddannelse. Myndighederne fortsatte de-
res Politik for bremsning af vaeksten i pengemaeng-
den og reduktion af finansieringsbehovet. 

En mere moderat stigningstakt i lonningerne i den 
private og offentlige sektor og fastholdelsen af rege-
ringens okonomipolitiske mài muliggjorde en mar
kant bremsning af forbrugerprisstigningerne. 

Eksporten svarede tilnaermelsesvis til 1980 trods 
dens faidende konkurrencedygtighed de to foregâen- 
de âr. En begraensning af Importen, bortset fra olie-
produkter, ledsagede en tendens til lagernedtrap
ning, isaer i forste haivâr. Forbedringen af sal doen pâ  
balancen for tjenesteydelser og overforsler bidrog li-
geledes til at oge overskuddet pâ betalingsbalancens 
lobende poster. 

I Italien mâtte den okonomiske vaekst vige pladsen 
for en mindre afmatning. Stlgningen I forbrugerpriser
ne, der fortsat var meget betydelig, bidrog til en tilba
gegang i de disponible realindkomster, hvis virkning 
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Effektiv bruttorente af borsnoterede Obligationär 

pà Faellesskabets forskellige kapitalmarkeder. For sammen-
ligningens skyld er der kun taget hensyri til obligationer. 
hvis emissionsvilkâr svarer til emissionsvilkârene for Ban
kens lân, ligesom de i Danmark, Irland og Det forenede 
Kongerige saedvanitge haivârlige renleberegninger er erstat
tet af beregninge r pà àrsbasis. 

JFMAMJJASONDJFMAMJJASONDJFMAMJJASOND 
1979 1980 1981   

Forbunds- Dei forenede Neder- 
republikken Kongerige landene Danmark —^^^ obligationer 
Tyskland IUS-S 
Frankrig Italien Belgien •••!• Irland 
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pâ det private forbrug ikke fuldt ud kunne opvejes af 
en aftagende sparelyst. Faldet i erhvervslnvesterln-
gerne efter en kraftig fremgang de to foregâende âr  
og en markant tilbagegang i lageropbygningen ud-
ovede ligeledes en daempende virkning pâ efter-
sporgslen pâ hjemmemarkedel. Udvidelsen af bo lig-
byggerlet, der stimuleredes af forventningerne om 
yderligere inflation, sâvel som af det offentliges for
brug havde kun en beskeden mildnende virkning pâ  
denne udvikling. 

Indskraenkningen af anfa llet af beskae ftigede forte til  
en kraftig forogelse af ledigheden, som havde stabili-
seret sig âret for. Den offentlige sektors betydelige 
finansieringsbehov I forhold til bruttonationalproduk-
tet fortsatte sin stigning pâ grund af de supplerende 
overforsler til virksomhederne og befolkningen, Isaer i 
form af erstatninger til ofrene for jordskaelvene og pâ  
grund af de voksende rentebyrder. I ârets lob vedtog 
regeringen en treârsplan (1981-1983), der sigter mod  
en ârlig reduktlon af de lobende udgifter pâ 1 % af 
bruttonationalproduktet med henblik pâ en tilsvaren-
de forhojelse af investeringsudgifterne. 

Eksporten. der var under gunstig pâvirkning af de to  
nedjusteringer af lirekursen Inden for rammerne af 
EMS, Steg b etydeligt, medens afsvaekkelsen af den 
okonomiske aktivitet og den store lagernedtrapning 
resulterede i et fald i Importen. Den vaesentlige forrin-
gelse af by tteforholdet opvejede dog virkningerne af 
denne udvikling, sâledes at underskuddet pâ han-
delsbalancen forblev omfattende. De usynilge trans
aktioner og overforslerne, der viste overskud trods 
den ogede rentebyrde i forbindelse med udlandsgael-
den, var i kke tiltraekkelige til at undgâ, at betalings- 
balancens lobende poster pâ ny viste underskud. 

I Danmark konstateredes ingen fremgang i den oko
nomiske aktivitet. Stagnationen i realindkomsterne 
ledsagedes af en ny tilbagegang i det private forbrug 
og boligbyggeriet. Sidstnaevnte pàvirkedes endvidere 
i ugunstig retning af det stigende renteniveau. 
Reduktionen i erhvervsinvestehngerne og lagerop
bygningen bidrog ligeledes til en tilbagegang i dels 
eftersporgslen pâ hjemmemarkedet, dels Importen,  
sâledes at den eneste dynamiske faktor var eksport-
fremgangen. Den ugunstige udvikling i bytteforholdet 
bidrog til bevarelse af underskuddet pâ handelsba-
lancen sâvel som pâ betalingsbalancens lobende  
poster, bl.a. i betragtning af den ogede rentebyrde i 
forbindelse med lântagningen. Forbrugerprisstignin-

gerne forblev omfattende. Den betydelige stigning i 
ledigheden tilskyndede regeringen til at gennemfore 
en raekke beskaeftigelsesfremmende foranstaltnin-
ger, hvilket modarbejdede bestraebelserne for at 
begraense stigningen i den offentlige sektors finan
sieringsbehov. 

I Irland fortsatte den moderate okonomiske vaekst, 
hovedsagelig takket vaere et klart genopsving i In-
vesteringerne og en ret god udvikling i eksporten. 
Det private forbrug stagnerede imidlertid, idet pris-
stlgningerne bremsede udviklingen i de disponible  
realindkomster. Regeringens foranstaltninger, isaer  
for stimulering af beskaeftigelsen af unge arbejdsta-
gere, har endnu Ikke gjort det muligt at begraense 
stigningen i ledigheden. Trods en nedskaering i rege-
ringens udglftsplaner og forhojelsen af de indirekte  
skatter i juni steg den offentlige sektors finansie
ringsbehov til et af de hojeste i Faellesskabet i forhold 
til bruttonationalproduktet. Genopsvinget i Importen,  
som er en folge af fremgangen i investeringerne, gik  
hând i hând med en negativ udvikling i bytteforholdet  
og en tilbagegang i saldoen pâ de usyniige poster,  
hvilket ogede det omfattende underskud pâ beta- 
lingsbalancens lobende poster. 

I Nederlandene begraensedes sâvel den okonomiske 
aktivitet som eftersporgslen pâ hjemmemarkedet be
tydeligt. Stigningen i forbrugerpriserne, som nok var 
ret moderat, begraensede lonningernes kobekraft, sâ
ledes at det private forbrug faldt. Tilbagegangen i sâ
vel erhvervsinvesteringerne som den offentlige sek
tors investeringer og boligbyggeriet forstaarkedes i 
forhold til 1980. Lontilbagegangen og dollarens fast-
hed bidrog derimod til at forbedre konkurrencedyg-
tlgheden. Den tilnaermelsesvise fastholdelse af eks-
portomfanget, reduktionen af Importen og afpasnin-
gen af na turgasprisen efter prisen pâ olle forte til et 
overskud pâ betalingsbalancens lobende poster. 

t Belgien afiostes den okonomiske vaekst af afmat-
ning. Den hurtige lonstigning fremskyndede i nogen 
grad Inflationen til skade for virksomhedernes over
skud og konkurrencedygtighed. De begraensede der-
for deres investeringer og anfallet af beskaeftigede.  
Dermed ogedes ledigheden, som ved ârets udgang 
var den hojeste i Faellesskabet. Den offentlige sek
tors underskud steg pâ ny betydeligt i forhold til brut
tonationalproduktet. Skont Importen faldt en smule  
hurtigere end eksporten, ogedes underskuddet pâ 
handeisbalancen pâ grund af den ugunstige udvikling 
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i bytteforholdet, og de stigende renteudglfter i forbln-
delse med udlandsgselden bidrog til en ny foregeise 
af underskuddet pà betalingsbalancens lobende po· 
ster. Dette resulterede i en kronisk svag belgisk franc  
Inden for det europaeiske monetaere system. 

I Luxembourg ledsagedes den kraftige tllbagegang i 
eksporten af stâlprodukter af en stagnation i efter-
sporgsien pâ hjemmemarkedet, hvllket forte til en af-
svaekkelse af den okon omiske aktivltet, hovedsagellg 
i Industrisektoren. 

I Graekenland forstaerkedes den tllbagegang i den 
okonomiske aktivltet, der havde fundet sted de to fo-
regàende âr. hvllket hovedsagellg pâvirkede industri-
og iandbrugsproduktionen. Det private forbrug viste  
kun beskeden fremgang. Investeringerne var pâ ny 
kraftigt faidende, isaer boligbyggerlet. Den eneste vir-
keligt ekspansive faktor var det offentliges forbrug, 
der medforte en ny stigning I den offentlige sektors 
betydelige underskud I forhold til bruttonatlonalpro-
duktet og bevarelsen af en omfattende inflation. Det 
fortsat Store un derskud pâ betalingsbalancen, tilba-
gegangen i overforslerne fra de emigrerede arbejds-
tagere og stigningen I renterne pâ udlandsgaelden 
resulterede i en ny forogelse af underskuddet pâ  
betalingsbalancens lobende poster. 

I de lande, hvormed Faellesskabet opretholder aftaler 
om finansielt samarbejde. gav den okonomiske situa 
tion fortsat anledning til bekymring, isaer for sâ vidt 
angâr betalingsbalancerne. Flertallet af disse lande 
maerkede fo rtsat virkningerne af olieprisstigningerne 
og siden af dollarens fasthed. Den okonomiske 
vaekst afmattedes generelt. Gennemforelsen af stabi-
liseringsprogrammer gjorde det dog I nogle lande 
muligt at begraense Inflationen sâvel som vaeksten I 
udlandsgaelden. 

I Spanien forblev den okonomiske vaekst meget mo
derat, idet den svarede tilnaermelsesvis til 1980. Den 
stimuleredes af et vist genopsving 1 investeringerne 
og isaer af stigningen I det offentliges forbrug, me-
dens det private forbrug syntes at veksle mellem sta-
bilitet og let tllbagegang. De restriktive budgetmaes-
slge foranstaltninger, som regeringen gennemforte, 
isaer for sâ vIdt angâr lonningerne, kunne ikke forhin-
dre en forogelse af budgetunderskuddet, som ho
vedsagellg kan tilskrives det kraftige opsving I over

forslerne til de offentlige virksomheder. Prisstignin-
gerne forblev omfattende. Trods en forbedring af 
handelsbalancen og en stabillsehng af overforslerne 
fra de emigrerede arbejdstagere, tlltog underskuddet 
pà betalingsbalancens tobende poster pâ grund af 
de stagnerende turistindtaegter og de voksende over-
forsler til fordet for udenlandske produktlonsfaktorer. 

I Portugal kom det til en klar afmatning i den okono
miske vaekst, d er til dels kan tilskrives den middel-
mâdige host efter torken. Udvidelsen af det private 
forbrug bremsedes af en aftagende stigning I reallon-
ningerne. De mindre fortjenester og de matte udslg-
ter for udviklingen I eftersporgslen pâvirkede endvi-
dere erhvervsinvestehngerne. Eksporten viste kun 
ubetydelig fremgang, hvorimod Importen kendeteg-
nedes af betydelig storre kob af naeringsmidler. Den-
ne udvikling, der understregedes af en ugunstig ud-
vlkling i bytteforholdet, medforte trods ogede over-
forsler fra de emigrerede arbejdstagere en forhojelse 
af u nderskuddet pâ betalingsbalancens lobende po 
ster og en stigning i den kortfristede udlandsgaeld. 
Forvaerringen af bet alingsstillingen og den tiltagende 
Inflation nodvendiggjorde i ârets lob en mere restrik
tiv penge- og budgetpolltik. 

I Tyrklet forte fortsaettelsen af det stablliseringspro-
gram, der vedtoges i januar 1980, til en klar forbed
ring af den okonomiske situation. Den mindre afmat
ning, der konstateredes âret for. aflostes af en for-
holdsvls livlig vaekst I bruttonatlonalproduktet. Fast
holdelsen af en stram budget-, penge- og kreditpoli-
tik og styringen af lonudviklingen muliggjorde en klar 
reduktion af inflatlonsraten samtidig med et vist gen
opsving i det private forbrug. Det kom til en bedre 
udnyttelse af produktionskapaciteten, ligesom indu-
striproduktionen viste fremgang, isaer takket vaere 
den fornyede Import af produktionsmidier, der mu-
liggjordes af den betydelige udenlandske finansie-
ringsbistand fra Den internationale Valutafond og 
Verdensbanken samt Inden for rammerne af OECDs 
saerlige handlingsprogram. Den allerede omfattende 
ledighed forvaerredes dog. Forbedringen af konkur-
rencedygtigheden, der skyldtes en gradvis nedjuste-
ring af Valutakursen, m uliggjorde en betydelig eks-
portfremgang, der overgik stigningen i Importen. For
bedringen af saldoen pâ de usyniige poster bidrog 
endvidere tll at reducere underskuddet pâ betalings
balancens lobende poster. 

I Jugoslavien ledsagedes gennemforelsen af den 
stramning, der besluttedes i 1980, af en opbremsning 
i vaeksten og en forhojelse af ledigheden. Alllgevel 
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Den okonomiske baggrund 

fremskyndedes Inflationen pä grund af en markant 
stigning i importudglfterne, isaer I forblndelse med 
olieprodukter, der forstaerkedes af devalueringen af 
dinaren. Devalueringen bidrog I ovrigt til en reduktlon 
af Importen og et opsving I eksporten. Takket vaere 
bl.a. en hurtig vaekst I tuhstlndtaegterne og de emi-
grerede arbejdstageres overforsier mindskedes un-
derskuddet pä betalingsbalancens lobende poster  
for andet âr Ι traek. 

I Maghreb- og Machraklandene var den okonomiske 
vaekst forholdsvis omfattende, nemllg mellem 5 og 
8 %, bortset fra Marokko, der var hârdt ramt af tor-
ken. Omfanget af overforslerne til de offentilge virk-
somheder, mllitaerudglfterne og phssubventlonerne 
tyngede fortsat statsflnanserne og modvlrkede be-
straebelserne i retning af at mindske det betydelige 
budgetunderskud, som i fiertallet af disse lande gav 
anledning til Inflatlonspres. Prisstlgnlngerne forblev 
betydellge. Det var Ikke mullgt at mindske ledlghe-
den. Efter den mindre forbedrlng, der konstateredes I 
visse lande I 1980. ho vedsagelig Egypten og Syrien,  
kom det 1 de fleste tllfaelde til en negativ udvikling I 
betalingsbalancens lobende poster. Qenerelt finansie-
redes disse underskud gennem udenlandsk bistand 
og làntagning. Udvidelsen af bistanden pâ gunstige  
vllkâr bidrog endda til at mindske rentebyrden i for 
blndelse med visse staters gaeid. I Libanon bremsede 
de vedvarende fjendtllgheder genopbygningspro-
grammerne. 

I Malta forblev den okonomiske vaekst betydelig, 
medens den pâ ny afmattedes I Cypern, hvorimod 
underskuddet pâ handelsbalancen voksede i begge 
lande. 

I Israel ledsagedes en livtlgere okonomisk vaekst af et 
fald i Inflationen, hvorimod ledlgheden forblev omfat
tende. Eksportens beskedne omfang bidrog til beva-
relsen af et omfattende underskud pâ betalingsbalan
cens lobende poster. 

I de stater I Afrika. Vestlndlen og Stillehavet, der 
har undertegnet Lomékonventionerne, foltes den  
fortsatte aktivitetsafmatning i industrilandene og den  
nye afsvaekkelse af den Internationale samhandel i  
storre eller mindre grad. I mange af disse lande bi 
drog problemer i forblndelse med den okonomiske 
og finanslelle administration til at oge disse vanske-
ligheder. Eftersporgslen pâ verdensplan efter de vig-
tlgste râstoffer, hvoraf disse landes eksportlndtsegter 
afhsenger, forblev generelt beskeden, idet den kun 

gjorde det muligt at fastholde priserne pâ kaffe og 
kakao, medens den medforte et prisfald pâ kobber, 
naturgummi og olieholdige fro samt et stört prisfald 
pâ bomuld og sukker efter den betydelige stigning, 
der fandt sted i 1980. 

Den samlede udvikling, der Ikke stimulerede tll nye 
Investeringer, og i visse tilfselde de snaevre finanslelle 
rammer forte tll et fald i eftersporgslen efter uden-
landske finansieringsbidrag. Et vist antal lande flnan-
sierede dog deres driftsudgifter over det internationa
le kapitalmarked, ja i visse tilfaelde endda tilbagebeta-
lingen af tldligere lân til investeringsforehavender, 
hvis rentabilitet havde vist sig utilstraekkelig. Denne 
tendens afsvaekkedes dog i en raekke lande pâ grund 
af en sanering af deres udlandsgaeld og ydelserne 
herpâ. 

Forvaerringen af Situationen I hovedparten af de Ikke- 
olieproducerende lande fik gradvis de udviklings- 
fihansierende institutioner og myndighederne i visse  
AVS-stater til dels at overveje muligheden af en for-
nyet droftelse af den okonomiske prioritering, dels at 
bestraebe sig for at forbedre deres administration. 
Nodvendigheden af et udvidet finansielt samarbejde 
om gennemforelsen af okonomiske reformer og 
saneringsprogrammer til gavn for sâvel statsfinanser-
ne som betalingsbalancerne bliver stadig mere 
maerkbar. 

De olleeksporterende lande (Nigeria. Gabon. Came 
roun, Congo samt Trinidad og Tobago) var betydelig 
gunstigere stillet end de ovrige AVS-stater, omend 
den kraftige stigning i deres indtaegter ophorte, og 
visse af dem bremsede vaeksten i investeringerne og 
begraensede importen. Andre AVS-stater synes pâ  
mellemlang sigt at kunne udnytte deres egne kulbrin-
teforekomster i det mindste tll daekning af deres 
egne behov, hvilket i hoj grad ville bidrage til at for
bedre deres okonomiske og finanslelle forhold. 

De forbedrede klimatlske vllkâr i de meget fettige  
Sahellande i Afrika mullggjorde en udvidelse af deres 
Produktion af naehngsmidler I 1981-1982 i forhold 
tll det middelmâdige niveau, der kendetegnede det 
foregâende hostâr. 

Generelt nodvendiggor AVS-staternes okonomiske 
udvikling videreforelsen af nogle omhyggeligt vaigte 
investeringsprogrammer, hvis finansiering i hoj grad 
afhaenger af fortsaettelsen eller udvidelsen af den in
ternationale bistand, der ί visse tilfaelde bor ydes pâ 
de gunstigst mulige vilkâr. 
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Bankens ériige aktivîtet 

I millioner ECU 
4000-, 

3000 _ 

2000 _ 

1000-

1959-65 66-72 73-75 76 77 78 79 80 81 

Arsgennemsnil  

Lan at egne midier i Faellesskabet 

Fuldmagîsiân og garantier 1 Faellesskabet 

Lan af midleme fra del nye faellesskabsinslrument for 
opiagelse og ydelse af làn (tMIC} t Faellesskabet 

(Jf. tabe! 12, s. 79) 

Làn af egne midier uden for Faellesskabet 

Finansieringsbidrag af budgetmaessige midier  
uden for Faellesskabet 
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Finansieringsbidrag i 1981 

Banken yder forst og fremmest lân af egne midier,  
hvilket hovedsagelig vil sige provenuet af dens lân- 
tagning pâ kapitalmarkederne, og garantier. Pà Faei-
lesskabets vegne og med dets midier fetter den end-
videre finansieringen af projekter i tredjeiande inden 
for rammerne af dets politik for okonomisk og finan-
sielt samarbejde, iigesom den siden 1979 bar stillet  
lân til ràdighed i medfemsstaterne af midlerne fra det 
nye fasllesskabsinstrument for optagelse ogydelse af 
lân (NIC). Disse finansieringsbidrag, der bogfores 
i Den saerHge Afdeling, figurerer ikke pà Bankens  
statusopgorefse. De indgâr dog i dens statistikker og 
aktivitetsbeskrivelser, sàfremt Bestyrelsen traeffer 
tildellngsbeslutningen. 

I 1981 bevilgede Den europasiske Investeringsbank 
finansiehngsbidrag pâ i alt 3 848,1 mio ECU (^) m od 
3 498,5 mio i 1980 og 3 071,1 mio i 1979. Danne stlg-
ning pâ 10 % i forhold til 1980 ska! ses pâ baggrund af 
en gennemsnitlig stigning pâ knap 30 % i de fem fore-
gâende regnskabsâr. Finansieringsbidragene af egne 
midier var med i ait 3 217,9 mio af samme s torreises-
orden som i 1980 (3 124,6 mio), hvorimod finansie

ringsbidragene fra Den sseriige Afdeiing ()f. s. 68) be 
lob sig til 630,2 mio mod 373,9 mio i 1980. 

Som det fremgâr af tabei 1, nâede finansieringsbidra
gene 1 Faeliesskabet i 1981 op pâ 2 821,5 mio af egne 
midier og 539,8 mio af NICs midier eiier i ait 3 361,3 
mio, svarende til 87,3 % af de nye finansieringsbidrag. 
Uden for Fœiiesskabet bevilgede Banken 396,4 mio  
af egne midier og 90,4 mio af Faeüesskabets budget-
maessige midier eiier tiisammen 486,8 mio. 

Det samiede udestâende i form af lân af egne midier  
og garantier steg fra 13 173,4 mio den 31. december 
1980 t il 16 949,3 mio den 31. december 1981, eüer  
med 28,7 %. De vigtigste garantier for de udestâende  
iân fremgâr af note 2 tli biiag 8 tii regnskabet (s. 73). 

Statüsopgoreisen for Den saeriige Afdeiin g baiance-
rede med 2 850,5 mio mod 1 777,2 mio ved udgangen 
af 1980. 

(1) Medmindre andet er nasvnt, er alle belob udtrykt i ECU (jf. s. 8). 

Tabei 1 : Finansieringsbidrag i 1981, 1980 og 1958-1981 
Summarisk fordeling pâ finansieringskilder og omràder 

1981 1980 1958-1981 (2) 
I\^ì0 ECU % MIO ECU % Mio ECU % 

Lân af Bankens egne midier og garantler 
i Faailesskabet 
Herat garantier  
Uden for Fœilesskabet 

2 821,5(1) 
282,1 
396,4 

73,3 
7.3 

10,3 

2 753,2 
14,2 

371,4 

78,7 
0,4 

10,6 

17 229,1 
524.5 

1 933,6 

81,6 
2,5 
9,2 

lait 3 217,9 83,6 3 124,6 89,3 19162,7 90,8 

Finansieringsbidrag (^) af andre midier 
(bogfores i Den sserllge Afdeling. jf. s. 68)  
1 Faeliesskabet, af midierne fra det nye 
fœllesskabsinstrument for optageise og 
ydelse af lân, NIC 
Uden for Faeliesskabet, af mediemssta-
ternes elier Fœilesskabets midier 

539,8(1) 

90,4 

14,0 

2,4 

197,6 

176,3 

5,7 

5,0 

1 014,5 

934,3 

4.8 

4.4 

lait 630,2 16.4 373,9 10,7 1948,8 9,2 

Total 
Heraf — 1 Fœltesskabet 

— Uden for Faeliesskabet 

3 848,1 
3 361,3 

486,8 

100,0 
87,3 
12,7 

3 498,5 
2 950,8 

547,7 

100,0 
84,4 
15,6 

21 111,5 
18 243,6 

2 867,9 

100.0 
86,4 
13,6 

(1) Inklusive lân med rentegodtgorelser af Fasll esskabets budgetmœssige midier, jf. label 3, s. 24. 
(2) Belob i lobende priser omregnet fil dagskurser. En oversigl over en sa lang période mâ forlolkes med forsigtighed, idei cplysningerne om de forskellige àr 

pàvirkes af p risudviklingen samt af de kursaendringer, der er sket i perioden 1958-1981. 
(3) Undtagen lânene fra Euratom og lânene pâ sœrlige vilkâr i henhold til Lomékonventionerne, hvorom Kommissionen for De europaeiske Fgellesskaber 

traeffer tilde lingsbeslutningen. 
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/1981 udfànte Banken 2221.8 mio ECU ti! fremme af 
regionudviklingsbestreebelserne i Fas/lesskabet, heraf 394,5  
mio i Industrien. I den produktive sektor gik 860 sublàn under 
globallàn til mindre og meilemstore projekter. som er sasrhg 
beskeeftigelsesfremmende, heraf 144 i naeringsmiddeiindusthen. 

Finansieringsbidrag i Faellesskabet 

Midler og formé! 

Lânene af Bankens egne midier, dens garantier og lâ- 
nene af NICs midier ydes til samme formâl og pâ  
grundlag af naesten samme udlânskriterier. Bortset 
fra fem lân til genopbygningen af de jordskaeivsramte 
omrâder i Campanien og Basilicata samt et làn til for-
bedring af telefonanlaeggene pâ Sardinien, gik lânene  
af NICs midier alle til projekter. der ligeledes har 
modtaget lân af Bankens midier. Det vil derfor vaere 
mest hensigtsmaessigt at give en samlet oversigt  
over anvendelsen af disse midier i Faellesskabet sâvel  
som over de vigtigste akonomiske aspekter af de  
finansierede projekter. Dette er formâlet med den 
folgende redegorelse (s. 21-47). Disse finansierings
bidrag kan inddeles efter tre synspunkter: Deres 
okonomipolitiske mài (s. 28-39), deres fordeling pâ  
brancher eller infrastrukturer (s. 40-45) og deres geo-
grafiske fordeling (s. 45-47). 

vendefse af avanceret teknologi eller — / saerde-
leshed — sikring og diversificering af energifor-
syningen (udnyitelse af Faellesskabets egne res
sourcer. rationalisering af energianvendelsen, 
energibesparelser samt importspredning), og 

— projekter for modernisering eller omstilling af 
virksomheder eller skabelse af nye beskaeftigelses-
muUgheder, som er nodvendiggjort af de strukturelle 
vansketigheder. 

De projekter. som Banken finansierer, kan oftest hen-
fores til én af disse grupper. Mogie bidrager dog til  
virkeliggorelsen af fiere mài samtidig. I 1981 udlântes  
sâledes 380,6 mio af egne midier til projekter af re 
gional interesse, som ligeledes var af faelles euro- 
paeisk interesse (jf. tabel 4, s. 30). 

Làn af Bankens egne midier  
og garantier 

De okonomipolitiske mâf, hvis virkeliggorelse Ban
kens lân af egne midier i Faellesskabet ska! fremme. 
er festlagt i Romtraktatens artikel 130 og praeciseret i 
de generelle retningslinier for lànepolitikken. som  
Styrelsesrâdet har vedtaget. / praksis stilles dens  
midier til ràdighed for 

— fortrinsvis projekter, der fremmer den akonomi 
ske udvikiing af vanskeligt stillede regioner, herunder 
midlerne til genopbyg ningen af de omrâder i Italien  
og Graskenland, der ramtes af jordskaelvene i 1980 
og 1981 (jf. s. 10), herefter kaldet projekter af regio 
nal Interesse; 

— projekter af faelles interesse for fiere medlemssta-
ter eller for Faellesskabet som helhed. herefter k aldet 
projekter af faelles europaeisk interesse, 

enten fordi de fremmer Europas okonomiske integra 
tion (infrastrukturer for kommunikation — mo-
torveje, jernbaner, sejibare vandveje og tele-
kommunikation, der forbedrer forbindelserne 
mellem mediemsstaterne — og projekter, der  
gennemfores som et résultat af et naert teknisk 
og okonomisk samarbejde mellem virksomheder 
i forskellige medlemsstater), 

eller fordi de bidrager til virkeliggorelsen af Faelles  
skabets mài med hensyn ti! miljobeskyttelse, an-

Lân af NICs midier 

Bankens lân af NICs midier skai opfyide Râdet for De 
europaeiske Faellesskabers re tningslinier, som Kom 
missionen for De europaeiske Faellesskaber laegger til  
grand for sin afgorelse af. hvilke projekter der kan 
komme pâ taie. 

/ henhold tH Râdet for De europaeiske Faellesskabers 
afgorelser om bemyndigelse af Kommissionen til at  
optage de to forste lânetrancher pâ hverSOO mio kan 
de af NICs midier finansierede projekter inddeles i to  
hovedgrupper: 

— Infrastruktur- og energlprojekter, der bidrager tu 
at mindske de regionale forskelle samt til at forbed-
re beskaeftigelsessituationen. Disse projekter kan 
grupperes sammen med projekterne af regional  
interesse; 

— energiprojekter, der bidrager til at age Faellesska
bets uafhaengighed, dets forsynin gssikkerhed og di-
versificeringen af dets forsyningskilder, som vedrorer 
udnyttelse, transport og lagring af energiressourcer, 
eller som muliggor energibesparelser eller udnyttelse 
af alternative energikUder. Disse projekter kan grup
peres sammen med projekterne af faelles europaeisk 
interesse: 

— hertil kommer, at indtil 100 mio af anden tranche  
undtagelsesvis kan anvendes til finansiering af sâvel  
ovennaevnte projekter som forhândsbyggede indu-
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strihuse og boliger, der indgàr Ι et samlet program 
for fremme at den okonomiske og industrielle udvik-
ling af en region i Faellesskabet. 

Inden for en ramme pà henholdsvis 1 000 mio og 80 
mio og efter fradrag af Bankens eventuelle finansie
ringsbidrag af egne midier til samme projekter kan 
der endvidere optages lân til projekter for genetable-
ring af p roduktionsmidlerne og genopbygning af de  
okonomiske og sociale infrastrukturer i de jord- 
skaelvsramte omràder i Italien og Graekenland  
(jf s. 10). 

Banken er blevet bemyndiget til at yde disse lân pà  
FaeHesskabets vegne samt for dets regning og risiko.  
Den modtager sâledes làneansogningerne, og efter 
at Kommissionen for De europaeiske Faeiiesskaber 
har truffet afgoreise om, hvorvidt de forelagte projek
ter kan komme pä taie, foretager den projektbedom-
melsen efter sin normale fremgangsmäde og i over-
ensstemmelse med sine vedtaegter og saedvaniige 
kriterier, ligesom den traeffer tildelingsbeslutningen 
og varetager iànadministrationen. Kommissionen 
forer forhandlingerne om läntagningen og overforer 
derefter provenuet til Banken, som om nodvendigt 
sorger for dets midlertidige anbringeise. 

I 1981 indgik Kommissionen for De europasiske Faei
iesskaber og Banken i faellesskab aftaler om 19 lân af 
NICs midier pä i alt 539,8 mio mod 197,6 mio i 1980.  
Deres fordeling fremgâr af tabe! 2. 

Disse finansieringsbidrag fremmer genopbygningen 
af de om râder i Campanien og Basilicata, der ramtes 
af jordskaelvene i november 1980 (296,4 mio), udvik-
lingen af ugunstigt stillede omrâder i forskellige med-

Tabel 2: Lân af NICs midier 1979-1981 
1 millioner ECU 

1979 1980 1961 1 alt 

Denmark 18,1 18,1 
Frankrig — — 40,3 40,3 
Irland 86,7 41,7 17.3 145,8 
Italien (almindelige) 85,0 137,8 151,9 374,7 

(genopbygning) — — 296,4 296,4 
Del forenede 
Kongerige 105,3 — 33,9 139,2 

1 alt (almindelige) 277,0 197,6 243,4 718,1 
(genopbygning) — — 296,4 296,4 

Total 277,0 197,6 539,8 1 014,5 

(') Fordelingen ai linansieringsbidragene af egne midier fremgâr af tabel 7,  
s. 46. 

lemsstater (178,7 mio) samt forbedringen af FaeHes
skabets energiforsyning (93,7 mio), Idet tre projekter  
samtidig tjener de to sidstnaevnte formâl (29 mio),  
jf. tabel 4, s. 30. 

Genopbygningslânene af NICs midier gik til de grund- 
laeggende infrastrukturer, der er en nodvendig forud- 
saetning for genetableringen af den okonomiske og 
sociale aktivitet (udstyr til praefabrikerede landsbyer 
samt istandsaettelse af skoler, vandforsynings- og 
kloakfaciliteter, veje og jernbaner). 

Bortset fra genopbygning af de jordskaelvsramte om 
râder anvendtes NICs midier til erhvervelse af energi-
udstyr (93,7 mio), telekommunikation (63,7 mio), mo-

Tabel 3; Lân 1 mediemsstaterne i 1981 med rentegodtgerelser, der afholdes over FaeHesskabets almindeli-
ge budget 

miflioner ECU 

Lân med rentegodtgorelser inden for 
rammerne af EMS 0) 

Lan med rentegodlgoreiser iil 
genopbygningen af de lordskselvsramte 
omrâder i Campanien og Basilicaia (2) 

Af egne midier Af NICs midier Af egne midier Af NICs midier 1 ait 

Italien 
Irland 

639,1 96,4 
272,3 17,3 

31,8 296,4 1 063,7 
289,6 

lait 911,4 113,7 31,8 296,4 1353,3 

Total 1 025,1 328,2 1 353,3 

(1) Ifolge Rädels lorordning at 3. augusl 1979 lân med en renlegodtgereise pà 3 procentpoinîs 
(2) Ifolge Rädels afgerelse af 20. januar 1981 lân med en reniegodtgorelse pâ 3 procenipoints i 

i fiele deres Icbelid. 
hdjst 12 âr. 
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torveje (40,3 mio), vandforsyning (33.9 mio) samt an-
Iseg af Industriomrâder (11,9 mio), jf. tabel 5, s. 40. 

Lân med rentegodtgorelser over 
Faellesskabets budget 

Af disse finansieringsbidrag af Bankens og NICs mid
ier var 58 lân pâ i alt 1 025,1 mio forbundet med den 
rentegodtgerelse pâ 3 procentpoInts p.a., der kan 
ydes inden for rammerne af det europslske mone-
taere system (EMS) i henho ld til Râdet for De euro-
paeiske Faetlesskabers forordning af 3. august 1979 til  
fremme af investerlngerne i de mindst velstillede 
medlemsstater, der deltager fuldt ud og effektivt i 
EMS. Deres fordeling pâ dels Irland og Italien, dels  
finansieringskilder fremgàr af tabe! 3, s. 24 (^). 

(1) Disse beleb atviger noget Ira dem. som Kommissionen for De euro-
pasiske Faellesskaber artferer i sin érsberetning tor sà vidt angàr renlegodl-
gerelserne inden for rammerne af EMS. Det skyldes, al omregningen til  
ECU er foreiagei pâ grundlag af fo rskeilige kurser. Kommissionen opgiver 
726.3 mio for Italien og 291.2 mio for Irland eller tilsammen 1 017.5 mio. 

Disse lân udgor 32,7 % af de samlede lân af Bankens 
egne midier og 46,7 % af lânene af NICs midier, bort-
set fra genopbygningslânene, svarende til 62,6 % af  
den samlede iângivning i Italien og 84,5 % i Irland. 

Lânene til genopbygningen af de jordskaelvsramte  
omràder I Campanlen og Basilicata, der er forbundet  
med en rentegodtgorelse pâ 3 procentpoInts p.a. i en 
période pâ hojst 12 âr, belob sig til 328,2 mio eller en 
tredjedel af den samlede bevilling I form af lân med  
rentegodtgorelser, som Râdet for De europaeiske 
Faellesskaber stillede tll râdighed den 20. januar 1981. 

De samlede lân I me diemsstaterne med rentegodt-
gerelser, der afholdes over Faellesskabets budget, 
nâede derved op pâ 1 353,3 mio eller 40,3 % af lângiv-
ningen i Fœllesskabet af sâvel egne midier som NICs  
midier i 1981. De er tydeUgt markeret i de kapiUer, der  
omhandler lânene af Bankens egne midier (s. 92-98)  
og lânene at NICs midier (s. 99-100). 

Aktiviteten ί 1981 

11981 ydede Banken finanslerfngsbldrag af egne midier tll profekter I mediemsstaterne pâ 2 821,5 mio ECU 
mod 2 753,2 mio i 1980. Hertll kommer lân af midierne fra det nye fœllesskabsinstrum ent for optagelse og 
ydelse af lân (NIC) pâ I ait 539,8 mio mod 197,6 mio ί 1980. 

De samlede finansieringsbidrag i Fœllesskabet steg dermed fra 2 950,8 mio Ι 1980 til 3 361,3 mio i 1981 eller 
med 13,9 %, hvilket mé ses i lyset af stigninger pâ 15,3 % i 1980 og 30 «/o i 1979. 

Gennem en fortsat betydellg finansierlngsaktivitet ha r Banken Inden for rammerne af de generelle retningsll-  
nier, der gœlder for dens vlrke, sâledes fremmet udvikiingen af vanskeligt stillede regloner I Fœllesskabet, 
skabt nye beskœftigelsesmuligheder, stimuleret investerlngerne og forbedret energiforsyningen. 

Der bevilgedes rentegodtgerelser af Fœllesskabets budgetmœssige midier i forbindeise med lân pâ I ait 
1 353,3 mio til projekter I de mindst velstillede medlemsstater, der deltager fuldt ud og effektivt I det euro- 
pœiske monetœre system (1 025,1 mio) sâvel som til projekter for genopbygning af de jordskœivsramte om
ràder i Italien (328,2 mio). 

Bankens finansieringsbidrag af egne midier i Fœlles
skabet I 1981 er nœrmere beskrevet pâ siderne 
92-98. De figurerer pâ Bankens statusopgorelse. 

Finansieringsbidragene af NtCs midier er nœrmere 
beskrevet pâ siderne 99-100. De figurerer ikke pâ 
Bankens statusopgorelse, men bogfores i Den sœrli-
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ge Afdeling, som Styrelsesrâdet har oprettet med  
henblik pâ bogforing af Bankens finansieringsvirk-
somhed for tredjemand og for dermes regning. 

label 4, 5 og 7 viser fordelingen af finansieringsbidra-
gene af dels Bankens, dels NICs midier. Endvidere er  
summen af disse midier anfort, idet deres samfunds-
okonomlske virkninger bedst kan vurderes pâ grund 
lag af de samlede belob. 

Lânene i Graekeniand, der tiitrâdte Faeilesskabet den 
1. januar 1981, indgâr nu I finansieringsbidragene Ι  
Faeilesskabet. Bankens aktivitet var 1 ovrigt kende-
tegnet af en udvidelse af iàngivningen I Italien, inklusi

ve de forste lân med rentegodtgorelser tll genopbyg-
ningen af de jordskaeivsramte omràder, et fornyet og 
kraftigt opsving i iàngivningen 1 Belgien og Danmark, 
hovedsageiig til energiprojekter, samt et betydeligt 
aktivitetsniveau i Forbundsrepubiikken Tyskland, ho
vedsageiig takket vaere to garantier. Lânene i Irland 
og Frankrig havde stört set samme omfang som i 
1980, hvorimod der konstateredes en kraftig tiibage-
gang i Det forenede Kongerige, isaer pâ grund af re-
geringens politik for nedbringelse af statsgaelden. 

Genereit set var Bankens finansierìngsbidrag fortsat 
koncentreret i de medlemsstater, der har de mest 

Finansierìngsbidrag i Faeilesskabet i 1981 
Fordeling pâ okonomipolitiske hovedformâi C ) 

Regionudviklirtg Fslles europaeisk Interesse 

Andre ι j 
Frankrig 

Graekeniand 
Det forenede 

Kongerige 

IriarKl 

Italien 

Andre 

Energi 

1 Faelies europaeisk Interesse 

2 Regionudvikling 

3 Regionudvikling 
Faeiles europaeisk interesse  
Modernisering og 
omstilling af virksomheder (i) 

Heraf NIC 

Herat lân til genopbygningen af 
Gampanien og Basilicata 

Heraf lân til genopbygningen af 
Campanien og Basilicata af NIGs midier 

(') Visse proieWef lienef fiere formal, jf. s. 23 og label 4. s 30. 
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akutte regionproblemer. Sâtedes gik 69,3 % af Ban 
kens egne midier og 73 % under indregning af NICs  
midier til projekter i Italien, Irland. Det forenede 
Kongerige og Graekenland. For de lande, hvor ho-
vedparten af de finansierede projekter gennemfores. 
og hvor strukturproblemerne er mest udtalte, forte 
udvidelsen af Bankens aktivitet til betydelige ind-
sprojtninger af fremmed kapital til gavn for finansie-
ringen af prioriterede projekter. 

dragene i energisektoren (isaar til kernekraftvaerker, 
udnytteise af kulbrinteforekomster og gasrorlednin-
ger), der nu repraesenterer over halvdelen af aktivite-
ten i regnskabsâret, nâr alle midier sammenlaegges.  
Lânene til infrastrukturer for transport og telekom-
munikation, vandforsynlng, kloakering, kunstvanding 
og etablering af industriomrâder repraesenterede 
fortsat betydelige belob, nemlig ca. 40 %. Endvide re 
fortsatte Banken sin stotte til mindre infrastrukturer. 

Lânene til projekter af regional interesse repraesen  
terede fortsat et anseligt belob, nemlig ca. to tredje- 
dele af finansieringsbidragene i Faellesskabet som i  
1980 (1 746,7 mio af egne midier og 2 221,8 mio inklu 
sive lânene fra NIC Ο pâ 475,1 mio). De viste endda 
en betydelig fremgang i Italien (isaer Mezzogiorno, 
takket vaere lânene til genopbygningen af Campanien 
og Basilicata). De er koncentreret i de regioner, der  
prioriteres hojest i Faelleskabets regionudviklingspoli-
tik, eller som forener den storste ledighed med det 
laveste nationalprodukt pr. indbygger. 

Pâ grund af svigtende eftersporgsel fra brancherne 
Industri, landbrug og tjenesteydelser nâede lânene  
hertil kun op pâ 472,3 mio mod 585,4 mio i 1980 trods 
en ny stigning i globallânene (318,3 mio mod 265,5  
mio i 1980), der her repraesenterer over to tredjedele 
af finansier ingsbidragene. Anfallet af sublàn under io-
bende globallân steg betydeligt (860 mod 518 i 1980)  
ved en beiobsmaessig fremgang fra 131,6 mio i 1980  
til 288,3 mio. Hovedparten heraf gik fortsat til mindre 
projekter. 

Finansieringsbidragene til projekter af fœlles Interes
se Steg med 16,9 %, idet de udgjorde 1 450,5 mio af 
egne midier og 93,7 mio af NICs midier eller tilsam-
men 1 544,2 mio (^). Over ni tiendedele heraf gik til  
projekter, der fremmer virkeliggorelsen af Faellesska-
bets mài pâ energiomrâdet (1 346 mio af eg ne midier  
og 93,7 mio af NICs midier), idet de sigter mod at ud-
nytte Faellesskabets egne ressourcer (66,3%). frem
mer diversificeringen af Importen (26,7 %) og bidra-
ger til en mere rationel energianvendelse (7 %). 

De i 1981 bevilgede iân og garantier indgik i finansie- 
ringen af 1 098 projekter mod 703 i 1980 og 515 i 
1979, nâr medregnes de projekter, hvortil der ydedes 
sublân. De samiede udgifter hertil kan ansiâs til ca.  
11,7 mia, hvoraf lânene af Bankens egne midier i gen-
nemsnit daekkede 24,1 % mod 28,7 % under hensyn-
tagen til lânene af NICs midier. De mindre og mellem-
store projekter modtog storre procentvise finansie 
rìngsbidrag. 

De i 1981 finansierede energiprojekter ventes at ville 
reducere Faellesskabets afhaengighed af olle med i alt  
ca. 10,6 mio t olieaekvivalent (toae), svarende til ca.  
2,3% af den samiede import i 1978, hvilket er den  
maengde, som Râdet for De europaeiske Fœllesska-
ber sigter mod at begraense Importen af olie til i 1990. 

De i 1981 finansierede projekter ventes direkte at ville  
skabe ca. 20 600 permanente arbejdspladser og sikre 
knap 10 600 andre, hovedsagelig i Industrien. 

Hvad den branchemaessige fordeling angâr, kom det 
pâ ny til en stor stigning ( -i- 28 %) i finansieringsbi-

(1) Inklusive henhoidsvis 380,6 og 29 mio ni proiekier. der béde tremmer re-
gionudvikiingsbesirsbeiserne og er al faalies europaaisk interesse 

Energiprojekterne og de forskeilige infrastrukturpro-
jekter fremmer pâ laengere sigt skabelsen af et storre  
antal permanente arbejdspladser, isaer indirekte som  
folge af de produktive aktiviteter, hvis udvikling de 
danner grundlag for. Endvidere har de nodvendige 
arbejder og leverancer i forbindelse med etablerin-
gen af disse anlaeg — i lighed med industriprojekter-
ne — betydelige direkte og indirekte midlertidige 
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virkninger pâ beskaeftigelsen i aniasgsperioden, som  
undertiden er forholdsvis lang. Disse midlertidige 
virkninger af de projekter, til hvis finansiering Banken  
bidrog i 1981, kan ansiâs til ca. 450 000 mandâr, sva-
rende til ca. 105 000 arbejdspladser de to forste âr og 

derefter gradvis faerre. Under hensyntagen til de til-
svarende virkninger af de projekter, der finansieredes 
de fire foregàende regnskabsâr, kan det ansiâs, at 
Bankens finansieringsbidrag i 1981 sikrede ca.  
400 000 arbejdstagere beskaeftigelse. 

Fordeling pâ okonomipolitiske formât 

Lan til projekter af regional interesse 

Lânene til projekter, der fremmer reglonudviklings· 
bestraebelserne, udgjorde 1 746.7 mio af Bankens 
egne midier og 475,1 mio af NIC s midier eller I a lt 
2 221,8 mio. 

Neri Indgâr lânene med rentegodtgorelser til de 
jordskaeivsramte omrâder i Campanien og Basiiica-
ta (Jf. nedenfor), nemllg 296,4 mio af NICs midier og 
31,8 mìo af Bankens egne midier. 

regioner, sâsom Irland, Mezzogiorno, Grœkenland.  
Nordirland og Grönland, eller regioner, hvor ledig-
heden er mere end 25 ®/o hojere end gennemsnlttet 
I Feellesskabet. 

I Italien steg Bankens udiân af egne midier til fremme 
af regionudviklingsbestraebelserne med 16 % til 956,6  
mio mod 825,4 mio i 1980, medens lânene af NICs  
midier naesten flrdobledes til 383,6 mio mod 104 mio.  
De samlede finansieringsbidrag belob sig sâledes til  
1 340,2 mio, hvoraf 1 262,9 mio eller 94 % bevilgedes i  
Mezzogiorno. 

De bevilgedes dels 1 Italien (60 %), Irland (ca. 
15 "/ο), Det forenede Kongerige (11,4 Vo) og Grœ 
kenland (6,7 °/o), dels Frankrig, Danmark og Belgi
en, der tegnede sig for mindre belob. 

De var fordelt pâ energlprojekter (456,6 mio af egne 
midier og 28,9 mio af NICs midier), projekter Inden 
for industri, landbrug og tjenesteydelser (422,7 mio  
af egne midier), telekommunikation (298,9 mio af 
egne midier og 63,7 mio af NICs midier), infrastruk-
turer for transport (200,6 mio af egne midier og 99,6  
mio af NICs midier), kunstvanding, vandforsynlng 
og splldevandsbehandling (229,2 mio af eg ne mid
ier og 60 mio af NICs midier) samt etablerfng af in-
dustrlomràder og projekter for tllvejebringelse af 
forskelllge Infrastrukturer (138,8 mio af egne midier, 
herunder globallân pâ 50,2 mio, og 222,9 mio af 
NICs midier). 

Over fire femtedele af de samlede finansieringsbi
drag tilfied forehavender 1 meget hejt prioriterede 

Heraf udgjorde lânene med rentegodtgorelser til gen-
etablering af produktionsmidlerne samt de okonomi-
ske og sociale infrastrukturer i de jordskaelvsramte 
omrâder i Campanien og Basilicata 328,2 mio (31,8  
mio af egne midier og 296,4 mio af NICs midier), svar-
ende til en tredjedel af det afsatte belob. Disse lân  
gik dels til udbedring af telefon- og elforsyningsnet, 
veje, jernbaner og skoler, dels til tilvejebringelsen af 
de nodvendige infrastrukturer i forbindelse med prae-
fabrikerede landsbyer eller boliger til de hjemlose. 

Endvidere ogede Banken pâ ny sin bistand til fremme 
af Mezzoglornos udvikling, sâledes at den samlede 
lângivning belob sig til 847,5 mio af egne midier og 
87,2 mio af NICs midier eller i alt 934,7 mio, der ho-
vedsagelig stilledes tit râdighed pâ Sicilien og Sardi
nien samt i Puglien. Ca. 40 % heraf gik til projekter af  
interesse for fiere regioner, nemlig i forbindelse med 
gastransport, elforsyning, telekommunikation. vand- 
forsyning og industri. 
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Lânene var fordeit pâ industriprojekter, hovedsagelig 
inden for brancherne kemi, naeringsmidier, byggeri 
og automobiler (192,4 mio at egne midier eller en 
tredjedel mere end I 1980, hvortil kommer de mindre  
og mellemstore projekter, der modtog sublân under  
globallân), energiprojekter (283,2 mio af egne midier 

og 19,7 mio af NICs midier), vejbygning og telekom-
munikationsprojekter, der gor det muligt at tilslutte 
over 200 000 abonnenter I forskellige egne (209,7 mio  
af egne midier og 55,6 mio af NICs midier), projekter  
for kunstvanding eller draening af 74 400 ha (63,6 mio  
af egne midier) og sikring af vandforsyningen til ca. 

Finansieringsbidrag af regional interesse i Faellesskabet 1978-1981 
I millioner ECU 

Fordeling pâ brancher  
2300-

2000-

1500-

1000-

500-

1979 198Ü 1978 

Industri  
I I Diverse infrastrukturer  
H Vand (tapning, distribution, rensning) 
I Landbrugsforbedring 

I I Telekommunikation  
I Transport 
• Energi 
illl Herat NIC 

1981 

Fordeling pâ lande  

2300-

2000-

1500 -

1000-

500-

1978 1979 
1 I Andre 
2 Graekenland 
I Frankrig 

I I Det forenede Kongerige 
^ Irland 
H Italien 
HI HerafNIC 

1980 1981 
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label 4: Ffnanslerlngsbldrag I Fœllesskabet 11981 og 1958-1981 C] 
Fordeling pà okonomipolitiske formàl 

1981 

At egne midier At NICs midier lait 
Okonomipolilisk iormâl Mio ECU % Mio ECU Mio ECU % 

Regionudvikling 1746,7 100,0 475,1 2 221,8 100,0 
Belgien 12,3 0.7 — 12,3 0,6 
Danmark 23,9 1.4 — 23,9 1.1 
Forbundsrepublikken Tyskland — — — — — 
Graekenland 149,3 8.5 — 149,3 6,7 
Frankrig 67.7 3,9 40,3 108,0 4.8 
Irland 318,1 18,2 17,3 335,4 15,1 
Italien (?) 956,6 54,8 383,6 1 340,2 60,3 
Luxembourg — — — — — 
Nederlandene — — — — — 
Det forenede Kon gerige 218,8 12,5 33,9 252,7 11,4 

Modernlsering og omstllling af virk-
somheder 4,9 100,0 — 4,9 100,0 
Felles europœisk Interesse 1450,5 100,0 93.7 1 544,2 100,0 
Energi 1 346,0 92,8 93,7 1 439,7 93,2 

Udnyttelse af Fasllesskabets 
egne ressourcer 913,1 62,9 42,2 955,3 61,8 
Vandkraft og geotermisk energi 4.8 0.3 32,9 37.7 2.4 
Kerneenergi 700,6 48,3 — 700.6 45,4 
Kulbrinter 179,0 12,4 — 179,0 11.6 
Fast brœndsel 28.7 1.9 9,3 38,0 2.4 
Alternative energikiider — — — — — 
Ratlonel energianvendelse 88,2 6,1 11,9 100,1 6.5 

Importsprednlng (3) 344,7 23,8 39,6 384,3 24,9 

Naturgas 171,5 11.8 27.8 199,3 12,9 
El. kul DSV. 173,2 12,0 11,8 185,0 12,0 

Kommunikation 79,8 5,5 — 79,8 5.2 

Transport 79,8 5.5 — 79,8 52 
Jernbaner — — — — 
Veje og ingenierarbe/der — — — — — 
Setransport 7.2 0.5 — 7.2 0.5 
Lufttransport 72.6 5.0 — 72,6 4.7 

Telekommunikation — — — — — 

Andre infrastrukturer — — _ — — 
Miljobeskyttelse 22,3 1.5 — 22,3 1.4 

Industrielt samarbejde 2.4 0,2 — 2.4 02 

Ny teknologi og forskning — — — — 

— At fratraekke for finansierings-
bidrag med fiere formàl -380,6 -29.0 -409.6 

Total 2 821,5 539,8 3 361,3 

(1) Jf. label i. note2, s 21. 
(2) Herunder län til genopbygning af de jordskaelvsramte omrâder pä 38.1 mio at egne midier og 296,4 mio at NiCs midlar. 
(3) F.eks. gasrerledninger, investennger til tremme at e iimporten, aniœg, der muhgger fynng at kraftvaerker med importeret kul, osv, 
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1958-1981 

Af eqne midier Al NICs midier lait 

MIO ECU % Mio ECU Mio ECU % Okonomipolitisk formâl 

12113,6 100,0 773,1 12 886,7 100,0 Reglonudvlkling 

102,3 
176,3 
372,6 
149,3 

1 503,8 
1 243,5 
5 733.1 

4.0 
70,5 

2 758,2 

0,8 
1.5 
3.1 
1.2 

12,4 
10,3 
47,3 

0,6 
22,8 

40,3 
145,8 
527,2 

59,8 

102,3 
176,3 
372,6 
149,3 

1 544,1 
1 389,3 
6 260,3 

4.0 
70,5 

2 818,0 

0,8 
1.4 
2,9 
1.1 

12,0 
10.8 
48,6 

0,5 
21.9 

Belgien 
Danmark 
Forbundsrepublikken Tyskland 
Graekenland 
Frankrig 
Irland 
Italien (2) 
Luxembourg 
Nederlandene 
Del forenede Kongerige 

279,6 100,0 279,6 100,0 
Modemisering og omstllling af vlrk-
somheder 

7121,2 100,0 326,5 7 447,7 100,0 Faelles europaeisk Interesse 

5 614.4 

4119.1 

78,8 

57,9 

326.5 

198.0 

5 940,9 

4 317,1 

79,8 

58,0 

Energi 
Udnyttelse af Faellesskabets 
egne ressourcer 

381,3 
2554,0 

892,7 
288,5 

2.6 

5.4 
35,9 
12,5 
4,1 

78.3 

16.7 
103,0 

459,6 
2554,0 

909.4 
391.5 

2.6 

6.2 
34,3 
12,2 
5.3 

Vandkraft og geotermisk energi 
Kerneenergi 
Kulbrinter 
Fast brsendsel 
Alternative energikilder 

287,5 4.0 38.2 325,7 4,4 Rationel energianvendelse 

1 207,8 17.0 90,3 1 298,1 17,4 Importspredning 

782.0 
425,8 

11.0 
6,0 

69,5 
20,8 

851.5 
446.6 

11.4 
6.0 

Naturgas 
El. kul osv. 

1 034,1 14,5 — 1 034,1 13,9 Kommunikation 

926,9 13,0 — 926,9 12,5 Transport 

103,9 
572,0 
71,3 

179,7 

1.5 
8,0 
1.0 
2,5 

— 
103,9 
572,0 
71.3 

179,7 

1.4 
7.7 
1.0 
2.4 

Jernbaner 
Veje og ingenierarbejder 
Setransport 
Lufttransport 

107,2 1.5 — 107,2 1.4 Telekommunikation 

21.2 0,3 — 212 0.3 Andre infrastrukturer 

53.0 0.8 — 53,0 0,7 Miljebeskyttelse 

368,5 5.2 — 368.5 5.0 Industrielt samarbejde 

30.0 0,4 — 30,0 0.4 Ny teknologi og forskning 

-2285,2 - 85,1 - 2370,3 
— At fratraekke for finansierings
bidrag med fiere formài 

17 229,1 1 014,5 18 243,6 Total 
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Rnansieringsbidrag i Faalleaskabet i 1981 
I millioner ECU 

Af NIGs midier Af egne midier Branche 

Δ Ο <10 ^^Energi 

/\ Q 10,1- 30 Andre infrastrukturer Δ Ο 30,1 - 90 ^^Industri Δ Ο"'-"" 
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1,4 mio mennesker (67,6 mio af egne midier) samt  
endelig aniaeg af en raekke industriomrâder (31 mio af 
egne midier og 11.9 mio af NICs midier). 

Pâ Sicilien ydede Banken lân til vejbygning, herunder 
ringvejen omkring Palermo, kunstvanding og jordfor-
bedring omkring Gela samt udbygning af hojspaen-
dingsnettet og udisegning af et sokabel under Messi-
nastraedet med henblik pâ sammenkobling af nettane  
pà Sicilien og i Calabrien. Hertil kommer lân til dels  
Industriomràderne i Syrakus og Catania, dels omstil- 
ling af fire cementfabrikker til kulfyring samt to global- 
lân til lokale institutioner for finansiering af mindre og  
mellemstore industhprojekter. 

sen, en forbedring af vandforsyningen I 86 kommuner 
med knap 600 000 indbyggere, kunstvanding af 
12 000 ha, tre fabrikker for fremstilling af naeringsmld-
ler i provinsen Latina, industriomrâder og et omfat-
tende projekt for udbygning af teiefonnettet, som li-
geledes er til gavn for Abruzzerne og Molise. 

I Abruzzerne bidrog Banken til en udbygning af en 
naturgasrorledning, opforelsen af en fabrik for frem
stilling af bilde le i Atessa og et glasvasrk i San Sa lvo 
samt vandforsyningsanlaeg i talrige kom muner i pro
vinsen Teramo samt i provinsen Ascoli Piceno i Mar 
che. 

Lânene pâ Sardinien gik til kunstvanding og draening 
af over 37 000 ha i provinserne Cagliari og Oristano,  
forbedring og udbygning af telefon- og einettene, 
omstilling af kraftvaerket i Sulcis til kulfyring samt  
mindre og mellemstore industriprojekter. 

I Puglien bidrog Banken til finansieringen af fo rskel-
lige vejafsnit längs adriaterhavskysten, kunstvanding 
af 24 000 ha sydvest for Foggia, modernisering af en 
fabrik for fremstilling af gaffeltrucks i Bari, omstilling 
af et kraftvaerk i Brindisi tll kulfyring og modernisering 
af et raf finaderi i Taranto med henblik pâ udvidelse af 
Produktionen af lette olleprodukter. 

1 Campanlen stottede Banken ikke blot genopbyg-
nlngen, men ogsâ et pumpekraftvaerk i Presenzano, 
en udbygning af t eiefonnettet. projekter for rationali-
sering af fabrikker for fremstilling af medicinalvarer 
(Torre Annunziata), farver (Galvano) og drikkevarer 
(Riardo) samt et nyt afsnit af gasrorledningen Alge-
rlet—Italien. 

I Calabrien gik lânen e til et vandkraftvaerk i Calusia, 
udnyttelsen af naturgasforekomsten Lavinia ud for 
Ciro Marina samt udvidelsen af to akvaedukter, der  
forsyner provinsen Cosenza samt provinserne Poten 
za og Matera i Basilicata. 

I Molise stillede Banken lân til râdighed for to kemi-
ske fabrikker i Termoli og en fabrik for fremstilling af 
rengoringsmidier i Isernia. 

For at lette finansieringen af m indre og mellemstore 
projekter, der fremmer forskellige fremstiliingsindu-
strlers udvikiing i hele Mezzogiorno, bevilgede Ban 
ken fem globallân pâ i ait 125,5 mio (1(X) mio i 1980).  
De i 1981 bevilgede sublân under lobende globallân 
mere end fordobledes i forhold til 1980, nemlig til  
144,7 mio. der gik til 303 projekter. De sâledes finan- 
sierede forehavender gennemfores i Campanien (81  
sublân pâ 41.9 mio), pâ Sicilien (61 sublân pâ 25,6  
mio), i Puglien (48 sublân pâ 21,9 mio), Abruzzerne 
(34 sublân pâ 17,9 mio), Latium (31 sublân pâ 21,8  
mio), Calabrien (30 sublân pâ 6,4 mio), Molise  
(8 sublân pâ 2,7 mio), Marche (5 sublân pâ 5,8 mio)  
og Basilicata (5 sublân pâ0,7 mio). Det gennemsnitlige 
sublân var pâ 477 000 ECU. hvilket svarer tllnaermel-
sesvis til gennemsnittet af de 929 sublân, som siden 
1969 er blevet stillet til râdighed i Mezzogiorno  
(475 000 ECU), selv i lobende priser. 

I visse ugunstigt stillede omrâder i Mellem- og Nord-
Italien fremmede Banken ligeledes projekter af regi 
onal interesse, idet den bevilgede 77,3 mio dels til  
hojspaendingsledninger, en fabrik for fremstilling af 
kulstofelektroder (Narni Scalo i Umbrien) og en fa
brik for fremstilling af b iomedicinsk udstyr (Saluggla 
i Piemonte), dels i form af to globallân til mindre og 
mellemstore projekter. 

Lânene i Lattum stilledes til râdighed for vejbyg-
ningsprojekter til fordet for den sydiige del af provin

ce samlede sublân i 1981 ti l mindre og mellemstore 
projekter i regionudviklingsomrâder I Mellem- og 
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meilemstore infrastrukturprojekter i egne af Frankrig, der  
kendetegnes af udvikiings- eller omstillingsproblemer 
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Norditalien mere end tredobledes i forhold til âret  
for, nemiig til 43 sublân pâ 16,2 mio, fordelt med 12  
pâ 6 mio Ι Trentino-Alto Adige, 11 pâ 3,6 mio i Um-
brien, 8 pâ 3,7 mio i Toscana, 7 pâ 1,8 mio I Marche 
og 5 pâ 1,1 mio i Friuli-Venezia Giulia. Det gennem-
snitlige sublân var her pâ ca. 377 000 ECU. 

og tandbrug. Under de lobende globallàn stillede 
Banken sâledes i ait 43,3 mio til râdighed for 386  
mindre og mellemstore projekter i form af sublân 
(307 sublân pâ 38,3 mio i 1980). Det gennemsnitlige 
sublân var pâ ca. 112 000 ECU mod 125 000 de fore-
gâende âr. 

I Irland belob lânene til projekter af regional interesse 
sig til 318,1 mio af egne midier (318,7 mio i 1980) og 
17,3 mio (mod 41,7 mio i 1980) af NICs midier eller i 
alt 335,4 mio. Ca. halvdeien heraf gik til projekter til  
gavn for fiere regioner eller for hele landet. 

Infrastrukturer for energi modtog de storste belob  
(129,7 mio af egne midier og 9,2 mio af NICs midier),  
efterfulgt af forskellige projekter Inden for industri,  
landbrug og tjenesteydelser (82 mio). Herefter kom 
mer projekter for vandbygning (32,9 mio), udbygning 
og modernisering af telekommunikationsfaciliteterne 
(47,5 mio af egne midter og 8,1 mio af NICs midier)  
samt elektrificering af en forstadsbane i Dublin (26 
mio). 

I Det forenede Kongerlge bevilgede Banken 218,8 
mio I lân af egne midier og 33,9 mio af NICs midier  
eller i alt 252,7 mio (mod 499,5 mio af egne midier I 
1980) til projekter af regional interesse. Knap ni tien-
dedele heraf gik til infrastrukturprojekter, nemiig pro 
jekter for vandforsyning og spildevandsbehandling 
(34,1 mio af egne midier og 33,9 mio af NICs midier),  
udstyr til telekommunikation og landtransport (112,6 
mio) samt diverse infrastrukturer (46,3 mio). Industri-
projekterne tegnede sig kun for 25,8 mio inklusive et  
globallàn pâ9,3 mio. 

De finansierede projekter gennemfores hovedsagelig 
i Skotland samt Nord- og Nordvestengland. 

I energisektoren skal lânene gore det muligt at udnyt-
te torveforekomster til fyring af kraftvaerker og frem-
stiliing af briketter til brug i centralvarmeanlaeg, at  
opfore landets forste storre kulfyrede kraftvaerk i 
Moneypoint og at udbygge to torvefyrede kraftvaer
ker, nemlig i Shannonbridge og Lanesborough. Disse 
vaerker vii gore det muligt at reducere landets afhaen-
gighed af importeret die med ca. 915 000 t ârligt. 

I Skotland skal to lân til regionale myndigheder i Fife 
og Strathclyde indgâ i etableringen af vandforsy-
ningsnet, spiidevandsbehandlingsanlaeg og vejbyg-
ningsprojekter, isaer faerdiggorelsen af Monk landmo-
torvejen gennem Glasgow. I Nordengland bevilgedes 
et lân af NICs midier til et vandprojekt i Northumbria, 
isœr Kielderdaemningen i forbindelse med North 
Tyne. 

Lânene i den produktive sektor gik til mange forskel-
llgartede projekter. 

Lânene i Nordvestengland gik til projekter for vand
forsyning og spildevandsbehandling, aniaeg af ring-
vejen omkring Liverpool samt en udvidelse af et  
avistrykkeri i Manchester. 

Banken ydede sâledes et lân til opforelse eller udvi
delse af 46 uddannelsescentre for industri og land
brug, som skal gore det muligt at forbedre de teknl-
ske og administrative kvalifikationer hos et storre an-
tal beskaeftigede til gavn for udviklingen af mere di-
versificerede og produktive aktiviteter i Irland. 

I Sydvestengland bidrog Banken til finansieringen af 
en fabrik for fremstilling af entreprenormaskiner samt  
til et vandbygningsprojekt i Cornwall og Devon, isaar 
for oversvommelsessikring. 

En raekke globallàn er forbeholdt mindre og mellem
store projekter Inden for industri, landbrugsindustri 

I Yorkshire and Humberslde ydede Banken lân til an
iaeg for fremstilling af teknologisk avancerede mikro-
datamater i Leeds, en udbygning af telefonnettet i 
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omrâdet Hull samt forskellige vandbygningsarbejder, 
der tigeledes er til gavn for Midlands. 

I Nordirland bidrog Banken til en forbedring af vej-
nettet i Belfast og Londonderry. 

Endelig gik tre lân til forskellige egnsudvlklingsomrà- 
der, nemlig et til bygning af over 200 sovevogne, der 
skal indsaettes pâ strsekningerne mellem Skottand og 
henholdsvis London og Bristol, et andet til digitali te-
lefonudstyr og et tredje, nemlig et globallân, til finan-
slering af mindre og mellemstore industriprojekter. 
Under de lobende globallân blev der i 1981 ydet 46  
sublàn pà 18,1 mio, nemlig 12 i Nordvestengland (2,3  
mio), 8 i Yorkshire and Humberside (0,9 mio), 7 i Wa 
les (1,2 mio), 5 i Skotland (0,7 mio), 4 i Nordengland 
(3,1 mio), 4 i Nordirland (1,4 mio), 3 i Sydvestengland  
(7,4 mio) og 3 i del ostlige Midlands (1,1 mio). 

baltàn til formidlende banker. Heraf stilledes i alt 28  
mio til râdighed for 34 beskedne projekter, hovedsa- 
gelig i Central- og Ostgraekenland samt pâ oerne (11  
sublân pâ 7,7 mio), i Central-, 0st- og Vestmakedo- 
nien (10 sublân pâ 9,3 mio), Thessalien (3 sublân pâ 
2,7 mio), pâ Kreta (3 sublân pâ 2 mio), i Epiros 
(2 sublân pâ 3,1 mio), pâ Peloponnes og i Central- og 
Vestgraekenland (2 sublân pà 1,5 mio) samt i Thrakien  
(2 sublân pâ 0,8 mio). Hertil kommer et sublân pâ 0,9  
mio til modernisering af 200 landbrugsbedrifter. Dis
se belob inkluderer ikke de i regnskabsâret bevilge-
de sublân under de globallân, der stilledes til râdig
hed for 1981, hvor Graekenland endnu ikke var med-
lem af Faellesskabet (jf . s. 51). 

I Frankrig belob lânene til projekter af regional inter
esse sig til 67,7 mio af egne midier og 40,3 mio af 
NlCs midier eller i alt 108 mio. 

I Grsekeniand bevilgede Banken del forste âr efter 
landets tiltraedelse af Fœllesskabet lân af egne midier 
pâ 149,3 mio til projekter. der fremmer regionudvik-
lingsbestrsebelserne. 

Ca. to tredjedele heraf gik til infrastrukturer, isaer for  
kommunikation (57,6 mio), nemlig udbygning af tele-
kommunikationsnettet i underforsynede omrâder,  
etablering af et radaranlasg til overvâgning af det 
graeske luftrum og anlaeg af den nye vej fra Thessalo-
nike til Serres, der forbedrer forbindelserne mellem 
de ugunstigt stillede omrâder i 0stmakedonien og 
landets naeststorste by. 

Hertil kommer de nodvendige vandbygningsarbejder 
til fremme af industriens og landbrugets udvikling 
(40,4 mio), nemlig kloaknet og spildevandsbehand-
lingsanlaeg i byerne loannina, Larissa, Kastoria og 
Ptolemais, kloakanlaeg, veje, vand- og elprojekter i 
forbindelse med etablering af fem industriomrâder i 
Komotini, Kavala, Volos, Patras og Heraklion, der prio-
riteres hojt i det graeske regionudviklingsprogram, 
samt kunstvanding af knap 17 500 ha i 0stmakedo-
nlen og Epiros. 

Finansieringsbidragene til industrivirksomheder og 
landbrugsbedrifter (51.3 mio) havde form af fire glo-

De vigtigste projekter gennemfores i Poitou-Cha· 
rentes og Aquitanien (17,5 mio af egne midier og 
40,3 mio af NICs midier) og omfatter udvidelse af 
trafikhavnen i La Rochetle-La Pallice samt knap 290  
km motorvej mellem Paris og den spanske graense, 
som er af vaesentlig betydning for Sydvestfrankrig 
og indgâr i europavej E3 Lissabon—Stockholm. 

Hertil kommer fire globallân til Caisse d'Aide à l'É
quipement des Collectivités Locales (CAECL) med  
henblik pâ finansiering af regionale infrastrukturer  
(50.2 mio). Under dette og tidiigere globallân til  
CAECL er der nu blevet stillet 108 sublân pâ i ait 
36,9 mio til râdighed. hovedsagelig for veje i Syd-
frankrig-Pyrenaeerne (71 sublân pâ 11,3 mio), Nord-
frankrig (18 sublân pâ 16,4 mio), Languedoc-Roussil-
lon (10 sublân pâ 4 mio), Nedre Normandiet (4 sub
lân pâ 1.4 mio). Pays de la Loire (3 sublân pâ 2,4  
mio) samt Auvergne og pâ Korsika (hver 1 sublàn 
pâ 0,7 mio). 

Finansieringsbidragene af régional interesse i Dan-
mark pâ i ait 23,9 mio af egne midier (mod 17,5 mio i 
1980) gik til en udbygning af det gronlandske tele-
kommunikationsnet og forbindelserne med Syddan-
mark, en udvidelse af t rafikhavnen i Âbenrâ, moder
nisering af spildevandsfaciliteterne i Kalundborg 
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samt opforelse af et fiskeri- og havforskningscenter ί  
Hirtshals, der har til formât at udbrede kendskabet til 
fisketeknik, forbedre fiskerbâdenes udstyr og ud-
danne fiskere. 

Herl indgâr to nye globallân (I alt 9,5 mio) til den 
danske stat. Under disse og tidligere globallân bevil-
gedes 1 alt 24 sublân pâ 6,1 mio til mindre og mei- 
lemstore projekter, hovedsagelig vest for Store Baelt 
(22 sublân pâ 5,1 mio). 

Endelig blev der under et globallân pâ 12,3 mio til  
Société Nationale de Crédit à l'Industrie i Belgien  
bevilget syv sublân, nemlig fire i Walloniet pâ 7.9 mio  
og tre i Flandern pâ 4,4 mio. 

I overensstemmelse med Faellesskabets retningsli- 
nier ogede Banken sin lângivning til projekter for ud-
nyttelse af Faellesskabets egne energlkilder betyde-
ligt, nemlig fra 682 til 913,1 mio. Dette gaelder isœr  
finansieringsbidragene i kerneenergisektoren, der be 
lob sig til 700,6 mio af egne midier. De var fordelt pâ  
to betydetige garantier i forbindelse med et kraftvasrk 
i Mülheim-Kärlich i Forbundsrepublikken Tyskland 
samt en raekke lân til to kraftvserker i Frankrig, et i 
Belleville i Cher og et i Creys-Malville i Alperne, hvor 
man opforer en hurtig formeringsreaktor, Super- 
Phénix, hvis speclfikke uranforbrug er mindre end let-
vandsreaktorernes, to kraftvaerker i Belgien, nemlig i 
Tihange naer Liège og Doel naer Antwerpen, samt et  
kraftvaerk i Montalto di Castro i Latium i Italien. Disse  
vaerker, der har en samlet effekt pâ 10 624 MW, mu- 
liggor en elproduktion pâ ca. 14 mio toae, hvoraf 6,6 
mio kan tilskrives de blokke, der finansieredes for  
forste gang i 1981. Endelig bevilgede Banken et nyt  
lân til uranberigningsanlaegget Eurodif, der arbejder  
efter gasdiffusionsprincippet. Dette aniaeg, der opfo- 
res i Tricastin i Rhônedalen, fâr en separationskapaci- 
tet pâ 10 800 t separationsenheder, hvilket gor det  
mutigt at daekke behovet for ca. 100 kraftvaerker à  
1 000 MW. 

Lan og garantier til projekter af faelles 
europaeisk interesse 

Lânene til projekter af fœlles europaeisk Interesse 
belob sIg I 1981 tll 1 450,5 mio af Bankens egne 
midier og 93,7 mio af NICs midier. Af disse i ait 
1 544,2 mio gik over ni tiended eie tll projekter, der  
fremmer virkeliggereisen af Faellesskabets mâl pâ 
energiomràdet, idet de stilledes tii ràdighed for 
projekter for udnyttelse af Faellesskabets egne 
energiressourcer (913,1 mio af egne midier og 42,2  
mio af NICs midier), spredning af Importen (344,7  
mio af egne midier og 39,6 mio af NICs midier) og 
rationel energianvendelse (88,2 mio af egne midier  
og11,9 mio af NICs midier). 

Herta kommer, ai Bariken i sin egenskab af Euratoms 
befuldmasgtigede sammen med Kommissionen for  
De europaeiske FaeHesskaber undertegnede affaler  
om lân til kernekraftvserkerne i Tihange (76,7 mio) og 
Doel (148,5 mio) i Belgien, Creys-Malville i Frankrig 
(98,8 mio) og Montalto di Castro i Italien (33,6 mio)  
pà i alt 357,6 mio. Disse finansieringsbidrag, der bog-
fares i Den saerUge Afdeling (jf. s. 68), ydes pâ grund
lag af Bankens projektbedammetse, figesom Banken 
varetager lânadministrationen. De figurerer ikke pâ  
Bankens statusopgarelse og indgâr ejheller i dens 
aktivitetsstatistikker. idet finansieringsbeslutningen 
traeffes af Kommissionen. 

De projekter, som har modtaget finansieringsbi 
drag de sidste fem âr, ventes at kunne mindske  
Faellesskabets afhsengighed af olle med ca. 60 mio  
toœ ârligt. Denne b esparelse fremkommer gennem 
udvidelse af Faellesskabets egen Produktion, 27,6  
mio toae, importspredning, 31,9 mio toae, og mere  
rationel energianvendelse, 0,8 mio toae. 

Lânene tll to vandkraftvaerker i Italien pà tilsammen 
1 050 MW belob sIg tll 37,7 mio, heraf 32,9 mio af 
NICs midier. Det ene, der opfores i Calusia i Calabri-
en, er allerede omtalt pâ grund af sit bidrag tii frem-
me af regionudviklingsbestraebelserne. Det andet i 
Edolo i Alperne anvender natstrom tll fyidning af et 
hojtliggende vandmagasin med henblik pâ elprodukti
on i perioder med spidsbelastning. 
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Lânene til udnyttelse af Faellesskabets k ulbrintefore-
komster belob sig til 179 mio af egne midier. De gtk 
dels til en rsekke mindr e gas- eller olieforekomster i 
den italienske fastlandssokkel samt 1 omrâdet om-
kring Milano, dels til soledningen mellem naturgas-
forekomsten Tyra i Nordsoen og gasterminalen i 
Nybro i Danmark samt et andet afsnit af den danske 
gasrorledning og dens forlaengeise til Forbundsrepu-
bllkken Tyskland. Denne rorledning skal indlednings-
vis m uliggore forsyning af det danske net med rus-
sisk gas og kan om nodvendigt senere anvendes til 
transport af dan sk gas til det sammenkoblede euro-
pdslske gasrorledningsnet. 

Finansieringsbidrag af faelles interesse i 
energisektoren 1973-1981 

73 74 75 76 77 78 79 80 81 

Rationel energianvendelse 
Importspredning 
Udnyttelse af Fgellesskabets ovrige energikllder 
Kerneenergi 

Herat NIC 

Udnyttelsen af t orveforekomsterne i Irland, som ikke 
blot er af interesse for regionudviklingsbestraebelser-
ne, men ogsâ oger Faelleskabets energimaessige uaf-
haengighed, modtog 28,7 mio af egne midier og 9,3 
mio af NICs midier. 

Bevilllngerne til projekter for sprednlng af energiim* 
porten var hovedsagelig koncentreret om udbygnin-
gen af det europaeiske gasrorledningsnet (199,3 mio,  
heraf 27,8 mio af NICs midier), isaer den rorledning, 
som skal forsyne Fsellesskabet med algerisk gas, og 
hvoraf forskellige afsnit allerede er omtalt pâ grund af 
deres bidrag til fremme af Mezzogiornos udvikling. Et  
lân til den tunesiske del af denne gasrorledning mel
lem den algeriske graense og Sicilienstraedet bevilge-
des efter sœrlig bemyndigelse fra Bankens Styreises-
râd i henhold til vedtaegternes artikel 18.1 Abruzzerne 
skal en ny rorledning, som ogsâ er omtait ovenfor, 
transporters gas fra den lokale Cupelloforekomst og 
senere fra Algeriet. Laengere nordpâ bidrog Banken  
til finansieringen af en udvidelse af lagerkapaclteten i 
Minerbio og lagerets tilkobling til det italienske og 
europaeiske gastransmissionsnet med henbiik pâ for-
ogelse af forsyningssikkerheden og -fleksiblliteten. 

Hertil kommer lân pâ i alt 185 mio, heraf 11,8 mio af  
NICs midier, til projekter for udvidet anvendelse af kul 
i stedet for olieprodukter. der samtidig fremmer regl-
onudviklingsbestraebelserne, nemlig i Irland opforel-
sen af landets storste kulfyrede kraftvaerk i Money-
point, 1 Italien udbygningen af hojspaendingstransmis-
sionsnettet med henbiik pâ transport af disponibel  
energi fra Syd- til Norditalien, omstilling af kraftvaer-
kerne i Brindisi og Sulcis til kulfyhng samt omstilling 
af en raekke cementfabrikker pâ Sicilien. 

Projekter for ratlonaliserlng af energlanvendelsen 
modtog lân af Bankens egne midier (88,2 mio) sâvel  
som af NICs midier (11,9 mio) pâ i alt 100,1 mio. De er  
fordelt pâ fjernvarme- og gasprojekter (52,7 mio) 
samt industriinvesteringer (47,4 mio af Bankens egne 
midier), der ventes at ville reducere energiforbruget 
med ca. 420 000 toae. 

Forstnaevnte skal gore det muligt at omstille Roms 
distributionsnet og fjernvarmenettet i Brescia i Italien 
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til naturgas (lân af NlCs midier) samt at opfore et  
kraftvarmevasrk og etablere fjernvarmesystemer i 
dels Kalundborg, dels Herning og Ikast. 

De finansierede industhprojekter for rationalisering af 
energianvendelsen gennemfores hovedsagelig i Ita 
lien. Projekterne vedrorer forbedring af Produktionen  
og transporten af industrigas i Lombardiet, forskelli-
ge aendrlnger 1 Fiats fabrikker I Piemonte og aniaeg 
for forbrasnding af bundslam i et destilleri, der ligele-
des mindsker forureningen af Adrlaterhavet. Den ru-
defabrlk, der allerede er nasvnt ovenfor pâ grund af 
dens bidrag til fremme af Abru zzernes udvikling. ind-
forer en ny varmeisoleringsteknik I Italien, idet 1 m' af 
disse ruder muliggor en oliebesparelse pâ ca. 35 I 
àriigt. 

ligt for en fabrik for fremstilling af medicinalvarer at 
opfylde miljobestemmelserne. Endelig har en fabrik i 
Italien for fremstilling af b iomedlcinsk udstyr modta-
get et lân til fremme af samarbejdet mellem virksom-
heder og universiteter fra fiere medlemsstater om 
indforelse af ny teknik. 

Lan til projekter for modernlsering og 
omstilling af virksomheder 

Hertil kommer to nye globallàn fra Banken pâ I alt 
21,7 mio, et i Graekenland og et t Italien, til finansie-
ring af m indre projekter for rationalisering af en ergi
anvendelsen. Under tilsvarende globallàn i Italien og 
Danmark er der hidtil blevet bevilget 20 sublân pâ til-
sammen 22,5 mio. 

Banken har ydet et lân pâ 4,9 mio til omstilling af en  
fabrik for fremstilling af skrivemaskiner i Crema i 
Lombardiet til fremstilling af elektroniske skrivema
skiner og tekstbehandiingsudstyr. 

Herti! kommer, at talrige lân til projekter af regional 
interesse generelt fremmer bestraebelserne for mo-
dernisering og omstilling. 

Projekter for forbedring af kommunikationen mellem 
medlemsstaterne tegnede sig for lân af egne midier 
pâ i alt 79,8 mio. Som eksempler kan naevnes Alitalias 
erhvervelse af otte fly af typen Airbus A 300 84, der 
hovedsagelig skal indsaettes pâ ruterne mellem med
lemsstaterne, et irsk selskabs erhvervelse af en  
RO-RO faerge til brug pâ linierne mellem Storbritan-
nlen og Irland samt det allerede omtalte udstyr til  
graeske lufthavne med henblik pâ forbedring af sik-
kerheden for de 15 mio passagerer, der hvert âr be-
nytter fly i Graekenland eller mellem Graekenland og 
Faellesskabets ovrige medlemsstater. 

En raekke andre lân af Bankens egne midier til pro 
jekter af faelles europaelsk interesse er allerede  
naevnt pâ grund af deres bidrag til fremme af region- 
udviklingsbestraebelserne. Det gœlder tre lân pâ I alt  
22,3 mio til projekter for miljobeskyttelse. Kanalise-
ringen og behandlingen af spildevandet fra fire grae
ske byer med knap 300 000 indbyggere bidrager til at 
mindske Middelhavets forurening. I Danmark bliver et  
tilsvarende projekt til gavn for over 35 000 indbygge
re, samtidig med at det mindsker forureningen af 
Store Baelt. I Italien vil rensningsanlaeg gore det mu-

Blandt finansieringsbidragene af regional interesse  
gâr 35,5 mio sâledes til 42 projekter (herunder de 
projekter, som har modtaget sublân), der forbedrer 
beskaeftigelsesmulighederne i aeldre industriomrâder,  
medens 158,4 mio stilledes til râdighed for infrastruk
turer, som vil fremme etableringen af nye aktiviteter i  
samme omrâder. 

Endvidere har 107,7 mio af finansieringsbidragene til  
industriprojekter ligeledes tll formâl at forbedre Pro 
duktivitäten og konkurrencedygtigheden i ca. 80 virk
somheder, 

Endelig gennemfores visse af de f inansierede projek 
ter i teknologisk avancerede brancher, hvis udvikling 
kan vaere af stor betydning for Faellesskabets indu
strielle fremtid. Der er isaer tale om blomedicinsk ud 
styr, EDB-udstyr, visse projekter inden for landbrugs- 
industri, kemi og medicinalvarer samt et fiskeri- og  
havforskningscenter. 
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label 5: Flnansierìngsbidrag I Fsellesskabet 
Fordeling pâ brancher 
5.1. Af Bankens egne midier 

1981 

MIO ECU 
Branche 1 alt Herat sublân 1 all Herat subiàn % 
Energi, kommunikation og andre  
Infrastrukturer 218 110 2 349,2 38,6 83,3 

Energi 47 3 1 419,8 2,4 50,3 
Produktion 32 2 1 008,4 1.7 35,7 
Kerneenergi (') 10 700.6 24.8 
Termiske kraftvserker 4 111.3 4.0 
Vandkraftveerker 2 28.7 1.0 
Varmevaerker 6 2 29.0 1.7 1.0 
Kulbrinter (^) 9 134.5 4.8 
Brydning af fast breendsef 1 4.3 0.1 
Transport 15 1 411,4 0.7 14,6 
Elledninger 7 1 150.2 0.7 5.3 
Gas- og oHeroriedninger 8 261,2 9.3 

Kommunikation 137 107 600.0 36,2 21,3 
Transport 124 107 301,1 36,2 10.7 
Jernbaner 2 62,8 2,^ 
Veje og ingeniorarbejdar 112 103 150.9 33,1 5.4 
Sotransport 6 3 14.7 3.0 0.5 
Lufttransport 4 1 72.7 0.1 2.6 
Telekommunikation 13 298,9 10,6 

Infrastrukturer for vand 25 229,2 8.1 
Landbrugsforbedrlng 11 83.1 2.9 
Vand (tapning, distribution, rensning) 14 146,1 5.2 

Diverse infrastrukturer 5 88,6 3.1 
Globallân (resterende del) (3) 4 11,6 0.5 

Industri, landbrug og tjenesteydelser 905 860 472,3 288,3 16,7 

Industri 858 836 394,5 273,2 14,0 
Bjergvœrksdrift 14 14 11.5 11.5 0,4 
Fremstilling og forste forarbejdning af 
metaller 22 22 16,6 16,6 0,6 
Byggematerialer 68 67 33,6 22,4 1.2 
Traeindustrl 79 79 10,2 10,2 0.3 
Glas og keramik 19 18 20,1 17.3 0.7 
Kemisk Industri 55 49 66,7 21,3 2.4 
lyietalforarbejdning og mekanik 209 205 81,2 61,7 2.9 
Biler og transportmateriel 29 27 23.1 11.6 0.8 
Elektroteknisk og elektronisk industri 41 40 17,1 9.7 0.6 
Naeringsmiddelindustri 149 144 62.1 43.7 2.2 
Tekstiler og laeder 35 35 5.4 5,4 0.2 
Papirmasse. papir og 
trykkerivirksomhed 57 56 20,5 17,8 0.7 
Forarbejdning af gummi og 
plastmaterialer 59 59 21,4 21,4 0,8 
Anden industri 22 21 5.0 2.6 0,2 

Landbrug, skovbrug og fiskeri 13 13 4,1 4,1 0.2 
Tjenesteydelser 13 11 43,7 11,0 1.5 

Turisme g 9 8,7 8.7 0.3 
Andre 3 2 31,3 2,3 0.1 
Forskning og udvikling 1 3,7 

Globallân {resterende del) (•*) 21 30,0 1,0 

Total 1123 970 2 621,5 326,9 100,0 
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Finansieringsbidrag i Faallesskabet 

5 2 Af NICs midier 
Anlal MIO ECU 

Branche 1 all Herat sublàn 1 alt Heraf sublàn 

Energl, kommunlkatlon og andre 
infrastrukturer 19 539,8 100,0 

Energi 7 93,7 17,4 
Produktion 5 69,9 13,0 
Termiske kraftvsBrker 1 11.8 
Varmevasrker 1 11.9 2.2 
Vandkraftveerker 1 32,9 6.1 
Kulbrinter 1 4.0 0.8 
Brydning af fast breendsei 1 9,3 1.7 
Transport 2 23,8 4.4 
Gas- og olierorledninger 2 23,8 4.4 

Kommunikation 7 163,2 30,2 
Transport 4 99,5 18,4 
Jernbaner 1 28,4 5.2 
Veje og ingenierarbejder 3 71.1 13,2 
Telekommunikation 3 63,7 11.8 

Infrastrukturer for vand 2 60,0 11.1 
Vand (tapning, distribution, rensning) 2 60,0 11.1 

Diverse infrastrukturer 3 222,9 41.3 
Total 19 539,8 100,0 

5 3 Af Bankens og NICs midier 

Energi, kommunlkation og andre 
infrastrukturer 237 110 2 889,0 38,6 85.9 

Energi 54 3 1 513,5 2,4 45,0 
Produktion 37 2 1 078,3 1.7 32.1 
Kerneenergi V) 10 700,6 20.9 
Termiske kraftvasrker 5 123.1 3.7 
Varidkraftveerker 3 61,6 1.8 
Varmevaerker 7 2 40,9 1.7 1.2 
Kulbrinter (^) 10 138,5 4.1 
Brydning af fast brsendsel 2 13,6 0.4 
Transport 17 1 435,2 0.7 12.9 
Eitedninger 7 / 150,2 0.7 4.5 
Gas- og oliererledninger 10 285.0 8.4 

Kommunikation 144 107 763,2 362 22,7 
Transport 128 107 400,6 36,2 11.9 
Jernbaner 3 91,2 2.7 
Veje og ingenierarbejder 115 103 222,0 33,1 6.6 
Setransport 6 3 14,7 3.0 0.4 
Lufttransport 4 1 72,7 0.1 2.2 
Telekommunikation 16 362,6 10,8 

Infrastrukturer for vand 27 289,2 8.6 
Landbrugsforbedring 11 83,1 2,5 
Vand (tapning, distribution, rensning) 16 206,1 6,1 

Diverse infrastrukturer θ 311,5 9.3 
Globaliän (resterende del) 4 11,6 0.3 
Industri, landbrug og tjenesteydelser 
(jf, 5.1, ovenfor) 905 860 472,3 288,3 14,1 
Total 1 142 970 3 361,3 326,9 100,0 
[') Mertii kommer län fra Euratom pä 357.6 mio. der admimsireres af Banken, som ogsâ har loretaget projekibedemmelsen. 
(2) Herunder olieraffinenng (31,8 mio). 
(3) Forskel meiiem de ι 19Θ1 ydede làn (50.2 mio) og de samme är bevilgede sublân under lebende globaliän (38,6 mio) dl inlrastrukiurprojekter. 
(4) Forskel meiiem de ι 1981 ydede globallin (318,3 mio) og de samme ér bevilgede sublön under lebende globalldn (288,3 mio) til proiekter inden >or industri, landbrug og 

tjenesteydelser. 
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Finansierìngsbidrag i Faellesskabet 

Fordeling pâ brancher 

Lânene til projekter i energisektoren belob sig til 1 419,8 mio af Bankens egne midier og 93,7 mio af NICs 
midier eiier tilsammen 1 513,5 mio, svarende til 45 % af de samiede finansierìngsbidrag i Faeileskabet. infra-
strukturprojekter for transport og telekommunlkation tegnede sIg for 600 mio af egne midier og 163,2 mio af 
NICs midier eller I alt 763,2 mio. Lânene til diverse infrastrukturer belob sig til 100,2 mio af egne midier og 
222,9 mio af NICs midier (i alt 323,1 mio). Endelig beviigede Banken 229,2 mio af egne midier og 60 mio af 
NiCs midier eiier i alt 289,2 mio tü vandforsyningsprojekter. spiidevan dsbehandiingsaniaeg samt kunstvan-
dIngS' og draeningsfaciüteter. 

Lânene af egne midier tll Industriprojekter og i mindre omfang projekter Inden for landbrug og tjenesteydel-
ser üdgjorde 472,3 mio. Over to tredjedele heraf stilledes tii ràdighed I form af gioballân (318,3 mio). 

Knap haivdelen af finansieringsbidragene 1 energi
sektoren gik tii kernekraftvserker 1 Forbundsrepublik-
ken Tyskland, Frankrig, Belgien og Italien (iân af egne 
midier og garantier pâ 700,6 mio mod 432,6 mio i  
1980). Udlânsbelobet til eltransmissionslinier (150,2  
mio af egne midier) steg ligeledes maerkbart. Bevillin- 
gerne til termiske kraftvaerker, vandkraftvaerker og  
kraftvarmevaerker var fortsat betydelige (169 mio af  
egne midier og 56,6 mio af NICs midier). 

Hovedparten af disse projekter bidrager til virkeliggo- 
relsen af Faellesskabets mài pâ energiomrâdet. Mogie 
fremmer tillige regionudviklingsbestraebelserne. For 
skellen mellem afsnittet »energi« i tabel 4, s. 30,  
og 5, s. 40, skyldes dels, at visse industriprojekter 
fremmer virkeliggorelsen af Faellesskabets energipo-
litik, dels at visse projekter i energisektoren fremmer 
regionudviklingsbestraebelserne uden dog at bidrage 
til virkeliggorelsen af Faellesskabets mài pâ energi 
omrâdet. 

Lânene til udnyttelse af Faellesskabets gas- og oliefo-
rekomster samt til etablering af gasrorledninger viste  
markant fremgang, nemlig til 395,7 mio af egne midier  
og 33,1 mio af NICs midier. I alt 13,6 mio (heraf 9.3 
mio af NICs midier) glk til projekter for brydning af 
fast braendsei. 

Lânene til andre infrastrukturer repraesenterer 41 % 
af finansieringsbidragene i det forlobne regnskabsâr. 

Banken beviigede 298,9 mio af egne midier og 63,7 
mio af NICs midier til telekommunikationsprojekter (i 

Tabel 6: Gioballân og individuelle Iân Inden for industri, landbrug og tjenesteydelser 1977-1981 

1977 197θ 1979 19Θ0 19Θ1 

Sublân under lebende gioballân; 
Antal 
Mio ECU 
Individuelle Iân og sublân: 
Mio ECU 
Sublân i % af den samiede  
lângivning 

125 
53,6 

388,5 

13,8 

148 
68,3 

231,0 

29,6 

411 
128,2 

368,6 

34,8 

515 
128,2 

448,1 

28,6 

860 
288,3 

442.3 

65,2 
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Finansieringsbidrag i Faellesskabet 

Mezzogiorno, Det forenede Kongerlge, Irland, Gras
kenland og Grönland) samt 301,1 mio af egne midier 
og 99,7 mio af NICs midier tii projekter for dels aniaeg 
af veje og jernbaner, dels iuft- og sotransport, hoved-
sageiig i mindre udvikiede omrâder og randomrâder. 

Lânene til vandforsyning, kloaknet og spiidevandsbe-
handiingsfaciliteter, der er en nodvendig forudsaet-
ning for de okonomiske aktiviteter i regionudviklings-
omrâder og omrâder under omstiliing, belob sig tii 
146,1 mio af egne midier og 60 mio af NlCs midier. 
Projekter for kunstvanding og drasning af ca. 137 000  
ha i Syditaiien, Graskenland og Irland modtog 83,1  
mio i lân af Bankens egne midier. 

Hertii kommer, at Banken stiiiede 88,6 mio af egne 
midier og 222,9 mio af NICs mid ier tü râdighed for di
verse infrastrukturer i forbindeise med industriomrâ- 
der i Syditaiien og forskeliige egne af Graekeniand, 
udstyr tii visse grevskaber I Skotiand, som er hârdt  
ramt af tiiba gegangen i de traditioneile industrier, og 
opforeisen af praefabrikerede iandsbyer tii de hjem-
lose efter jordskaeivene i Syditaiien. 

Der biev indgâet aftaier om fire giobaiiân tii finansie-
ring af diverse mindre og meliemstore infrastruktur-
projekter pâ i alt 50,2 mio. 110 sublân pâ i ait 38,6 mio  
er hidtil gâet til infrastrukturer for hovedsageüg veje  
og havne i Frankrig samt energi i Danmark (mindre  
fjernvarmenet). 

Rnansienngsbidrag i Faellesskabet 11981 
Fordeling pâ brancher 

H 

m 
Energi (Produktion)  
Energi (transport) 

Transport 
Telekommunikation 

Vand 
Landbrugsforbedring 

Diverse infrastrukturer 

industri  

Heraf NIC 

Heraf globallân 

i brancherne industri, landbrug og tjenesteydelser 
belob Bankens iân af egne midier sig tii 472,3 mio  
mod 585,4 mio i 1980, 377,6 mio i 1979 og 262,6 mio i 
1978. To tredjedele heraf stiliedes tii râdighed i form  
af giobaiiân. 

Under ét tilfiod de storste beiob brancherne metai-
forarbejdning og mekanik, kemi, naeringsmidier, byg-
gematerialer og tjenesteydelser (isaer faglig uddan-
neise). 

i 1981 bevilgede Banken 21 giobaiiân pâ i ait 318,3  
mio (mod 19 iân pâ 265,5 mio i 1980) tii finansierings-
organer i italien, Irland, Graekeniand, Danm ark, Det 
forenede Kongerige og Belgien. De muiiggor ydelse 
af su blân pâ meiiem 25 000 og 6 mio ECU ti i mindre 
og meliemstore projekter Inden for industri og land 
brug, der bidrager tii enten udviklingen af vanskeiigt  
stiiiede regioner (19 giobaiiân pâ 296,7 mio) eiier en 
rationaiisering af energianvendeisen (to giobaiiân pâ 
21,6 mio). 

Af det samiede lânebeiob 1 disse brancher aftog 
forbrugsgodeindustrien 27,4 %, meilemproduktindu-
strien 52,8 % og Investeringsgodeindustrien 19,8 %. 

Sublânene viste pâ ny fremgang sâvel tal- som  
beiobsmaessigt, idet 860 mindre og meliemstore pro 
jekter modtog 288,3 mio mod 518 projekter og 131,6  
mio i 1980. Subiânenes gennemsnitiige storreise biev 
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Et af FœHesskabets h0jt prioriterede mài er at reducere dets 
afheengighed af importerei die. ! 1981 gik 1439,7 mio ECU ti! 
pro/ekter med dette formât, hvoraf 955,3 mio vii gore det muiigt 
for Faellesskabet at udnytte sine egne ressourcer. (BHIedet 
viser brunkulsbrydning). 

Finansieringsbidrag i Faellesskabet 

sàledes 335 000 ECU mod 356 000 i lobende priser  
for de siden 1969 bevilgede sublân. 

materiel, metalforarbejdning, glas og keramik, bjerg-
vaerksdrlft samt landbrug og tjenesteydelser. 

I det foriobne är finansierede Banken hovedsagetig  
projekter i Italien (363 projekter, 180,6 mio) og Irland 
(386 projekter, 43,3 mio). Restbelobet var fordelt mel-
lem Detforenede Kongerige (46 projekter, 18,1 mio),  
Graekenland (34 projekter, 28 mio) C), Danmark (24  
projekter, 6,1 mio) og Belgien (7 projekter, 12,3 mio). 

Knap 62 mio gik i form af sublân til 205 projekter i  
den mekaniske industri og 44 mio til 144 projekter i  
landbrugsindustrien. Herefter folger traeindustrien  
(79 sublân pâ over 10 mio), byggematerialer (67 sub 
lân pâ over 22 mio), forarbejdning af gummi og plast-
materialer (59 sublân pâ over 21 mio), papir og tryk-
kerivirksomhed (56 sublân pâ knap 18 mio), kemi, 
elektroteknisk industri, tekstiler og laeder, transport-

0) Jf.S.61. 

De samlede sublân i 1981 repraesenterer 65,2% af 
Bankens finansieringsbidrag til projekter inden for in
dustri. landbrug og tjenesteydeiser (jf. tabel 6, s. 42). 

De yder et saerlig effektivt bidrag til fremme af region-
udviklingsbestraebelserne. idet de bidrager til mang-
foldiggorelse af d iversificerede aktiviteter i staerkt ar-
bejdskraftintensive brancher. 

De finansierede projekter ventes at ville skabe over  
14 300 permanente arbejdspladser og sikre knap  
8 000 andre. Den gennemsnitlige investering pr. di 
rekte skabt arbejdsplads var pâ ca. 49 600 ECU mod 
148 500 for de storre industriprojekter, der finansie-
res gennem direkte lân. 95 % af anfallet af sublân og 
80 % af lânebelobet gik til uafhaenglge virksomheder 
med under 500 ansatte. 

Fordellng pâ lande 

Tre fjerdedele af de I 1981 finansierede projekter gennemfortes i italien, Irland og Graekenland, hvor struktur-
og reglonudviklingsproblemerne er störst og mest akutte, samt i Det forenede Kongerige, der ligeledes her 
saerllge region- og strukturprobiemer. I disse lande bevügede Banken lân pä 1 954,6 mio af egne midier og 
499,5 mio af NiCs midier eller 1 alt 2 454,1 mio. 

italien var langt den storste lântager. Med 1251,3  
mio af egne midier og 448,3 mio af NICs midier eller i  
alt 1 699,6 mio mod 1 290,3 mio i 1980 tegnede det 
sig for over halvdelen af Bankens samlede finansie
ringsbidrag i Faellesskabet. Faellesskabets sœrlige bi-
stand til genopbygningen af Campanien og Basilicata  
indgâr i disse tal i form af lân med rentegodtgorelser 
pâ 31,8 mio af egne midier og 296,4 mio af NICs mid 
ier. Hertil kommer lân med rentegodtgorelser inden 
for rammerne af EMS pâ 639,1 mio af egne midier og 
96,4 mio af NICs midier. Dette betyder, at 63 % af den  
samlede lângivning i Italien — udelukkende til infra 
strukturer — var forbundet med rentegodtgorelser, 
der afholdes over Faellesskabets almindelige budget 
(jf. s. 25). 

repraesenterer ca. 35 % af de samlede finansierings 
bidrag i regnskabsâret. Knap en fjerdedel var fo rbe-
holdt projekter for telekommunikation og transport, 
en fjerdedel tilfiod projekter for vandforsyning, kunst-
vanding og diverse infrastrukturer, isaer i de jord-
skaelvsramte omrâder, og ca. 15% stilledes til râdig-
hed inden for industri og tjenesteydelser. Over to  
tredjedele af finansieringsbidragene til sidstnaevnte 
sektorer havde form af sublân til beskedne projekter. 

Sidst pâ âret oprettedes der en rammeaftale om lân 
pâ indtil 115,4 mio af egne midier og 63,7 mio af NICs 
midier til opforelsen af fiere tusinde boliger i 14 indu-
stricentre i Mezzogiorno (M-

Over tre fjerdedele af finansieringsbidragene gik til  
projekter I Mezzogiorno. Lânene til energlprojekter Disse beleb mdgär ikke i aktivitetsstatistikkerne for 1961. 
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Finansierìngsbidrag i Fasllesskabet 

Lânene i Irland belob sig til 325,3 mio af egne midier 
og 17,3 mio af NICs midier eller tilsammen 342,6 mio 
mod 376 mio I 1980. Κ nap 85 % heraf var f orbundet 
med rentegodtgorelser Inden for rammerne af EMS  
(272,3 mio I lân af egne midier og samtlige lân af NICs 
midier). 

I Frankrig belob Bankens lân af egne midier sIg til  
226,7 mio, medens lânene af NICs midier udgjorde 
40,3 mio (tilsammen 267 mio), hvllket svarer tllnaer-
melsesvls tll foregàende àr. MIdlerne er fordelt med  
to og én tredjedel pà henholdsvis kernekraft og Infra 
strukturer, Isaer motorveje. 

De var fordelt pà energi (41 %), Infrastrukturer for  
transport og telekommunikatlon (26 %) samt Industri 
og landbrug (25%). Der finansleredes hovedsagelìg 
mindre projekter og centre for fagllg uddannelse. 

Finanslerlngsbidragene 1 Forbundsrepublikken Tysk-
land, der udelukkende gik tll energiprojekter, udgjor
de 292 mio mod 14,2 mio i 1980. Hovedparten heraf 
bestâr af to garantler for lân fra et bankkonsortium  
med henblik pâ finansiering af et kernekraftvaerk. 

I Det forenede Kongerlge bevilgede Banken lân af  
egne midier pâ 218,8 mio og 33,9 mio af NICs midier  
eller 252,7 mio mod 688 mio I 1980. Denne reduktlon 
skyldes delvis regeringens polltik for begraensning af 
den offentllge sektors lântagning. Samtlige lân frem-
mer reglonudvikllngsbestraebelserne. De er hovedsa 
gelìg fordelt pâ Infrastrukturer for kommunlkation,  
vandbygningsarbejder og mindre og mellemstore In- 
dustriprojekter. 

De ovrlge lân afholdtes af Bankens egne midier. 
I Belgien udgjorde de 182,5 mio (mod 153,2 mio 

label 7; Finansierìngsbidrag 1 Faallesskabet 11981,1980 og 1958-1981 
Fordeling pà lande 

1981 1980 1958-1981 

AI egne midier 
At NICs 
midier lalt Af egne 

AI NICs 
midier midier lalt Afegne midier 

AfNICs 
midier lalt 

Mio 
ECU % Mio 

ECU 
Mio 

ECU % Mio 
ECU 

Mio 
% ECU 

Mio 
ECU % Mio 

ECU % Mio 
ECU 

Mio 
ECU % 

Belgien 182,5 6,5 182,5 5,4 153,2 5,6 153,2 5,2 568,2 3,3 .568.2 3.1 
Danmark 142.9 5.1 142,9 4.3 81,1 3,0 18,1 99,2 3.4 431.8 2.5 18,1 449,9 2.5 
Forbundsrepu-
blikkenTyskland 292.0 10.3 292,0 8.7 14.2 0,5 14,2 0,5 1 193.0 6.9 1 193,0 6.6 
Graekenland (2) 159.2 5.6 159,2 4.7 159,2 0.9 159.2 0.8 
Frankrig 226,7 8.0 40,3 267,0 7.9 279.0 10,1 279,0 9.5 2 537,0 14.7 40,3 2 577,3 14.1 
Irland 325,3 11,5 17,3 342,6 10,2 334,3 12,1 41,7 376,0 12.7 1 273,8 7.4 145.8 1 419,6 7.8 
Italien 1 251,3 44,4 448,3 1 699,6 50,6 1152,5 41,9 137,8 1 290,3 43,7 7 193.6 41,8 671,1 7 864.7 43.1 
Luxembourg 9.0 0,1 9.0 0.1 
Nederlandene 105,2 0.6 105,2 0.6 
Det forenede 
Kongerlge 218,8 7,8 33,9 252,7 7.5 688,0 25,0 688,0 23,3 3 534,8 20,5 139,2 3 674,0 20,1 
Uden for  
Faellesskabet (3) 22,8 0,8 22.8 0.7 50,9 1.8 50,9 1,7 223,5 1.3 223,5 1.2 

Total 2 821,5 100.0 539,8 3 361,3 100,0 2753,2 100,0 197,6 2 950,8 100,0 17229,1 100,0 1 014,518 243,6 100,0 

Heraf garantier 282.1 10,0 14.2 0.5 524,5 3.0 

('} Jf. label 1, note 2. s. 21. 
(2) Finansienngsbidragene ι Graakenland inden lof rammerne af associeringsaftaien 1964-19K) fremgàr af tabe! 8, s. 50. og àrsberetmngen for 1980, s 91 
(3) Finansierìngsbidrag til projekter af direkte interesse for Faeilesskabel. ydet i henhold Hi a rtikel 18. slk. 1. andet afsnit. ι Bankens vedtaagter, hvorefter  

Styrelsesràdet kan tsemyndige Banken til at finansiere proiekter uden tor Faellesskabet. 
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Finansieringsbidrag i Faellesskabet 

Rnansieringsbidrag i Faellesskabet i 1981 
Fordeling pa lande og hovedbrancher 

Mio ECU 
1800-

Industri 
Andre infrastrukturer 
Energi 
Genopbygning i Gampanien og Basilicata  
Herat NIC 

Dk Udenfor 
Faelies-
skabet (^) 

i 1980), hvoraf hovedparten gik til to kernekraftvaer- 
ker. I Graekenland, der nu er medlem af Faellesska  
bet, repraesenterede de 159,2 mio, hvilket udgor en  
stigning pâ ca. 60% Ι forhold til 1980, hvor finansie-
ringsvirksomheden endnu fandt sted 1 henhold til as-
socieringsaftalen C). Protokol nr. 7 til tiltraedelsesak-
ten understreger medlemsstaternes faelles Interesse 
1 at hjaelpe Graekenland — Isaer gennem en passende 
anvendelse af midlerne fra Faellesskabet — ved virke-
llggorelsen af dets Industri- og okonomipolitiske mài.  
Lânene gik til infrastrukturer for transport og tele-
kommunlkatlon, kunstvanding og kloakering (61,5%),  
hvortil kommer mindre projekter Inden for Industri og 
landbrug (38,5 %). 

I Danmark stilledes over fire femtedele af de 142,9  
mio tu râdighed for energiprojekter, isaer g asrorled-
ninger, medens restbelobet hovedsagellg var fordelt 
mellem forbedringer af telekommunikatlonsforbln-
delserne I Grönland, havneanlaeg og mindre og mel-
lemstore projekter Inden for industri og tjeneste-
ydelser. 

Endellg bevilgede Banken et lân til det tunesiske af-
snit af gasrorledningen Algeriet—Italien. Dette Pro
jekt. der gennemfores uden for Faellesskabet, finan-
sieredes pâ grund af dets bidrag tll Faellesskabets 
energlforsyning. 

S. 51. 

C Jffab8l7.note3,&4e 
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/1981 gik 486.8 mio ECU ti! projekter uden for Faellesskabet. 
nemlig 277 mio i middelhavslandene og 209,8 mio i staterne i 
Afrika, Vestindier) og Stillehavet (A VS-staterne) samt i de  
oversoiske lande og territorier (OLT). I AVS-staterne tegnede 
bjergvaerksdrift sig for den sterste andel heraf, nemlig 36,7 %. 

Finansieringsbidrag uden for Faellesskabet 

Bankens virkefelt uden for Faellesskabet omfatter mlddelhavslandene, herunder Portugal og Spanien, stater
ne i Afrika, Vestlndlen og Stillehavet (AVS-staterne) samt de oversolske lande og territorier (OLT). Inden for 
rammerne af de forskelllge konventioner, finansprotokoller og afgerelser deltager Banken her I flnansieringen 
af projekter, som fremmer disse landes okonomlske og sociale udvikllng. Den bidrager sàledes til gennem-
forelsen af Feellesskabets bistandsprogram. 

I middelhavslandene belob finansierlngsbidragene sIg til 277 mio mod 209,8 mio I AVS-staterne eller i alt 
486,8 mio sammenllgnet med 547,7 mio i 1980. Heraf repraesenterer Bankens lân af egne midier 396,4 mio, der  
indgâr i statusopgorelsen, medens finansierlngsbidragene af Faallesskabets budgetmasssige midier belob  
sig til 90,4 mio, der bogfores I Den saerllge Afdeling. 

Et stört antal Investerlngsforehavender i middelhavslandene og AVS-staterne var genstand for samflnansle-
ring Isaer med Verdensbanken og international Finance Corporation, Den europaelske Udviklingsfond, Banque  
Islamique de Développement, Caisse Centrale de Coopération Économique, Kreditanstalt für Wiederaufbau, 
Commonwealth Development Corporation og Financlerings-Maatschapplj voor Ontwikkelingslanden. 

Finansieringsbidrag i middelhavslandene 

Bankens aktivitet i middelhavslandene var i 1981 ken-
detegnet af en raekke institutionelle aendringer: Qrae-
kenland tilträdte Faellesskabet; der âbnedes mulig-
hed for finansiel bistand til Spanien og Portugal forud 
for deres tiltraedelse, og den tredje finansprotokol 
med Tyrkiet sâvel som flertallet af finansprotokollerne 
med de sydiige middelhavslande udlob (^). Under ét  
kom det til en afmatning I finansiehngsvirksomheden 
I de nordtige middelhavslande trods indledningen af 
lângivningen I Spanien, hvorimod aktiviteterne i 
Maghreb- og Machraklandene samt Israel viste frem-
gang. 

Lânene af Bankens egne midier belob sig tll 238 mio  
mod 247 mio i 1980. Heraf var 128 mio forbundet med  
rentegodtgorelser pâ 2 eller 3 procentpoints, der af-
holdes over Faellesskabets budget. Hertil kommer 39  
mio i lân pâ saerlige vilkâr af Faellesskabets budget-

(1] Finansieringsvirksomheden ι henhold til disse protokolte r er rìsermere  
omtalt s. 82-83. 

maessige midier med en lobetid pâ 40 âr, en afdrags-
fri période pâ 10 âr og en rentefod pâ 2,5 % i Tyrkiet. 

Mere end 60 % af finansieringsbldragene tilfiod Por
tugal og Spanien, der har ansogt om mediemskab af 
Faellesskabet (i ait 119 mio), samt Tyrkiet (49 mio). 

Over halvdelen af finansieringsbidragene i middel
havslandene gik til mindre og mellemstore industri-
projekter (42,6%), der finansleredes under de fem  
globallân, eller til projekter Inden for land- og skov-
brug (10,8 %). I 1981 modtog 191 projekter inden for 
industri, landbrug og tjenesteydelser, isaer turisme, 
sublân pâ i ait 127,3 mio. De ventes at ville skabe 
knap 10 000 arbejdspladser. 

Lângivningen til infrastrukturer for veje og havne re-
praesenterede ca . 20 % og lânene tll energiprojekter 
lidt over en fjerdedel. Hovedparten af diss e finansie 
ringsbidrag fremmer udnytteisen af de pâgaeldende 
landes naturressourcer samt en mere rationel anven-
delse af den disponible energi. 
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Tabel 8: Finansteringsbldrag i middelhavslandene ï 1981 og 1963-1981 C) 

Fordeling pä lande 

Làn af egne midlef 
Fmansienngsbidrag at 

budgetmaessige midier 
MIO ECU "h MIO ECU Mio ECU 

I alt 

1981 
De nordlige 
middelhavslande 

Spanien  
Portugal 
Tyrkiet 

Maghrebtandene 
Algeriet 
Marokko  
Tunesien 

Machraklandene 
Jordan 
Libanon  

Andre 
Cypern 
Israel 

129.0 

52,0 

15,0 

42,0 

40,0 
79,0 
10,0 

10,0 
30,0 
12,0 

3.0 
12,0 

12.0 
30,0 

54,3 

21,8 

6.3 

17.6 

39,0 100,0 
16,9 
33,2 

4.2 

4.2 
12,6 
5.0 

1.3 
5.0 

5.0 
12,6 

39,0 100.0 

168.0 

52,0 

15.0 

42.0 

40,0 
79,0 
49.0 

10,0 
30,0 
12,0 

3,0 
12,0 

12,0 
30,0 

60,7 

18,6 

5.4 

15,1 

14,5 
28,5 
17,7 

3.7 
10,8 

4,3 

1.1 
4.3 

4.3 
10,8 

Total (2) 238,0 100,0 39,0 100,0 277,0 100,0 

1963-1981 
De nordlige 
middelhavslande 

Spanien  
Grœkeniand  
Portugal 
Tyrkiet 
Jugoslavien 

Maghreblandene 
Algeriet 
Marokko  
Tunesien 

Machraklandene 
Egypten  
Jordan 
Libanon  
Syrien  

Andre 
Cypern 
Israel 
Malta 

926.4 75.2 

127,0 

133,7 

45.0 

40,0 
341,4 
380,0 
115,0 
50,0 

30,0 
56,0 
41,0 

65,0 
18,0 
35,0 
15,7 

12,0 
30,0 
3.0 

10,3 

10,9 

3,6 

3,3 
27.7 
30.8 

9.3 
4,1 

2,4 
4,6 
3,3 

5.3 
1.5 
2.8 
1.3 

1.0 
2.4 
0.2 

600,0 93,3 

10,0 

590,0 

34,0 

1 526, 4 81,4 

3,8 

5.0 

19,0 
15.0 

0.3 

3.5 

5.0 

5.3 

0,6 

0.8 

1.6 

91,7 

3.0 
2.3 

0,1 

0,5 

0.8 

161,0 

137,5 

50,0 

40,0 
351,4 
380,0 
705,0 
50,0 

30,0 
75,0 
56,0 

65,0 
18,3 
35,0 
19,2 

12,0 
30,0 
8,0 

8,6 

7,3 

2.7 

2,1 
18,7 
20,3 
37,6 

2.7 

1.6 
4.0 
3.0 

3.5 
1,0 
1.8 
1.0 

0,6 
1.6 
0,5 

Total (3) 1232,1 100.0 642,8 100,0 1 874,9 100,0 

(1) J f. tabel 1, note 2. s. 21. 
(2) 20 finansieringsbidrag, heraf 6 globallân pé i alt 115 mio: 191 sublân under lebende globallân pâ 127,3 mio. 
(3) 169 finansieringsbidrag. heral 33 globallân pâ ι all 3ΘΘ.7 mio; 457 sublân under lebende globallân ρό311.1 mio. 
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Finansieringsbidrag uden for FaaHesskabet 

Nordlige middelhavslande 

Portugal 

— Opforelse af et landsdaekkende center for kontrol 
at hojspaendingsnettet (naer Ankara) o g udbygning af 
dette net med henblik pâ mere rationel udnyttelse af 
produktionsenhederne, bedre styring af nettet og re-
duktion af tabene; 

Banken bevilgede fire lân pâ i alt 79 mio 1 Portugal,  
nemlig 49 mio Inden for rammerne af finansprotokol- 
len, der forte til udtomning af de afsatte 200 mio In 
den udgangen af 1981, og et globallân pâ 30 mio til  
finansiering af mindre og mellemstore projekter Inden  
for industri og turisme som et led i den bistand, der  
skal fremme den portugisìske okonomis integration i 
Faellesskabet. 

— opforelse af et vandkraftvaerk i forbindelse med  
Eufrat i Karakaya, hvis effekt pâ 1 800 MW repraesen-
terer en ârsproduktion pâ 2 mio toae. 

Under de lobende globallân modtog 22 mindre indu-
striprojekter, hovedsagelig i den mekaniske industri,  
sublân pâ i alt 23,3 mio. 

I henhold til finansprotokolien deltog Banken i finan-
sìerìngen af 16 800 ha eukalyptusplantager, der skal 
anvendes til fremstilling af papirmasse. De aniaegges 
pâ marginale jorder eller som erstatning for misrogte-
de skove. Disse projekter stimulerer det portugisiske 
skovbrug, der leverer knap 20% af landets samlede 
eksport. 

Det skal endvidere naevnes, at de sidste globallân,  
der bevilgedes Inden for rammerne af assocleringsaf- 
talen med Grœkenland, fortsat forte til bevilling af  
sublân, nemlig 40 pâ 26,7 mio til smâ kunstvandings-
projekter samt mindre og mellemstore industripro-
jekter (isaer i naeringsmiddeiindustrien og den meka
niske industri), hvortll kommer 0,5 mio til modernise- 
ring af 105 mindre landbrugsbedrifter. 

Under de lobende globallân bevilgedes 21 sublân pâ i 
alt 17,2 mio til mindre og mellemstore projekter, ho
vedsagelig Inden for naeringsmiddel- og traeindusth-
en. Endvidere gik et lân til vejen mellem Lissabon og 
algarvekysten, der vil forbedre trafikforholdene til 
gavn for den voksende turiststrom sâvel som Alente-
jos og det sydlige Portugals udvikling. 

Spanien 

Inden for rammerne af de t finansielie samarbejde In 
den tiltraedelsen (jf. s. 12) bev ilgede Banken to glo 
ballân i Spanien pâ i alt 40 mio til Banco de Credito  
Industriai. De skal anvendes til finansiering af dels 
mindre og mellemstore industriprojekter i regionud- 
viklingsomrâder, dels projekter for omstilling af 
cementfabrikker fra olle- til kulfyring. 

Sydlige middelhavslande 

I fern af disse lande stillede Banken 67 mio til râdig-
hed af egne midier Inden for rammerne af deres affa
ler med Fœllesskabet. Dette forte til udtomning af 
finansprotokollerne mellem Fœllesskabet pâ den ene 
side og Marokko, Tunesien og Jordan pâ den anden 
side. 

Maghreblandene 

Marokko 

Tyrkiet 

I Tyrkiet belob lângivningen sig til 49 mio, heraf 10  
mio af Bankens egne midier og 39 mio af Faellessk a-
bets budgetmaessige midier, hviiket forte til udtom
ning af den tredje finansprotokol mellem Faellesska-
bet og Tyrkiet. De var fordeit pâ folgende projekter: 

Den marokkanske stat modtog to lân à 15 mio, nem
lig til udvidelse af havnene i Safi og Agadir, der skal 
gore det muligt at reducere anfallet af liggedage og 
oge eksporten af fosfater, og til finansiering af mindre 
og mellemstore industriprojekter i form af et global 
lân. Under dette og et tidiigere bevilget globallân blev 
der i 1981 stillet 44 sublân til râdighed pâ 8 mio, 
hovedsagelig for projekter Inden for nseringsmlddel- 
industrien samt tekstiler og laeder. 
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Rnansierìngsbidrag ί middelhavslandene, AVS-staterne og OLT i 1981 

t millioner ECU 

10,1 -30 

30,1 -90 

Energi 

ArxJre Infrastrukturer 

Minedrift 

Landbrug (^) 

Industri 

( ' » OtTtener dete landboigstortiednnger, òste pfojekter inden tof 
landbnjg. skovtxug. tisken. naenngsmddelindusffien og i 
Industrien. sKSstnaevnte inklusive afledte indjâiier. 
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Finansieringsbidrag uden for Fsellesskabet 

Tunesien 

To lân pâ i alt 12 mio i landbrugs- og naeringsmiddel-
sektoren ska! gore det muligt at producere dadler 
delvis til eksport samt at udvide Produktionen af 
trugt, gronsager og maelkeprodukter og forbedre mu-
lighederne for gede- og fjerkraeavl med henblik pâ  
forsyning af hjemmemarkedet. Der bevilgedes fire 
sublân pâ 2.5 mio under et globallân fra 1979. 

Algeriet 

Et lân pâ 10 mio glk til vejen Constantine—Jijel, som 
fâr et mindre snoet forlob, hvllket vii lette forbindel-
serne mellem dette vigtige indenlandske omrâde og 
middelhavskysten. 

stad. dels ca. 100 industrihuse med henblik pâ opret-
telse af mindre og mellemstore industrivirksomheder. 
De tidiigere bevilgede globallân forte til ydelse af 13  
sublân pâ i alt 4,4 mio. 

Egypten 

Under et globallân fra 1979 bevilgedes 23 sublân pâ Ι  
alt 14,8 mio til mindre projekter, hovedsagelig inden 
for naeringsmidler samt tekstiler og iaeder. 

I 1981 udvidede Banken sit aktivitetsomrâde til fol
gende to lande: 

Israel 

Machraklandene 

Libanon 

12 mio gik til kraftvserkerne i Zouk og Jieh henholds-
vis nord og syd for Beirut. 

To globallân à 15 mio gik til 23 mindre og mellem
store projekter, hovedsagelig inden for kemi og 
naeringsmidler, samt til etablerlng af industriomrâder  
og -huse. Med disse to lân er finansprotokollen med  
Israel udtomt. 

Cypern 

Jordan 

Her stilledes et lân til râdighed for etableringen af 
dels et industriomrâde i Sahab syd for landets hoved-

Kraftvaerket i Dhekelia, der modtog et lân pâ 12 mio,  
skal bidrage til at daekke det voksende behov, som  
folger af industriens, landbrugets og turismens udvik-
ling pâ oen. 

Finansieringsbidrag I statarne i Afrika, Vestindien og Stiiiehavet (AVS-staterne) 
samt i de overseiske lande og territorier (OLT) 

I det forlobne regnskabsâr bevilgede Banken finan
sieringsbidrag pâ i alt 209,8 mio, heraf 158,4 mio  
af egne midier. 

Inden for rammerne af den anden Lomékonvention  
og afgorelsen vedrorende OLT ydede den 12 lân pâ I  
alt 118,4 mio af egne midier C) og 18 finansieringsbi-

(1) Lân med rentegodigereiser. der afhoides af Den europœiske Udviklings· 
fonds midier, og som bringer renteloden ned pâ 8%. Disse rentegodtgerel-
ser. der normall er pà 3 procentpoints. kan forheies. nâr Bankens rentetod 
overstiger 11 % 

drag i form af risikovilling kapital pâ tilsammen 49.5  
mio af EUFs midier. Hertil kommer et forste lân uden 
rentegodtgorelse pâ 40 mio ifolge artikel 59 i konven-
tionen og bilag XXXI hertil, hvorefter Banken pâ 
grundlag af en individuel vurdehng kan yde supple-
rende lân af egne midier pâ indtil 200 mio til mine- og 
energiprojekter af faeltes interesse for den pâgaelden-
de AVS-stat og Faellesskabet. Endelig gik ni finansie
ringsbidrag pâ i ait 1,9 mio af den risikovillige kapital,  
der er afsat i den forste Lomékonvention, til forun- 
dersogelser og teknisk bistand. 
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label 9; Rnanslerlngsbldrag I statarne i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS-staterne) samt I de over-
selske lande og territorier (OLT) 11981 

Fordeltng pâ lande 

Lân af egne midier 
Risikoviliig kapita! af bu dgetmaessige 

midier lait 

Und MIO ECU % MIO ECU % MIO ECU % 

Afrika 106,4 67.2 34,0 66,2 140,4 66,9 
Veslafrlka 29.4 18,6 5.4 10.5 34,8 16,6 

Regional 
udviklingsbank 5.0 3.2 1.8 3.5 6.8 3.2 
Liberia — — 0.7 1.4 0.7 0.3 
Mali — — 0,2 0.4 0.2 0.1 
Niger 10,0 6.3 — — 10.0 4,8 
Senegal 10,0 6.3 2,7 5.2 12.7 6.1 
Togo 4.4 2,8 — — 4.4 2,1 

Central- og 
/Ekvatorialafrika 32.0 20.2 10.0 19.5 42.0 20.0 

Burundi 4.0 7,8 4,0 1.9 
Cameroun 10,0 6.3 — — 10,0 4.8 
Gabon 22.0 13.9 — — 22,0 10.5 
Zaire — — 6,0 11,7 6.0 2.8 

Ostlige og sydiige 
Afrika 45.0 28,4 18,6 36,2 63,6 30.3 

Comorerne — — 0.2 0.4 0.2 0.1 
Djibouti — — 1.8 3.5 1.8 0.9 
Kenya 6.5 4.1 1.6 3,1 8.1 3.9 
Lesotho — — 3.1 6.0 3.1 1.5 
Madagaskar — — 2.2 4.3 2.2 1.0 
Malawi — — 0.4 0.8 0.4 0.2 
Uganda — — 0.3 0.6 0.3 0,1 
Swaziland 7.0 4.4 — — 7,0 3.3 
Tanzania — — 7.5 14.6 7.5 3.6 
Zambia 31,5 19.9 1.5 2,9 33,0 15,7 

Vestindien — — 0,2 0.4 0,2 0,1 
S(. Lucia — — 0.2 0,4 0.2 0.1 

Stillehavet 52,0 32.8 18,2 31,5 68,2 32,5 
Fiji 12.0 7.6 0.2 0.4 12,2 5.8 
Papua Ny Guinea 40.0 25.2 12,0 23,3 52.0 24,8 
Tonga — — 1,0 1.9 1.0 0.5 
Vestsamoa — — 3,0 5.9 3.0 1.4 

iait 158,4 100,0 50,4 98,1 208,8 99,5 

OLT — 1,0 1,9 1,0 0,5 
Ny Calédonien — — 1,0 1,9 1.0 0.5 

Total (1) 158,4 100,0 51.4 100,0 209,8 100,0 

1) 40 finansieringsbidrag. heraf 7 giobaliän pä ι alt 23.5 mio; 54 sublàn under lebende gtoballân pâ 31.7 mio 

54 



Finansieringsbidrag uden for Faeflesskabet 

Den risikovillige kapital, som Banken beviigerpà Fael·  
tesskabets vegne, kan anvendes ti! finansiering af  
kapitalandele. làn til en AVS-stat eiler en national ud-
viklingsinstitution med henblik pi forogelse af virk-
somheders egenkapital eller kvasikapital. Kvasikapi-
ta! ydes i form af underordnede làn, der forst skal 
tilbagebetates efter de overordnede làn. eller i form af 
betingede làn, hvis tilbagebetalingsbestemmelser el
ler lobetid afhsenger af opfyldelsen af visse vUkàr, der  
fastsaettes pi bevilUngstidspunktet. Fiere af disse 
bidrag stifledes til ràdighed for projekter, som ogsà 
bar modtaget làn af Bankens egne midier. Den flek-
sible anvendelse af disse finansieringsmuligheder, 
isaer gennem afpasning af beviUingsvilkàrene efter  
projekternes egenskaber, gor det muligt at daekke 
meget forskelligartede kapitalbehov, hovedsagelig i 
industrisektoren og isaer i de mest ugunstigt stillede 
AVS-stater Der stilles dog ligeledes mindre belob til  
ràdighed for forundersogelser. 

Bankens finansieringsbidrag i Afrika var fordelt pâ 19 
stater og en regional udvikllngsbank. 

I Zambia bevilgedes tre finansieringsbidrag pâ i alt 33 
mio til dels et projekt for oparbejdning af mineaffald 
med henblik pâ genindvinding af ca . 35 000 t kobber 
âriigt fra 1984/85, dels finansiering af mindre og mei- 
lemstore projekter Inden for Industri, landbrugsindu-
sth, minedrift og turisme gennem Development Bank 
of Zambia. Disse Indirekte finansieringsbidrag kan 
have form af erhvervelse af kapitalandele, lân pâ saer-
lige vilkâr eller bevillinger til forundersogelser. 

I Gabon gik to lân pâ i alt 22 mio til en modernisering 
og udvidelse af en uranmine samt til en fordobling af 
et vandkraftvaerk, der forsyner et afsidesliggende 
mineomrâde. 

I 1981 bevilgede Banken sine forste finansierings 
bidrag i Lesotho, Uganda, Vestsamoa, Tonga og St. 
Lucia. De var hovedsagelig fordelt pâ bjergvaerksdrift 
(36,7 %), som i den anden Lomékonvention tillaegges 
saerlig betydning, energi (30,7%), fremstillingslndu-
stri (25,2%, heraf 13,4% til mindre og mellemstore 
projekter), infrastrukturer for transport (6.9%) og 
tjenesteydelser, hovedsagelig forundersogelser. 

I Senegal skal tre finansieringsbidrag pâ i ait 12,7 mio  
gore det muligt at finansiere 

— et projekt for modernisering og udvidelse af en 
cementfabrik; 

— en fabrik for Produktion at fosforsyre og godning 
pâ grundlag af lokal fosfor; 

De finansierede projekter ventes direkte at ville  
skabe ca. 5 CXX) arbejdspla dser, hovedsagelig i Indu 
strien. Den ret hoje gennemsnitlige investering pr. 
skabt arbejdsplads (ca. 570 000 ECU) afspejler isaer  
det store antal omfattende mine- og energiprojekter 
samt projekter for omstlHing og modernisering. Til 
gengaeld var udgifterne pr. skabt arbejdsptads i for-
bindelse med globallânene kun pâ ca. 54 000 ECU. 
Projekter for reduktion af den energimaessige afhaen-
gighed bidrager til at mindske Importen med ca.  
100 000 t olieprodukter eller ca. 0,5% af samtlige  
AVS-staters import af kulbrinter i 1980. Under hen- 
syntagen til de i 1977-1980 finansierede projekter ud- 
gor dette bidrag ca. 0,6 mio toae og 3 % af importen. 

— en forundersogelse i forbindelse med udnyttelsen 
af en forekomst af let olle ud for Casamance samt  
olieefterforskning til lands og til vands. 

I Cameroun ydede Banken et lân pâ 10 mio til moder
nisering af a fsnittet Edea—Eseka af den transcame-
rounske jernbane. 

I Niger skal et lân pâ 10 mio indgâ i finansieringen af 
blok to af et termisk kraftvaerk, der skal fyres med  
lokale kul, i Anou Araren i den nordlige del af landet  
naer uranminerne. 

Finansleringsbidragenes fordeling efter landenes ud-
viklingstrin viser, at ca. 90 % af lânene af Bankens 
egne midier gik til ni AVS-stater, nemlig to. der ken-
detegnes af en forholdsvis hoj per capita indkomst,  
og syv pâ et mellemtrin. Derimod gik den risikovillige 
kapital udelukkende til projekter i syv af de fattigste 
AVS-stater og otte andre pâ et mellemtrin. 

I Kenya bevilgedes tre finansieringsbidrag pâ i ait 
8,13 mio til folgende projekter; 

— Omstilling til kulfyring og udvidelse fra 800 000 til  
1 mio t âriigt af en cementfabrik i Mombasa, hvorfra 
halvdelen af Produktionen skal eksporteres; 
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— supplerende udstyr til en fabrik for fremstilling af 
furfural pâ grundlag af majskolbestokke, hvortil Ban-
ken ydede sit forste finansieringsbidrag i 1977; 

I Liberia ska! 0,7 mio gore det muiigt at opfere to 
mindre palmeoiiemoiler i Bute samt at finansiere den 
nodvendige tekniske bistand til deres indkoring. 

— en forundersogeise vedrorende mulighederne for 
udvinding af natriumfiuorid. 

I Tanzania gik 7,5 mio tii oiieefterforskning ud for oen 
Songo-Songo i Det indiske Ocean. 

i Comoreme erhvervede Banken pâ Fseliesskabets  
vegne en kapitalandei pâ 0,17 mio i den udvìklings- 
bank, der netop er btevet oprettet som et résultat af 
en forundersogeise. der finansieredes af den risikovll-
llge kapital i 1980. 

1 Swaziland udlânte Banken 7 mio til et vandkraft-
vaerk pâ 20 MW naer h ovedstaden Mbabane, som i 
1985 ventes at kunne daekke ca. 20 % af landets el-
behov, hvilket bidrager til at mindske dets afhaengig-
hed af eiimporten fra Sydafrika. 

1 Zaire gik et finansieringsbidrag af den risikovillige  
kapital pâ 6 mio til Société Financière de Développe
ment (SOFIDE) med henblik pâ fremme af mindre og 
meliemstore industrivirksomheder. 

I Togo tegnede udvidelsen af Lo més havn sig for et 
lân pâ 4,4 mio. Formâiet med projektet er at udvide 
antailet af kajer fra fire tii seks med henblik pâ reduk-
tion af antailet af iiggedage. 

Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD). 
hvis mediemmer er Benin, Elfenbenskysten, Niger, 
Senegal, Togo og 0vre Volta, modtog to finansie 
ringsbidrag pâ i ait 6,8 mio, nemiig en kapitalandel og 
et globallân til finansiering af industri-, energi- og 
telekommunikationsprojekter tii gavn for fiere lande, 
isaer de ugunstigst stiliede. 

Endeiig gik tre finansieringsbidrag pâ i ait ca. 1 mio tii 
finansieringen af en undersogelse af kalkforekomster 
i Malawi, kobberforekomster i Uganda og teknisk 
bistand til indkoringen af en rismolle i Dioro i Mali. 

i Stiiiehavet finansierede Banken projekter ί fire sta
ter og et oversoisk fransk territorium. 

i Burundi indgâr to finansieringsbidrag pâ I alt 4 mio i 
finansieringen af et glasvaerk i Bujumbura, som skal 
fremstille 8 000 t flasker og glas ârligt sâvei til hjem-
memarkedet som til eksport til Rwanda og eventuell  
det ostiige Zaire. 

i Lesotho stiiiede Banken tre finansieringsbidrag 
(3,1 mio) tit râdighed for Lesotho National Develop
ment Corporation med henblik pâ finansiering af dels 
mindre og meliemstore industriprojekter. dels to for-
undersogelser vedrorende henholdsvis den kerami-
ske industri og mulighederne for skabelse af et  
turisterhverv. 

I Madagaskar bevilgedes 2,2 mio til en forunder
sogeise vedrorende udnyttelsen af en bitumenholdig 
sandstensforekomst i Bemolanga i den nordvestlige 
del af landet. Forekomsten ansiâs til 3 mia t bitumen, 
hvoraf 780 mio t anses for tilgaengelige. 

To finansieringsbidrag pâ i alt 52 mio gik til udnyttel 
sen af en guldholdig kobbermalmsforekomst i Papua  
Ny Guinea. Det forste, der er pâ 40 mio af Bankens  
egne midier uden rentegodtgorelse, er Bankens for 
ste finansieringsbidrag til mine- og energiprojekter af  
faelles interesse for den pàgaeldende AVS-stat og  
Faellesskabet. Det andet, der er pâ 12 mio og afhol- 
des af den risikovillige kapital, skal gore det muiigt for  
staten at finansiere en del af dens kapitalandel i mi- 
neselskabet. Omfanget af denne forekomst naer den  
indonesiske graense ansiâs til 400 mio t af forskellig 
kvalitet. Fra 1987 vil den ârlige Produktion kunne nâ 
op pâ ca. 175 000 t koncentrat med et kobberindhold 
pâ 32 %, og fra 1990 pâ over 360 000 t. Hertil kommer  
guldproduktionen, isaer i de forste driftsâr. Der pâ-
regnes skabt ca. 1 000 arbejdspladser fra 1985 og 
800 andre frem til 1990. Projektet fâr stor positiv virk-
ning pâ statsfinanserne, betalingsbalancen og lan
dets okonomiske udvikiing. Det bidrager ligeledes til  
den europaeiske industrie forsyning med kobberkon- 
centrat og til diversificeringen af dens forsynings-
kilder. 

I Djibouti tegnede udvidelsen af et termisk kraftvaerk 
og et distributionsnet, der daekker byen Djibouti, sig 
for 1,8 mio. 

I Fiji bevilgede Banken et lân pâ 12 mio til tredje og 
sidste blok af et vandkraftvaerk pâ Viti-Levu, den stor
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ste og taettest befolkede 0 i landet. Nâr vaerket stâr 
faerdigt i 1984, vil det kunne afiose de nuvaerende 
oliefyrede kraftvaerker og daekke hele oens elbehov. 
Hertil kommer et finansieringsbidrag til en forunder-
sogelse vedrorende fremstilling af ethanol. 

I Vestsamoa skai et finansieringsbidrag pâ 3 mio  
gore det muligt at opfore et vandkraftvasrk i Sauniatu 
pâ Upolu. 

l Tonga gik to finansieringsbidrag pâ i ait 1 mio til  
Tonga Development Bank med henblik pâ finansie-
ring af mindre og mellemstore virksomheder. 

1 Ny Calédonien har Société Immobilière et de Crédit 
de la Nouvelle-Calédonie modtaget et lân af den risi-

kovillige kapital pâ 1 mio med henblik pâ finansiering 
af mindre og mellemstore virksomheder Inden for in 
dustri og turisme. 

I Vestindien var St. Lucia ene om at modtage finan
sieringsbidrag fra Banken. Det gik til en undersogel-
se af oens geotermiske ressourcer (0,18 mio). 

I 1981 stillede Banken 54 sublân pâ 31,7 mio til râdig-
hed under de lobende globallân til udvikiingsbanker i 
AVS-staterne og OLI. Disse sublân gik hovedsagelig 
til mindre og mellemstore projekter Inden for nae-
ringsmidler (11 sublân pâ 7,8 mio), forarbejdning af 
gummi (6 sublân pâ 1,9 mio), turisme (6 sublân pâ 1,7  
mio), papir og papirmasse (5 sublân pâ4,1 mio), kemi 
(5 sublân pâ 4 mio) og mekanik (5 sublân pâ 2 mio). 
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Under overskriften fasHes europœisk interesse finansierer 
Banken bl.a. projekter for energibesparetser og mHjebe- 
skyttelse. (Bitlederne viser rensning af ballastvand fra  
ohetankskibe, fremstilling af isolationsmateriale og 
reggasfiltrenng). 

Midler 

Dette kapitel omhandier de midier, hvoraf Banken har  
afholdt de làn og garantier, som figurerer pâ dens  
statusopgorelse, og som den baerer det finansieiie 
ansvar for. De er beskrevet naermere pà siderne  
92-96 og 101-102 for sà vidtangàr 1981. Det omhand 
ier ikke de midier, som Banken forvaiter for tredje-
mand og for dennes regning, og som bogfores uden 
for statusopgoreisen i Den saeriige A fdeling (jf. s. 68). 
nemiig isaer iànene af NiCs midier og de finansie-
ringsbidrag i middeihavsiandene og AVS-staterne, 
der afhoides af Faeiiesskabets midier. De er beskre
vet naermere pà siderne 99-100 og 103-104 for sà vidi  
angàr 1981. 

Denne forhojelse bestàr af en nettoudvidelse af Ban-
kens làntagning (efter indregning af udsvingene i om-
regningskurserne) pâ 2 878,9 mio, saldoen pâ drifts- 
regnskabet pâ 251.8 mio og mediemsstaternes Ind- 
betalinger pâ 100,3 mio af den kapitatforhojelse, der  
besluttedes i 1978. Hertil kommer Grsekenlands ind- 
betalinger af sine bidrag til Bankens kapital, reserver 
og henlaeggelser efter landets tiltraedelse af Faelles-
skabet. Indbetalingerne af den kapitaiforhojelse, som 
Styrelsesrâdet besluttede den 15. juni 1981, finder  
sted fra 1984 i otte halvàrlige rater pâ tilsammen 540  
mio, hvilket vii oge den indbetalte kapital ti! 1 465,715  
mio (jf. s. 10 og bilag A til regnskabet, s. 71). 

Ifolge statusopgoreisen den 31. december 1981 ud-
gjorde Bankens midier (dvs. den indbetalte kapital,  
reserverne, henlaeggelserne, saldoen pâ driftsregn-
skabet og provenuet af Bankens làntagning) 1 alt 
15468.6 mio mod 12 237,6 mio den 31. december 
1980. 

Der tilvejebragtes i 1981 i alt 2 309,7 mio pâ kapital-
markederne mod 2 466,8 mio i 1980. Herat stammede 
2 149.9 mio fra offentlige emissioner og private place-
ringer. 92,8 mio fra interbankforretninger pâ mellem-
lang sigi og 67 mio fra overdragelser til tredjemand af 
andele i finansieringen af Bankens udiân, som dog er  
omfattet af Bankens garanti. 

label 10; Tllvejebragte midier 1961-1981 

Làn 

Mio ECU 

Regnskabsàr Antat 
Private 

làn 
Ofieniltge 

làn lati 

andele ι  
Bankens udiàn 

(mio ECU) 

Tiiveiebragie 
midier  

(mio ECU) 

1961 3 7.6 13,8 21.4 21,4 
1962 2 — 32,3 32,3 — 32.3 
1963 3 8,0 272 35,2 — 35,2 
1964 5 13.5 53,3 66,8 — 66,8 
1965 4 — 65,0 65,0 — 65,0 
1966 6 24,0 114.5 138,5 — 138,5 
1967 8 40,0 154.5 194,5 — 194.5 
1968 13 112,5 100.0 212,5 — 212,5 
1969 9 63.7 82,3 146,0 — 146,0 
1970 7 66.6 102,3 168,9 — 168,9 
1971 20 208.0 204,9 412,9 — 412,9 
1972 19 133.4 328,6 462,0 17,5 479,5 
1973 22 207.0 401,0 608,0 4,3 612,3 
1974 16 7042 121,3 825,5 — 825,5 
1975 26 318.6 495,1 813,7 17,0 830,7 
1976 17 221.0 510,9 731,9 17.0 748,9 
1977 31 321.9 0) 707.6 1 029,5 132,0 1 161,5 
1978 43 509,0 (2) 1 353,9 1 862,9 86,8 1 949,7 
1979 59 9832 (3) 1 453,4 2 436,6 44,6 2 481.2 
1960 73 874.5 1 509,0 2 3R3,5 83,3 2 466,8 
1981 57 974,9 (*) 1 267,8 2 242,7 67,0 2 309,7 

1961-1981 443 5 791,6 9 098,7 14 890,3 469,5 15 359,8 

(^) Heraf inierbanktorreininger pà mellemlang sigi for 87 mio. 
(2) Herat interbankforrelnmger pà mellemiartg sigi fot 39.9 mio. 
(3) Heraf interbanklorretninger p à mellemlang sigt for 1,5 mio. 
(4) Herat interbanklorretninger pà mellemlang sigi for 92.6 mio. 
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label 11 :Lân emitteret 11981 

Aftaien Beipb i 
dateret Emissions- Tegnings- national Beleb i Nominel 
den màned Emissionssted valuta valuta 1 mio mio ECU Lebetìd rente i% Placering 

9. 1.1981 Januar Luxembourg US-$ 100 76,3 7 I2V4 Offentlig (') 
5. 2. 1981 Februar Luxembourg Ffr, 11.1 1.9 7 13,3 Privat 

10. 2. 1981 Februar Nederlandene Fl. 15 5.4 15 11 Privat 
12. 2.1981 Februar Schweiz Sfr, 100 43,2 10 6V, Offentlig {^) 
22. 2. 1981 Februar Luxembourg Sfr, 100 43.2 7 6.35 Privat 
22. 2.1981 Februar Luxembourg US-$ 100 76,3 7 13,6 Privat 
9. 3. 1981 Marts Forbundsrepublikken Tyskland DM 200 78,0 10 10,5 Offentlig (3) 

13. 3.1981 Marts Luxembourg Lfr. 600 14,5 7 11.5 Offentlig (") 
18. 3. 1981 Marts Nederlandene Ft. 30 10,7 20 12 Privat 
20. 3, 1981 Marts Luxembourg US-$ 75 57.3 8 123/4 Offentlig (s) 
24. 3. 1981 Marts Nederlandene Fl. 25 9.0 15 12 Privat 
24. 3. 1981 Marts Nederlandene Fl. 10 3.6 15 12 Privat 
14. 4. 1981 April Luxembourg Ffr, 11,1 1.9 7 13.3 Privat 
30. 4. 1981 Maj Schweiz Sfr. 50 21.6 6 7V, Privat 
6. 5, 1981 Maj Nederlandene Fl. 100 35.6 10 12 Privat 

12. 5.1981 Maj Forbundsrepublikken Tyskland DM 15 5,9 20 10 3/4 Privat 
18. 5.1981 Maj Schweiz Sfr. 80 34.6 10 1% Offentlig (ß) 
25. 5.1981 Maj Luxembourg US-$ 15,8 13.0 10 I5V4 Privat 
2. 6. 1981 Juni Luxembourg ECU 40 40.0 8 13 V4 Offentlig (7) 
3. 6. 1981 Juni Luxembourg US-$ 25 19,1 8 123/4 Offentlig (») 
5. 6.1981 Juni Forbundsrepublikken Tyskland DM 100 39,4 10 103/4 Offentlig (ß) 
9. 6. 1981 Juni Nederlandene Fl. 100 35,6 10 12 Offentlig V°) 

15. 6.1981 Juni Frankrig Ffr. 250 41,8 5 153/4 Privat 
18. 6.1981 Juni Japan Yen 20 000 78.7 12 8V, Offentlig (n) 
23. 6. 1981 Juni Luxembourg US-$ 20 16,5 6 variabel Privat 
9. 7. 1981 Juli Schweiz Sfr. 75 34,9 6 7V, Privat 

23. 7.1981 Juli • Nederlandene Fl. 100 35.6 12 12 Vg Privat 
12. 8.1981 August Forbundsrepublikken Tyskland DM 200 79.2 10 10 V2 Offentlig (12) 
18. 8.1981 August Japan Yen 20 000 83,9 15 8.7 Privat 
24. 8.1981 August Nederlandene Fl. 30 10.7 20 12 V2 Privat 
27. 8. 1981 September Schweiz Sfr. 80 37.2 10 73/, Offentlig (i3) 
8. 9. 1981 September Luxembourg US-$ 100 94,8 7 16 1/2 Offentlig (i") 

11. 9.1981 September Frankrig Ffr. 500 83,0 10 171/2 Offentlig (iß) 
20. 9. 1981 September Luxembourg Fl. 150 53,4 7 11.8 Privat 
22. 9. 1981 September Nederlandene Fl. 200 71.2 12 123/4 Offentlig (i®) 
28. 9. 1981 September Luxembourg ÜS-$ 25 23,7 7 16 3/4 Privat 
9. 10. 1981 Oktober Luxembourg ECU * 45 45,0 8 141/4 Offentlig (i^ 

14. 10. 1981 Oktober Forbundsrepublikken Tyskland DM 200 80,6 10 10 Vg Offentlig (i») 
15. 10. 1981 Oktober Luxembourg US-$ 100 93,7 10 153/4 Offentlig (19) 
23. 10. 1981 Oktober De forenede Kongerige £ 10 17,0 12 16 3/a Privat 
30. 10. 1981 November Schweiz Sfr. 80 37,9 5 8% Privat 
6. 11. 1981 November Belgien Bfr. 2 000 49,2 6 141/2 Offentlig {^) 
6. 11. 1981 November De forenede Stater US-$ 125 117,2 10 145/3 Offentlig (21) 

26 11. 1981 November Belgien Bfr. 100 2.5 7 14 Privat 
27.11.1981 November Japan Yen 25 000 100,8 14 9.1 Privat 

4. 12. 1981 December Forbundsrepublikken Tyskland DM 60 24,2 7 93/4 Privat 
7. 12. 1981 December Schweiz Sfr. 100 47.4 7 7% Privat 
8. 12. 1981 December Nederlandene Fl. 30 10.9 15 12 Privat 

10. 12. 1981 December Det forenede Kongerige £ 53 89,9 10 155/g Privat 
17. 12. 1981 December Nederlandene Fl. 20 7.2 15 113/4 Privat 
17. 12. 1981 December Nederlandene Fl. 10 3,6 15 113/, Privat 
17. 12. 1981 December Forbundsrepublikken Tyskland DM 30 12,1 

2149,9 
10 10 Privat 

interbankforretnlnger pà meliemlang sig i 
Aftaien Bei0b i For-
dateret Indbetalings- national Beleb ί falds- Rente 
den màned Oprindeise Valuta valuta i mio mio ECU tid i% 

10. 3.1981 Marts Det forenede Kongerige DM 100 38,9 1985 10,75 
24. 6.1981 Juni Nederlandene Fl. 50 17,8 1985 11,965 
24. 6. 1981 Juni Nederlandene Fl. 25 8,9 1985 11,965 
4. 11. 1981 November Det forenede Kongerige US-$ 5 4,7 1985 16,125 
4. 11. 1981 November Det forenede Kongerige US-$ 10 9,4 1985 16,25 
7. 11. 1981 November Nederlandene US-$ 14 13,1 1985 15,95 

92,8 
Samlet lântagning 2 242,7 

* Hver obligation pâ 1 000 ECU giver ret til tegning al en obligation pà 1 000 ECU af et làn 1981-1986 med en rentetod pâ 14%. Den 31. decomber 1981 var der  
tegnei 156 obligationer pà 156 000 ECU. 
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(') Fast overtaget af et bankkonsortium bestâende al Crédit Com 
mercial de France. Bank of America International Limited. Banque  
Bruxelles Lambert SA. Banque Nationale de Paris, Bayerische 
Landesbank Girozentrale, Berliner Handels- und Frankfurter Bank, 
Caisse des Dépôts et Consignations. Continental Illinois Limited. 
County Bank Limited, Crédit Lyonnais. Istituto Bancario San Paolo  
di Torino. Smith Barney. Harris Upham & Co. Incorporated, So 
ciété Générale, Sumitomo Finance international, Williams & Giyn's  
Bank Limited og Genossenschaftliche Zentralbank AG. Wien; ud- 
budt til offentlig tegning til kurs pari. 

(2) Fast overtaget af et bankkonsortium bestâende af Soditic SA..  
Nordfinanz-Bank Zürich og Kredietbank (Suisse) S.A.; udbudt til 
offentlig tegning til kurs pari. 

(3) Fast overtaget af et bankkonsortium bestâende af Deutsche 
Bank AG. Dresdner Bank AG. Commerzbank AG og Westdeut 
sche Landesbank Girozentrale; udbudt til offentiig legning til kurs 
pari. 

(^) Fast overtaget af et bankkonsortium bestâende af Banque In 
ternationale â Luxembourg S.A.. Banque Générale du Luxem 
bourg S.A.. Kredietbank S.A. Luxembourgeoise, Caisse d'Épargne 
de l'État Luxembourg. Banque de Paris et des Pays-Bas pour le 
Grand Duché de Luxembourg S.A., Crédit dAlsace et de Lorraine 
Luxembourg, Société Alsacienne de Banque Luxembourg. Ban
que Nationale de Paris (Luxembourg) S.A.. Banque de l'Indochine 
et de Suez S.A. Luxembourg og Crédit Lyonnais Luxembourg; ud
budt til offenllig tegning til kurs 99. 

(^2) Fast overtaget al et bankkonsorlium bestâende af Deutsche  
Bank AG. Dresdner Bank AG. Commerzbank AG og Westdeut
sche Landesbank Girozentrale; udbudt til offentlig tegning til kurs 
99,5. 

(13) Fast overtaget af et ban kkonsortium under ledelse af Banque  
Gutzwiller, Kurz. Bungener S.A.; udbudt til offentlig tegning til kurs 
pari. 

V*) Fast overtaget af et bankkonsortium bestâende af Union Bank  
of Switzerland (Securities) Limited. Rabobank Nederland. Krediet 
bank International Group, Banque Générale du Luxembourg S.A..  
Banque Nationale de Paris, Banca Commerciale Italiana, Banque 
Internationale à Luxembourg S.A., Crédit Lyonnais. Daiwa Bank 
(Capital Management) Limited. Dresdner Bank AG, Kuwait Foreign  
Trading. Contracting & Investment Co. (S.A.K.). Manufacturers Ha 
nover Limited. Merrill Lynch International & Co.. Salomon Brothers  
International. Société Générale de Banque S.A.. Yamaichi Interna
tional (Europe) Limited. Algemene Bank Nederland N.V.. Banca  
del Gottardo. Banque Bruxelles Lambert S.A.. The Nikko Securi 
ties Co. (Europe) Ltd. Orion Royal Bank Limited og Schröder,  
Münchmeyer. Hengst & Co.; udbudt til offentlig tegning til kurs  
pari. 

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

(S) Fast overtaget af et bank konsortium bestâende af Crédit Suis
se First Boston Limited. Deutsche Bank AG, Banque Bruxelles 
Lambert S.A., Baring Brothers & Co. Limited, Goldman Sachs In
ternational Corp.. Kuwait Investment Company (S.A.K.). Mo rgan 
Guaranty Limited, Orion Bank Limited. Salomon Brothers Interna
tional og Swiss Bank Corporation International Limited; udbudt til  
offentlig tegning til kurs 94 Ve. 

(®) Fast overtaget af et bankkonsortium bestâende af Union de 
Banques Suisses, Société de Banque Suisse og Crédit Suisse; 
udbudt til offentlig tegning til kurs 99,25. 

(^) Fast overtaget af et bank konsortium bestâende af Kredietbank 
International Group. Algemene Bank Nederland N.V.. Amro Inte r
national Limited, Banca Commerciale Italiana. Bank of Tokyo In
ternational Limited. Banque de l'Indochine et de Suez. Banque In
ternationale à Luxembourg S.A., Berliner Handels- und Frankfurter 
Bank. Chase Manhattan Limited, Crédit Commercial de France. 
Deutsche Bank AG. Dresdner Bank AG. Kleinwort. Benson Lim 
ited, Salomon Brothers International og Société Générale de Ban
que S.A.; udbudt til offentlig tegning til kurs pari. 

C®) Piacerei af et bankkonsortium bestâende af Amsterdam-Rot 
terdam Bank N.V.. Algemene Bank Nederland N.V.. Bank Mees &  
Hope NV. Pierson. Heldring & Pierson N.V.. Coöperatieve Cen
trale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A.. Nederlandsche Midden-
standsbank N.V. og Bank der Bondsspaarbanken N.V.; udbudt til  
offentlig tegning til kurs pari. 

(1^) Fast overtaget af et bankkonsortium bestâende af Banque Na 
tionale de Paris. Algemene Bank Nederland N.V.. Banque Bruxel
les Lambert S.A.. Banque Générale du Luxembourg S.A.. Banque 
de l'Indochine et de Suez. Banque Internationale à Luxembourg 
S.A.. Caisse des Dépôts et Consignations. Crédit Commercial de 
France. Crédit Lyonnais. Dai-lchi Kangyo International Limited, 
Goldman Sachs International Corp.. Kredietbank International 
Group og Société Générale de Banque S.A.; udbudt til offentlig 
tegning til kurs 99.25. 

C®) Fast overtaget af et bankkonsortium bestâende af Deutsche  
Bank AG. Dresdner Bank AG, Commerzbank AG og West
deutsche Landesbank Girozentrale; udbudt til offentlig tegning 
til kurs pari. 

(®) Fast overtaget af Crédit Suisse First Boston Limited; udbudt til  
offentlig tegning til kurs 90.083. 

(®) Fast overtaget af et bankkonsortium bestâende af Deutsche 
Bank AG. Dresdner Bank AG. Commerzbank AG og Westdeut
sche Landesbank Girozentrale; udbudt til offentlig tegning til kurs 
pari. 

('®) Fast overtaget af et bankkonsortium bestâende af H ambros 
Bank Limited. Banque Bruxelles Lambert N.V.. Banque Interna
tionale à Luxembourg S.A.. CIBC Limited. Lloyds Bank Inter
national Limited. Manufacturers Hanover Limited. Merrill Lynch In
ternational & Co.. Orion Royal Bank Limited, Salomon Brothers 
International. Skandinaviska Enskilda Banken. S.G. Warburg &  
Co. Ltd og Wood Gundy Limited; udbudt til offentlig tegning til  
kurs 99.75. 

(Ό) Piacerei af et bankkonsortium bestâende af Amsterdam-Rot
terdam Bank N.V.. Algemene Bank Nederland N.V., Bank Mees &  
Hope NV. Pierson, Heldring & Pierson N.V., Coöperatiev e Cen
trale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A.. Nederlandsche Midden-
standsbank N.V. og Bank der Bondsspaarbanken N.V.; udbudt til  
offenllig tegning til kurs 100,5. 

(20) Fast overtaget af et bankkonsortium bestâende af Société 
Générale de Banque. Banque Bruxelles Lambert N.V.. Krediet
bank, Banque de Paris et des Pays-Bas Belgique, Crédit Commu
nal de Belgique og Banque Degroof; udbudt til offenllig tegning til  
kurs pari. 

(") Fast overtaget af et bankkonsortium bestâende af The N ikko 
Securities Co.. Ltd. Daiwa Securities Co. Ltd, The Nomura Securi
ties Co.. Ltd og Yamaichi Securities Company. Limited; udbudt til 
offenllig tegning til kurs 99.45. 

(21) Fast overtaget af et bankkonsortium bestâende af Salomon 
Brothers Inc.. Lehman Brothers Kuhn Loeb Inc., The First Bos ton 
Corporation, Merrill Lynch White Weld Capital Markets Group og 
Lazard Frères & Co.; udbudt til offentlig tegning til kurs 99.50. 
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Fordelingen af lântagningen pâ medlemsstaternes og 
tredjelandes valutaer var kun lidt forskellig fra fore-
gâende àr. Over halvdelen af lântagningen pâ kapltal-
markederne fandt dog 1 modsaetning til 1980 s ted 1 
tredjelandes valutaer. 

Bankens lântagning i medlemsstaternes valutaer, der  
I 1981 belob sig til 1 063,9 mio {mod 1 317,1 mio i 
1980) eller 47,4% af den samlede lântagning, var 
mere ligetigt fordelt pâ disse valutaer end i 1980. Som  
saedvanlig var DM den mest anvendte, omend dens 

Bankens lântagning fordelt pâ valutaer 

Mediemsstaiernes valutaer Tredielandes vaiuiaer Total 

Mio ECU 
% 

DM 
358,3 

16,0 

Fl.  
319.1 

14,2 

Ffr.  
128.5 

5.7 

£ 
106,8 

4,8 

Bfr. 
51.7 

2,3 

Ur. ECU 1 alt 
14,5 85,0 1 063,9 
0.6 3.8 47,4 

US-$ 
615,3 

27.5 

Sir. Yen 1 alt 
300,0 263,5 1 178,8 

13,4 11,7 52,6 
2 242,7 

100 

Lén emitteret i 1981 
(2242,7 mio ECU) 

Restgaeld den 31. decomber 1981 
(13477,2 mio ECU) 
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forholdsmaessige andel aftog betydeligt (358,3 mio 1 
1981 mod 814,3 mio i 1980). Derimod tilvejebragte 
Banken storre belob i nederlandske gyiden (319,1 
mio mod 226,1 mio Ι 1980). Som i 1980 optog Banken  
endvidere lân Ι franske franc (128,5 mio) og £ (106,8 
mio). Endelig tilvejebragte den mindre belob i belgi- 
ske og luxembourgske frano, ligesom der placeredes  
to emissioner i ECU. 

Dollaren reprœsenterede med 615,3 mio (mod 666  
mio i 1980) over halvdeien af Bankens lântagning i 
tredjelandes valutaer, skont dens forholdsmaessige 
betydning i lighed med 1980 var faldende. Pâ det in 
ternationale kapitalmarked tilvejebragte Banken sâle- 
des 498,1 mio mod 338,7 mio i 1980. Den udbod kun 
én offentlig emission pâ det amerikanske marked,  
nemlig pâ 117,2 mio. 

Til gengaeld kom det ti) en betydelig stigning i Ban
kens lântagning i de to andre tredjelandes valutaer. 
Banken lânte fortsat de naeststorste belob i et tredje- 
lands valuta i schweizerfranc, nemlig 300 mio mod  
233,8 mio i 1980. Den foretog sâledes tre offentlige 
emissioner og fem private placeringer i denne valuta. 
Pâ markedet for yen tilvejebragtes et stort belob  
(263,5 mio mod 166,6 mio i 1980) i form af en offentlig 
emission pâ det japanske kapitalmarked for uden-
landske emissioner og to langfristede banklân. 

label 11, s. 60, indeholder en detaljeret oversigt over 
lântagningen i det forlobne regnskabsàr. Efter fra-
drag af tilbagebetalinger og under indregning af kurs-
reguleringerne havde Banken den 31. december 1981  
en nettorestgaeld pâ 13 481,8 mio, hvoraf 57,8 mio 
endnu ikke var hjemtaget. 

Driftsresultat 

Den stigende anvendelse af Bankens egne midier til  
finansiering af dens lângivning og det fortsat hoje 
renteniveau pàvirkede i 1981 Bankens driftsresultat i 
gunstig retning. 

Bankens indtaegter i form af renter og provisioner pâ  
udiân belob sig i 1981 til 1 312 mio mod 943 mio i  
1980, hvorimod renter og provisioner pâ optagne lân  
udgjorde 1 174,9 mio mod 859,1 mio i 1980. I forvalt- 
ningsprovision modtog Banken 7,5 mio mod 5,7 mio i  
1980. 

Bankens investeringer afkastede 172,2 mio mod  
148,5 mio i 1980 pâ grund af det hoje renteniveau i 
1981 og Bankens likviditet, der mâ oges i forhold til  
udlânsaktiviteten. 

Forskellen mellem indtaegterne og udgifterne i forbin-
delse med lângivningen, der hovedsagelig folger af 
forvaltningen af Bankens investeringer, svarede til-
naermelsesvis til âret for (18,2 mio i 1981 mod 19,1  
mio i 1980). 

Administrationsudgifterne steg fra 29,7 mio i 1980 til  
34,5 mio i 1981. 

Under hensyntagen til valutakursforskellen og efter  
fradrag af afskrivninger pâ emissionsomkostninger  
og pâ overkurs ved tilbagebetaling pâ 26,3 mio samt i 
betragtning af afskrivninger pâ faste ejendomme og 
materialer pâ 2,9 mio, den vaerdiforringelse pâ 2,6  
mio, som folger af vurderingen af de af Ban kens akti 
ver, der ikke reguleres i henhold til vedtaegternes ar-
tikel 7, og en forste afskrivning pâ Bankens bygning 
pâ 18,5 mio blev driftsoverskuddet pâ 251,8 mio mod  
208,7 mio i 1980. 

Bestyrelsen har henstillet til Styrelsesrâdet at over-
fore Bankens nettooverskud og 2,6 mio fra henlaeg- 
gelserne til daekning af udsving i omregningskurser- 
ne for ECU, i ait 254,5 mio, med 60 mio til den ved-
taegtsmaessige reservefond og 194,5 mio til den sup-
plerende reservefond. Den har endvidere foresiâet at 
overfore henlaeggelserne til byggeri pâ 66 mio til den 
supplerende reservefond. 

Den 31. december 1981 balancerede Bankens sta-
tusopgorelse med 19 571 mio mod 15 120,7 mio den  
31. december 1980, hvilket udgor en stigning pâ  
29,4 %. 
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Bankens statusopgoreise den 31. december 1958-1981 
millioner ECU 

20000 

Aktiver 

I Lobende udlan af egne midier 

I Likvid beholdning 

Andre aktiver 

Passiver 

I Lobende lân 

Kapital, reserver og henlseggelser 

Andre passiver 

Udviklingen i lobende udiân af egne midier 

Udviklingen i lobende lân 

1958 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 

64 



Bankens ledelse 

Bestyrelsen 

Dhrr. Rupert RAW, Β. F. van ITTERSUM, loannis SPENTZAS, David HANCOCK, Jean-Yves HABERER o g Feiice 
RUGGIERO er fratrâdt Bestyrelsen. Bestyrelsen takker dem for deres vaerdifulde bidrag tll Bankens virke. 

TU de ledige poster udnaevnte Styrelsesrâdet for den période, der resterei at deres forgaengeres mandater i 1981,  
dhrr. Malcolm WILCOX og Paul ARLMAN og i 1982 dhrr. Sotlris MOUSOURIS, Geoffrey LITTLER, der havde vae  
rei suppléant 1973-1977, Michel CAMDESSUS, der havde vaeret suppléant siden 1971, og Mario SARCINELLI. 

Revlsionsudvalget 

Som saedvanlig foretog Styrelsesrâdet pâ ârsmodet den 15. juni 1981 endvidere en delvis nyudnaevnelse af Revl
sionsudvalget. Den afgâende formand, hr. Patrick L. McDONNELLs mandat fornyedes, idet han udnaevntes til  
medlem for regnskabsârene 1981,1982 og 1983. Formandskabet varetages nu af hr. Jorgen BREDSDORFF, indtll 
statusopgorelsen og driftsregnskabet for regnskabsâret 1981 er godkendt pâ ârsmodet i 1982. 

Personale 

I DIrektoratet for finansieringer i Faellesskabet fratrâdte hr. Romeo dalla CHIESA, der havde vaeret direkter siden 
1975, Han efterfulgtes den 1. juli 1981 af hr. Eugenio GREPPI, som havde vaeret generalsekretaer og direkter for  
Direktoratet for administration siden 1980. Dhrr. Helmuth CRAMER og dalla CHIESA udnaevntes til henholdsvis 
1. meddirektor og aeresdirektor. 

I Direktoratet for administration er hr. Hans HITZLBERGER ble vet udnaevnt til meddirektor. Hr. HITZLBERGER 
har siden 1. juli 1981 vaeret fungerende direktor. Hr. Michel LAUCHE er blevet udnaevnt til hovedafdelingsdirektor 
for Hovedafdelingen for Sekretariat og almindelige anliggender. 

Den 31. december 1981 havde Banken 528 ansatte mod 500 den 31. december 1980. 

Bestyrelsen takker Bankens personale for omfanget og kvaliteten af dets arbejde i 1981. 

Luxembourg, den 4. maj 1982 

Formand for Bestyrelsen 

Yves Le Portz 
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Statusopgorelse den 31. december 1981 
ECU — se bemaerkningerne til regnskabet i bilag E 

Aktiver 31.12. im 31, 12. 1980 

Kapltaltilgodehavende hos medlemsstateme (bilag A) 

Tilgodehavende pâ reserver og henlœggelser . . . 

Kassebeholdnìng og tîlgodehavender i banker 
Pâ anfordring eller hojst et àrs opsigelse  
Pâ mere end et ârs opsigelse  

Inyesterlnger(bem. 6) 
Med hojst et ârs lobetid  
Med mere end et ârs lobetid   

Ikke hjemtaget lâneprovenu  

Ttigodehavende hos medlemsstaterne for regulering af 
kapitalen (bilag D)  

Lebende udiän (bilag B) 
Udbetalt  
Ikke udbetalt .... 

Garantier 
Tîlgodehavender pâ fuldmagtsiân  
Tîlgodehavender pâ làn ydet af tr edjemand: 1981 = 445 355 620;  
1980 = 148 944 266 
Tîlgodehavender pâ tredjemands andele i finansieringen af 
Bankens udiân: 1981 = 299 298 678; 1980 = 226222 909 

Faste ejendomme (bem. G)  

Rente og provision  

Tilgodehavende pà rentegodtgerelser Inden for rammerne af 
EMS (bem. H)  

Emisslonsomkostninger at afskrive  

Overkurs ved tilbagebetaling at afskrive  

Sœrligt indestàende til ydelser pâ lân (bem. D) 

Andre aktiver (bem. G}  

1116 594 860 
595 229 

63 723820 
254 173 840 

14 653 184 581 
1 486 910487 

166 612784 

761458 

7261477» 

9 302 495 

1 117190 089 

317 897 660 
57 825 709 

13 538 817 

16140 095068 

64 540 411 

265 781 250 

48 903 457 

348633 548 

200 518 629 

167 374 242 

338 485 333 

20 535 931 

19 570 989 139 

737 412 918 
236 058 

19 975155 
259 484 177 

11 413 366 388 
1 312 772 693 

136 266 376 

1 132 623 

737 648 976 

279 459 332 
188 394 611 

5 634 619 

12 726139 081 

72 079 780 

64 911 694 

250 608 827 

126 992 708 

137 398 999 

243 308 561 

22 336 507 

15 120 694 945 
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Passiver 31.12.1981 31. 12. 1980 

Kapital (bilag A) 
Tegnet  
Ikke indkaldt  

Vedteegtsmaessig reservefond (bem. N)  

Supplerende reservefond (bem. N)  
Henlœggelser(bem. Ν) 
Til daekning af udsving i kurserne for omregning af ECU 
Til byggeri  

Personalets pensionsfond (bem. E)  

Gaeld tll medlemsstaterne for regulering af kapitalen (bilag D) 

Optagne lân (bilag 0) 
Obligationer og notes  
Andre mellem- og langfristede lân  

Overkurs ved tilbagebetaling af obligationer  

Diverse kreditorer (bem. F)  

Ikke udbetalte lân  

Garantler 
For fuldmagtsiân  
For làn ydet af tre djemand: 
1981 = 445 355 620; 1980 = 148 944 266 

For tredjemands andele i finansieringen af Bankens u dlàn: 
1981 = 299 298 678; 1980 = 226 222 909 

Forud modtagne rentegodtgerelser (bem. H) . . . . 

14 400 000 000 
12 934 285 000 

14138 913 
66 014 000 

10 811408 239 
2 665 799 670 

13 477 207 909 
4 613 405 

Forud modtagne rentegodtgerelser for tredjemands regning 
(bem. H)  

Skyidig rente og provision samt forud modtaget rente 

Forfaidne, ulndleste kuponer og obllgatloner (bem. D) 

Andre passiver (bem. G)  

Saldo pâ driftsregnskab (bem, N)  

683 803 857 

71 601 555 

1 465715 000 

314 836 000 

614 371 592 

80152 913 

29 365 234 

8148 314 

13 481 821 314 

112 494 730 

1486 910 487 

64 540 411 

755 405 412 

531 340 490 

338 485 333 

35 589 090 

251 812 819 
19 570 989139 

7 087 500 000 
6176 250 000 

13 208 736 
60 000 000 

8 494 855 696 
2 103 404 346 
10 598 260 042 

5 901 296 

442 305 969 

51 299 775 

911 250 000 

270 000 000 

441 937 147 

73 208 736 

24 873 567 

9 602 641 

10 604 161 338 

26 254 093 

1 312 772 693 

72 079 780 

493 605 744 

397 201 925 

243 308 561 

31 728 257 

208 710 463 
15 120 694 945 

Konti pro memoriam ί 
Den sserlige Afdeling j 
Til forvaltning f ; ? 
— For mediemsstaternes regning |1| 
— For Faellesskabernes regning  
Vasrdipapirer modtaget som garanti for fuldmagtsiân  
Deponerede vaerdipapirer  
Tegningsrettigheder i forbindelse med emissionen 1981-1986,  
14%, 45 mio ECU, ikke udovet den 31. december 1981 (kan ud-
0ves indtil den 28, maj 1982)   

331 848 983 
2 059 649 850 

28 232 339 
96 759 033 

44 844 000 

329 782 315 
1 199 336 559 

29 886 263 
103 082 550 
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Statusopgorelse for Den saerlige Afdeling (') 
den 31. december 1981 
I ECU — se bemaerkningerne til regnskabet 1 bilag E 

Aktiver 31.12.1931 I 31. 12. 1980 

Medlemsstaterne 
Det europseiske Atomenergifœllesskabs midier 
Udbetalte làn I alt ( 2) 886 347 138 
Det europaeiske ekonomiske Fsellesskabs midier 
(det nye faelleskabsinstrument for optagelse og ydelse af làn) 
Lebende udlàn 
Ikkeudbetalt 203 287 894 
Udbetalt 880 809 790 

I alt ( 3) Î 1 084 097 684 
Tyridet 
Medlemsstaternes midier  
Lebende udlàn 
Ikkeudbetalt 3 720101 
Udbetalt 331 848 983 

I alt ('} 335 569 084 
Middelhavslandene 
Det europseiske okonomiske Faellesskabs midier  
Lebende udlàn 
Ikke udbetalt 179 904 030 
Udbetalt 87 895 970 

267 800 000 
Risikovillig kapital 
Ikkeudbetalt L 2 058 100 
Udbetalt | 2 941 900 

I 5 000 000 
I alt (S) I 272 800 000 

AVS-staterne og OLT 
Det europseiske okonomiske Fsellesskabs midier | 

Forste og anden Yaoundékonvention | 
Lebende udlàn j 
tkke udbetalt f 6109 250 
Udbetalt ^118 505 905 

; 124 615 155 
Bidrag til tilvejebringeise af ri sikovillig kapital 
Udbetalt 1 370 574 

I alt ( 6) 125 985 729 
Forste og anden Lomékonvention 
Risikovillig kapital 
Ikkeudbetalt 63 886 512 
Udbetalt 81 778 573 

I alt (0 145 665 065 
Total 2 850 464 720 

496 082 852 

484 012 392 

8 348 506 
329 782 315 

184 295 721 
44 504 279 
228 800 000 

3 560 000 
1 440 000 
5 000 000 

484 012 392 

338 130 821 

233 800 000 

12 966 323 
115 461 547 
128 427 870 

1 431 179 

38 875 534 
56 404 310 

129 859 049 

95 279 844 
1 777 164 958 

Det samlede udestàende pà de iân pé sa erlige v ilkàr, som Kommissionen tiar bevliget Inden tor rammerne af den forste Lomekonvention, og som Banken pâ Faeliesskabets 
vegne inddrlver ydeiserne pé, udgjorde den 31, december 19Θ1 203 782 364 mod 123 728 737 den 31. december 1980. 

(^) Den sasriige Afdeling oprettedes af Styre lsesràdet den 27, maj 
1963. Dens formàl aendredes ved beslutning af 4. august 1977.  
I denne afdeling bogfores de finansieringsbidrag, som ydes i 
henhold til medlemsstaternes, Det europœiske okonomiske Fael
lesskabs og Det europaeiske Atomenergifœllesskabs fuldmagt 
og for deres regning og risiko. 

(2) Ophndelig lânebevilling ifolge de affaler, der er undertegnet 
Inden for rammerne af Râdet for De europœiske Fœllesskabers 

afgorelse (77/270/Euratom) af 29. marts 1977 om indtil 500 mio,  
forhojet til 1 mia ved Râdets afgorelse nr. 80/29/Euratom af 
20. december 1979, med henblik pà finansiering af kernekraftvœr-
ker i medlemsstaterne og i henhold til Det europœiske Atomenergi
fœllesskabs fuldmagt og for dets regning og risiko: 860 472 386  
Plus: Valutakursregulehnger + 25 874 752 

886 347 138 
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Passiver 31.12.1981 31. 12.1980 

Til forvaltning 
For De europœiske Fesllesskaber 
Det europaeiske Atomenergifœllesskab 8^ 347 138 
Det europœiske okonomiske Fœllesskab: 
— Det nye fa ellesskabsinstrument 880 809 790 
— Finansprotokollerne med m iddeihavslandene 90 837 870 
— Forste og anden Yaoundékonvention 119 876 479 
— Forste og anden Lomékonventlon 81 778 573 

For med/emsstaterne .Λ 
I alt 

Ikke udbetalt 
Làn fra det nye fœllesskabsinstrument 203 287 894 
Làn 1 henhold ti! den anden finansprotokol med Tyrkiet .... 3 720 101 
Làn og risikovillig kapital i midd elhavslandene 181 962 130 
Làn 1 henhold ti! den forste og anden Ya oundékonvention ... ' 6109 250 
Làn og risikovillig kapital 1 henhold ti! den forste og anden Lomé-
konvention i%63 886 512 

' fcìi 
Total 

2 059 649 850 
331 848 983 

2 391 498 833 

458 965 887 
2 850 464 720 

496 082 852 

484 012 392 
45 944 279 
116 892 726 
56 404 310 

8 348 506 
187 855 721 
12 966 323 

38 875 534 

1 199 336 559 
329 782 315 

1 529118 874 

248 046 084 
1 777164 958 

(3) Oprindelig lànebevilling ifolge de aftaler, der er undertegnet  
Inden for rammerne ai Râdet for De europœiske Fœllesskabers 
afgorelse (78/87O/E0F) af 16. Oktober 1978 (det nye fœllesskabs
instrument) med henblik pâ at fremme investeringerne i Fœlles-
skabet og Ràdets afgorelse (81/19/E0F) af 20. januar 1981 om 
genopbygningen af de jordskœivsramte omràder i Campanien 
og Basilicata i henhold til Dei europœiske okonomiske Fœlles-
skabs fuldmagt og for dets regning og risiko: 1 014 461 493  
Plus; Valutakursreguleringer + 74 225 871 
Minus: Annulleringer — 4 589 680 

1 084 097 684 

C) Oprindelig lànebevilling Holge de underîegnede aftaler om 
finansiering af projekter i Tyrkiet i henhold til medlemsstaternes 
fuldmagt og for deres regning og risiko: 370 215 000 
Plus: Valutakursreguleringer + 7 233 304 
Minus: Annulleringer 215 000 

Tilbagebetalinger 41 664 220 — 41 879 220 
335 569 084 

(5) Oprindelig lànebevilling ifolge de undertegnede aftaler om 
finansiering af projekter i Maghreb- og Machrakiandene samt i 
Malta, Cypern, Tyrkiet og Grœkenland (10 mio bevilget inden 
dets tiltrœdelse af Fœllesskabet den 1. januar 1981) i henhold til  
Det europœiske okonomiske Fœllesskabs fuldmagt og for dets 
regning og risiko: 272 800 000 

(6) Oprindelig lànebevilling ifolge de undertegnede aftaler om 
finansiering af projekter i AASMM og OLTD i henhold til Det 
europœiske okonomiske Fœllesskabs fuldmagt og for dets reg
ning og risiko: 

— Làn pà sœrlige vilkàr 
— Bidrag til tilvejebringel-

se af risikovillig kapital 
Plus: 
— Kapitaliserede renter 
— Valutakursreguleringer 
Minus: 
— Annulleringer 
— Tilbagebetalinger 

139 483 056 

2 502 615 141 985 671 

1 178 272 
3 726 035 + 4 904 307 

1 502 910 
19 401 339 — 20 904 249 

125 985 729 

(7) Oprindelig bevilling ifolge de undertegnede aftaler om finan
siering af projekter i AVS-staterne og OLT i henhold til Det euro
pœiske okonomiske Fœllesskabs fuldmagt og for dets regning 
og risiko: 
— Betingede eller under-

ordnede làn 
— Kapitalandele 
— Tegning af konvertible 

obligationer 

Plus: 
— Kapitaliserede renter  
Minus: 
— Annulleringer 
— Tilbagebetalinger 
— Valutakursreguleringer 

140 753 000 

6 118 036 

2 499 606 149 370 642 

+ 11371 

3 412 140 
266 650 
38 138 — 3 716 928 

145 665 085 
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Driftsregnskab for regnskabsâret 1981 
I ECU — se bemaerkningerne til regnskabet i bilag E 

Indtaegter 1981 1980 

Rente og provision pâ udiân  1 312 000 852 942 992 401 

Rente og provision pâ investerfnger 172 236 277 148 508 544 

Forvaitningsprovision (bem. 1) 7 494 956 5 697 803 

Andre indtœgter (bem. M) 22 776 868 19 207142 

Vaiutakursdlfferencer(bem. J) 1568 364 

1 516 077 317 

1 373 585 

1 117 779 475 

Udgifter 

Administrationsomkostninger (bem. L) 34 507 048 29 727 435 

Rente og omkostninger pâ optagne lân  1 174 916 224 ' is 859137 571 

Afskrivninger pâ emissionsomkostninger og pâ overkurs ved 
tiibagebetaiing 26 269 149 • '..--Λ 20 964 134 

Andre udgifter (bem. M) 4 556 865 , r'P 122 113 

Afskrivninger 
— pâ nettoudgifter tii inventar og materiaier 
— pâ Bankens bygning 

1235 180 
1 667 000 \I4: 

1 950 744 

1 243 151 466 911 901 997 

Driftsoverskud 272 925 851 205 877 478 

Nettovssrdiforringeise eiier -foregeise ifelge opgoreisen af de af 
Bankens aktiver, der ikke reguieres i henhoid tii vedtsegternes 
artlkel 7 (bem, K) — 2 639182 + 712 998 

Ferste vaerdiforringeise af Bankens bygning (bem. C) . . .. — 18 473 850 — 

Ophœveise af en heniœggeise tii andre omkostninger ... + 2119987 

Saldo (bem. N) 251 812 819 208 710 463 
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Udvikling i Bankens finansielle stilling den 31. december 1981 
I ECU — se bemaerkningerne til regnskabet i bilag E 

1981 1980 

Mldlemes oprlndelse 
Saldo pà driftsregnskabet 
Poster, der ikke medforer flytning at midier: 
Afskrivninger pà Bankens bygning samt pâ neitoudgifterne ti!  
inventar og materialer  
Forste vaerdiforringelse af Bankens bygning  
Afskrivninger pà emissionsomkostninger og pà overkurs ved 
tilbagebelaling  
Forogelse af posten skyldig rente og provision samt forud mod-
taget rente 
Forogelse af post en rente og provision  

Emissioner  
Ydelser pà udlàn  
Mediemsstaternes indbetalinger af kapital, reserver og heniseg-
gelser  
Forogelse af posteme diverse kreditorer, andre passiver, per-
sonaleis pensionsfond og nettorentegodtgorelser  
Formindskelse af posten andre aktiver  
Valutakursreguleringer 1 forbindelse med làn  

251 812 819 

2 902180 

18 473 850 

26 269149 

134 138 565 

- 98 024 721 

208 710 463 

1 950 744 

20 964 134 

93 789 826 

68 219 109 

335 571 842 
2 373 455 560 

707 819 610 

100 300 164 

282 866 884 

1 800 576 
1 299 422 331 

257 196 058 
2 362 015 049 

553 946144 

88 593 750 

144 836 224 
26 033 555 

354 687 504 
alt 5 101 236 967 3 787 308 284 

Midlemea anvendelse 
Nettoudbetalinger pà udlàn  
Ydelser pà làn  
Emissionsomkostninger  
Faste ejendomme og inventar  
Valutakursreguleringer i forbindelse med udlàn  
Nettoformindskelse (-forogelse) ifolge reguleringen af mediemssta 
ternes kapitalindskud  
Formindskelse (forogelse) af posteme kassebeholdning og tilgode 
havender i banker samt investeringer  

2 695 891 229 
664 649 013 

56 244 392 

5367 793 
1 251 746 574 

9 358 525 

417 979 441 

2 770 685 538 

681 073 646 
48122115 

27 947 628 

366 130 194 

- 4186422 

- 102 464 415 
I alt S 101 236 967 3787 308 284 

Bilag A — Oversigt over Bankens kapital 
Den 31, december 1981 
I tusinde ECU — se bemaerkningerne ti! regnskabet i bilag E 

indkaldt kapital 

Medlemsstat 
Tegnet 

kapital (t) 
Ikke indkaldt 

kapital (?) 
Indbetait den  

31. december 1981 At indbetale (i) 1 alt 

Forbundsrepubllkken Tyskland 3 150 000 2 829 375 163 125 157 500 320 625 
Frankrig 3 150 000 2 829 375 163125 157 500 320 625 
Det forenede Kon gerige . . . 3 150 000 2 829 375 163 125 157 500 320 625 
Italien  2 520 000 2 263 500 130 500 126 000 256 500 
Belgien  829 500 745 068,75 42 956,25 41 475 84 431,25 
Nederlandene 829 500 745 068,75 42 956,25 41 475 84 431,25 
Danmark  420 000 377 250 21 750 21 000 42 750 
Graekenland 225 000 202 097,5 5 504,75 17 397.75 22 902,5 
Irland  105 000 94 312,5 5 437,5 5 250 10 687,5 
Luxembourg 21 000 18 862,5 1 087,5 1 050 2 137,5 

Total 14 400 000 12 934 285 739 567,25 726 147,75 1465 715 
(') Bankens tegnede kapital tofhejedes ved Styrelsesràdels beslutning ai 19 luni 1978 fra 3 543 750 000 li! 7087 500000 ECU Som tolge al Den heilenske Republiks 

tillraedelse et Fae liesskabet lorhojedes den tegnede kapital den 1. lanuar 1981 fra 7 087 500 000 ti! 7200000000 ECU. Den 15. luni 19Θ1 beslutlede Styreisesràdet en  
torhejelse pà 7 200 000 000 ECU med virkmng ira den 31. december 1961. Den tegnede kapital belober sig herefter t i! 14 400 000 000 ECU  
Mediemssiaterne skai ι national valuta indt>etale henholdsvis 
— 10%af torhoielsen al 19. jum 1978 — eiler modvaerdien at 354 375000 ECU — ι otte rater pä 44 296 875 ECU den 30. aprii og den 31. Oktober 1980-1983: 
— 7,5% al lorhoieisen af 15. juni 1981 — aller modvaerdien af 540 000 000 ECU — i olle raier pâ 67500000 den 30. aprii og den 31. Oktober 1984-1967  
De I all 726 147 750 ECU at indbetale udger de tolv rater 1982-1967 inklusive Den heilenske Republiks bidrag. 

(?) Bestyrelsen kan kraave danne kapital indbetait, ι del omtang denne mdbetaling er nedvendig for at opfylde Bankens forphgtelser over for dens lângivere. 
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Bilag Β — Oversigt over lobende udiân 
Den 31. december 1981 
I ECU — se bemœrkningerne til regnskabet Ι bilag E 
Land (1) (2) Ikke udbetalt alt (3) 

1. Lén til projekter I Feellesekabet eg lignende lèn 
Forbundsrepubllkken Tyskland 39 379 406 957 — 379 406 957 2.35 
Frankrig  125 2 020 642 955 40 311 073 2060 954 028 12.77 
Det forenede Kongerige . . . 192 3 363 480 142 14915 546 3 378 395 688 20,93 
Italien  403 5517 726 859 334 262 065 5 851 988 924 36.26 
Belgier  17 529 968 377 11 976 995 541 945 372 3,36 
Nederlandene  6 57 019 281 — 57 019 281 0,35 
Danmark  59 319 138 116 103188 986 422 327 102 2.62 
Graekenland  43 282 080 490 175 711 755 457 792 245 2,83 
Irland  86 1 243 947 001 26207 778 1 270 154 779 7.87 
Luxembourg  2 2 607 950 — 2 607 950 0,02 
Lignende lân (*) 8 205 544 884 — 205 544 884 1.27 

1 alt 980 13 921 563 012 706 574 198 14 628 137 210 90,63 

2. Lân til projekter uden for Feellesskabet 
Middelhavslandene (og Portugal) 

Algeriet  2 1 435 173 28 635 135 30 070 308 0,18 
Cypern  1 5 300 541 6 695 963 11 996 504 0,07 
Egypten  . . 3 19 170 851 47 465 291 66 636142 0,41 
Spanien  . . 2 — 40 000 000 40 000 000 0,25 
Jordan  . . 4 6 876 694 12 000 000 18 876 694 0,12 
Libanon  . . 6 32 102 519 7 000 000 39 102 519 0,24 
Malta  . . 1 3 514 902 — 3 514 902 0,02 
Marokko  . . 3 9 903 968 46 860 000 56 763 968 0,35 
Portugal  . . 23 211 617015 169 817 034 381 434 049 2,36 
Syrien  . . 1 — 15 700 000 15 700 000 0,10 
Tunesien  . . 5 24 269 441 18 437 875 42 707 316 0,26 
Tyrkiet  . . 9 68 255 855 44 158 398 112 414 253 0,70 
Jugoslavien  . . 2 51 795 329 6 833 400 58 628 729 0,36 

AVS-staterne og OLT 
Vestafrika  . . 1 — 5 000 000 5 000 000 0,03 
Barbados  . . 2 2 006 997 5 524 325 7 531 322 0,05 
Botswana  . . 2 — 6 500 000 6 500 000 0,04 
Cameroun  . . 11 30 934 536 15 614 485 46 549 021 0,29 
Elfenbenskysten  . . 17 64 539 387 16 636 985 81 176 372 0,50 
Fiji . . 3 14 073 571 23 090 369 37 163 940 0,23 
Gabon . . 4 6 271 910 18 000 000 24 271 910 0,15 
Ghana  . . 2 10 437 968 6 000 000 16 437 968 0,10 
Guinea  . . 1 1 119 722 3 292 041 4 411 763 0,03 
0vre Volta  . . 2 68051 8 000 000 8 068 051 0,05 
Kenya  . . 9 46 599 951 14 980 755 61 580 706 0,38 
Liberia  . . 2 8 092 812 75 000 8167 812 0,05 
Malawi  . . 3 11 923 467 3790 000 15 713 467 0,10 
Mauritius  . . 4 6 604 266 7 719 827 14 324 093 0,09 
Mauretanien  . . 1 4 546 249 20 693 261 25 239 510 0,16 
Niger  . . 3 5 247 471 11 141 773 16 389 244 0,10 
Nigeria  2 6168 263 44 265 000 50 433 263 0,31 
Ny Calédonien  . . 2 7 302 702 3607 191 10 909 893 0,07 
Papua Ny Guinea  . . 2 6566 708 41 200 000 47 766 708 0.30 
Vestindien  . . 1 618 064 2 130 000 2 748 064 0,02 
Senegal  . . 4 819 104 22 000 000 22 819104 0,14 
Swaziland  . . 3 11 741 055 9000 000 20 741 055 0,13 
Tanzania  . . 1 361 553 2 124 000 2 485 553 0,02 
Togo  . . 4 23 982 845 4 499 322 28 482167 0,18 
Trinidad og Tobago .... . . 2 8 655 779 2 231 000 10 886 779 0,07 
Zaire  . . 1 11 572 059 4 194 314 15 766 373 0,10 
Zambia  . . 4 7 124 791 35 423 545 42 548 336 0,26 

lalt 155 731 621 569 780 336 289 1 511 957 858 9,37 

Total 1 135 14 653 184 581 1486 910 487 16 140 095 068 100,00 

(*) Làn I nenhold til vedtagglernes ariikei 1Θ, stk 1, andel afsnii. iii proiekier ι den nofske del al lastlandssoklen. ι Osing og ι lunesien 

(^) Valutaer, hvorl de lebende udién skal tllbagebetales: 
Valuta Bel0b 
Medlemsstaternes valutaer 7 112 880 322 
Andre valutaer 7 540 304 259 
Udbetalt pà lobende lân 14 653 184 581 

Plus ikke udbetalt pà lobende lân 1 4869104 87 
16 140 095 068 
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Ydelserpà lebende udiàn i tusinde ECU 
Âr 31. 12. 1981 Âr 31. 12 1980 
1982 . . . 804399 1981 . . . 629 830 
1983 . . . 1033580 1982 ... 738 352 
1984 . . . 1 198 992 1983 . . . 921 342 
1985 , . . . 1 320 243 1984 . . . . 1 027 133 
1986 . . . . 1 461 274 1985 . . . . 1 088 506 
1987-1991 , . . . 6619915 1986-1990 . 5 169 643 
1992-1996 . . . . 3 297 508 1991-1995 . 2811 100 
1997-2001 , . 404 184 1996-2000 340 233 

Total 16140 095 Total 12 726139 

5. Lân ι henhold til Fœllesskabets  
finansieringsaftaier med middelhavs-
landene (og Portugal) 
Lân garanteret af Bankens seks oprin 
delige medlemsstater  

Lân garanteret af FaBlIesskabet . .  
Lân tu. garanteret eller kontrakautione 
ret af de middelhavslande, der har ind 
gâet disse affaler  
Lân mod anden sikkerhed .... 

18 733 385 

145 268 654 

655 879 243 (VI)  
57 964 104 (VI)  
877 845 386 

16 140 095 068 

(^) Ov ersigt over lobende udiân fordelt pé de vigtigste 
garantier herfor den 31. decomber 1981 (I) 

Α. Lân til projekter Ι Faellesskabet (og lignende lân) (II) 
Lân til eller garanteret af medlemssta-
terne 11 219 443 290 (VI) 
Lân til eller garanteret af offentlige insti
tutioner i medlemsstaterne .... 1 852 552 904  
Lân til eller garanteret af finansierings-
institutioner (banker, institutioner for  
langfristet finansiering og forsikrings-
selskaber) 482486 221 
Lân garanteret af selskaber (finansie-
ringsinstitutioner undtaget), som for  
over haivdelens vedkommende kontrol-
leres af m edlemsstaterne eller af offent
lige institutioner i Faellesskabet ... 195 805 050  
Lân mod pant t fast e jendom .... 70 031 982 
Län garanteret af pr ivatretlige selskaber 
(banker undtaget) 509 230143 
Län mod pant i andre formuegenstande 
og mod anden sikkerhed 298 587 619 

14 628137 209 

B. Lân til projekter uden for Faellesskabet 
1. Lân i henhold til den ferste Yaoundé- 
konvention 
Lân til eller garanteret af signatarsta-
terne(AASM) 6615 590 

2. Lân i henhold tit den anden Yaoundé- 
konvention 
Lân til eller garanteret af signatarsta-
terne (AASMM) 55360966 
Lân mod anden sikkerhed 3 841 497 

59 202 463(111) 

3. Lân i henhold til den forste Lomé- 
konvention 
Lân til eller garanteret af signatarsta-
terne(AVS) 400 054 580 
Lân mod anden sikkerhed 9 816 459 

409 871 039 (IV) 

(!) Nogle lân er dsekkei a! Here former for garanti eller sikkerhed. 
(II) Lân i henhold til vedtsegtemes artikei 16. stk. 1. andet afsmt. Iii projekter i 
den norske del af fasllandssoklen, i 0strig og i T unesien. 
(Hi) Bankens seks opnndelige mediemsstaters garanti, der daekker e nhver risiko 
i forbindelse med disse finansielle forpligtelser. udger 24 430 695 ECU. 
(iV) Medlemsstaternes garanti, der daekker enhver risiko i forbindelse med disse 
finansielle forpligtelser. udger 118262 700 ECU. 
(V) Medlemsstaternes garanti, der daekker enhver risiko ι forbindelse med disse  
finansielle forpligtelser. udger 118800000 ECU. 
(VI) Faellesskabets samlede garanti, der daekker enhver risiko i forbindelse med 
disse finansielle forpligtelser og de finansielle forpligtelser i Graekenland pé  
237712466 ECU ι medfer af lân ydet Inden landets tiltraedelse af Faellesskabet, 
udgjorde ved udgangen af 1981 i alt 705525000 ECU mod 527025000 ved udgan-
gen af 1980 
Sàfremt garantiforpligielsen kraeves opfyldt. beregnes garanternes forpligtelser 
pà grundlag af de kurser for omregnmg mellem ECU og de til lântager udbetalle 
valutaer. der ver gaeldende pà udbeiahngstidspunktel. 

(3) Oprtndeflg lénebevMHng beregnet pé  
grundiag af de omregningskurser, der an-
vendtes pé tidspunktet for làneaftalernes  
undertegneise: 
Plus: 
Valutakursreguleringer -i-

Minus: 
Opsigelser og annulleringer  
Afdrag til Banken  
Tredjemands andele i Bankens udlân . . . 

Lobende lân  

18 759 823159 

1 156 743 334 
19916566 493 

115 441 237 
3 361 731 510 

299 298 678 
3 776 471 425 

16 140 095 068 

Summen af d e til enhver tid lobende tân og garantier, der er ydet 
af Banken, og som i henhold til vedtaagternes artikei 18, stk. 5.  
ikke mâ overstige 250% af den tegnede kapital (i ojeblikket 
36 000 000 000), udgjorde den 31. december 1981 : 
Lân 16 140 095 068 
Garantier: 
For fuldmagtsiàn 64 540 411 
For làn ydet af tredjemand 445 355 620 
For tredjemands andele i Bankens udlân . . 299 298 678 

809 194 709 
Làn og garantier alt 16 949 289 777 

4. Làn i henhold til den anden Lomé- 
konvention 
Lân til eller garanteret af signatarsta-
terne (AVS)  
Làn mod anden sikkerhed  
Làn i mine- og energisektoren (arti
kei 59)   

113 423 381 
5 000 000 

40 000 000 
158 423 381 (V) 
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Bilag C — Oversigt over Bankens konsoliderede gaeld 
Den 31. december 1981 
1 ECU — se bemeerkningerne til regnskabet i bilag E 

t regnskabsâret Resigaeid den 3f. december 1981 

Restgaeld Valuta- Rentefod 
den kurs- (veiede 

Betalbar i 31 12. 1980 Optagne lân Afdrag regulehnger Beleb (i) gennemsnit) Forfaldslid 

Eurco (2) . , 89 314 651 2 486 690 341 512 + 87 169 473 8,13 1982/1989 
ECU .... — 85 156 000 — — 85 156 000 13,78 1982/1989 
DM ... . 2 516 502 362 358 346 816 179 021 166 129515309 + 2 825 343 321 8,04 1982/2001 
Ffr  562 617 475 128 467 823 37 952 176 26 369 117 — 626 764 005 12,48 1982/1996 
£ 191 200 306 106 842 499 9 715 442 1 136 905 — 287 190 458 12,98 1982/1993 
Lire .... 148 379118 — 13 689 510 9 223 235 — 125 466 373 8,80 1982/1995 
Bfr  353 513116 51 700 707 21 583 049 4 451 102 — 379 179 672 9,11 1982/1993 
Fl  956 477 868 319120 976 28 798100 51 583 209 + 1 298 383 953 9,74 1982/2004 
Lfr  185 392 076 14515509 23 877 993 1 540 471 — 174 489121 9,18 1982/1991 
US-$ . . . 4 298 386 567 615 279 338 280180 499 918 406 448 + 5 551 891 854 10,26 1982/2000 
Sfr  749 534 511 299 991 534 52 550 517 175 700 460 + 1 172 675 988 6,26 1982/1994 
Lib.£ . . . 6 341 280 — 1 102 694 207 613 — 5 030 973 7,13 1982/1985 
Yen ... . 471 933 730 263 465 456 9 324 990 62 758 555 + 788 832 751 8,39 1982/2000 
0sch. . . . 68 666 982 — 3 352 970 4 319 955 + 69 633 967 7,92 1982/1989 

lait . . 10 598 260 042 2 242 886 658 663 635 796 1 299 697 005 + 13 477 207 909 
Overkurs ved 
tilbagebetaling 5 901 296 — 1 013217 274 674 — 4 613 405 

Total 10604161338 2 242 886 658 664 649 013 1 299 422 331 + 13 481 821 314 

(1) Feigende label viser de samlede afdrag. der skal eriaegges pä lànene fr  
Âf 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987—1991 
1992—1996 
1997—2001 
2002—2004 

Total 

m til 2004 (I tusinde ECU): 
31. 12. 1981 Ar 31. 12. 1980 

820495 1981 .... 530964 
817 892 1982 .... 795 704 

1 034 609 1983 .... 719203 
964 329 1984 . . , , 888 772 

1 111 565 1985 .... 776 639 
7 024 953 1986—1990 . . . . .... 5112 794 
1 433 816 1991—1995 . . . . .... 146Θ136 

269 490 1996-2000 . . . . .... 304 207 
4 672 2001—2004 . . . . .... 6 742 

13481 821 Total 10 604 161 

(2) En Eurco bestâr af summen af folgende faste beleb i medlemsstaternes valuiaer: 0.9 DM 
0,5 Ifr. 

1,2 ffr. + 0.075 £ + 80 lire + 0.35 fl. + 4.5 bfr. + 0.2 kr. + 0.005 l£ + 

Bilag D — Tilgodehavende hos 
og gaeld til mediemsstaterne for 
regulering af kapitalen 
Dan 31. december 1981 

I ECU — se bemaerkningerne til regnskabet i bilag E 

Tilgodehavende hos: Frankrig 
Italien . .  
Belgien . .  
Danmark  
Graekenland 
Irland . .  
Luxembourg 

Gaeld til: Forbundsrepublikken Tyskiand 
Det forenede Kongenge . .  
Nederlandene  

7 703 023 
4 200 660 
1 206 292 
301 852 
51 061 
44 960 
30 969 

13 538 817 

2174166 
4 823 502 
1 150 646 
8148 314 

I henhold til vedtaegternes a rtikel 7 medforer anvendelsen af de 
omregningskurser, som er anfort i bem. A i bilag E, en regulering 
af de beleb, der er indbetalt af mediemssta terne i deres nationale 
valutaer som bidrag til Bankens kapital. 

Bankens tilgodehavende eller gaeld 
regulering er: 

forbindelse med denne 

Udligning af Bankens tilgodehavende eller gaeld vi l i overens-
stemmelse med Styrelsesràdets beslutning af 30. december 
1977 finde sted hver den 31. Oktober, i det omfang forskellen 
mellem den regnskabsmœssige omregningskurs og den omreg-
ningskurs, der anvendes ved beregningen af reguleringen, over-
stiger 1,5%. Er forskellen under 1.5% op eller ned, genindsaettes  
belobene pâ uforrentede reguleringskonti. 
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Bilag E — Bemaerkninger til ârsregnskabet 
Den 31. december 1981 

I ECU 

A. Sammendrag af de vœsentligste regnskabsprlncipper 

1. Definition af den ved udarbejdelsen af ârsregnskabet og om-
regningen af de nationale valutaer anvendte ECU 

Banken anvender ECU som mâieenhed ved opgorelsen af med-
lemsstaternes kapitalkonti og som faeliesnœvner ved udarbej
delsen af sit àrsregnskab. 
Ifolge vedtaegternes artikel 4, stk . 1, svarer vaerdien af 1 ECU til 
summen af folgende belob i medlemsstaternes valutaer: 
DM 0,828 FI. 0,286 
£ 0,088,5 Bfr. 3,66 
Ffr. 1,15 Lfr. 0,14 
Lire 109,0 Kr. 0,217 

I£ 0,00759 

5. Forud modtagne rentegodtgorelser 

Visse làn er forbundet med rentegodtgorelser, som Banken mod-
tager forud til deres aktuaiiserede vaerdi. Disse rentegodtgorelser 
optages pà drlftsregnskabet pà forfaldsdatoerne for de rentebe
lob, hvortil de er knyttet. 

6. Personalets pensionsfond 

Banken har oprette t en pensionsfond til fordel for sit personale. 
Alle indbeta linger hertil fra save! Banken som dens personale 
investeres i Bankens aktiv er. De beregnes aktu arielt hver t tredje 
âr. 

Ifolge Styrelsesràdets beslutning af 13. maj 1981 er Bankens reg-
ningsenfied defineret som vaerende den ECU, som De euro-
paeiske Faellesskaber anvender. Da denne beslutning har vasret 
anvendt siden den 1. januar 1981, er tallene pr. 31. december 
1980 udtrykt i r egningsenfieder. Kurserne for omregning mellem 
medlemsstaternes valutaer og den europaeiske regningsenhed 
eller ECU beregnes pà grundlag af markedskurserne og offentlig-
gores dagligt i De Europaeiske Faellesskabers Tidende. 
Banken benytter endvidere disse omregningskurser til beregning 
af kurserne for de ovrige valutaer, den anvender. 
Ved udarbejdelsen af Bankens àrsregnskab den 31. december 
1981 og 1980 anvendtes folgende omregningskurser: 
1 ECU == 1 regningsenhed = 1981 1980 

DM 2,44436 2,56556 
Ffr. 6,20177 5,93916 
£ 0,566523 0,54911 
Lire 1 303,57 1 217,3 
Bfr. 41,7467 41,3351 
Fi. 2,68309 2,79081 
Kr. 7,94077 7,88723 
Dr. 62,2263 61,2587 
I£ 0,686819 0,690185 
Lfr. 41,7467 41,3351 
US-$ 1,08517 1,30963 
Sfr. 1,95169 2,31477 
Lib.£ 5,01891 4,77033 
Yen 238,304 265,461 
Osch. 17,1132 18,2038 
CFAfr. 310,089 296,958 

De differencer, der folger af aktivernes og passivernes omreg
ning til ECU, krediteres eller debiteres drlftsregnskabet. Undtaget 
herfra er medlemsstaternes gœld eller tilgodehavender som fol
ge af d en regulering af den indbetalte kapital, der finder sted i 
overensstemmelse med vedtaegternes artikel 7. 

2. Investeringer 

Skatkammerbeviser, notes og obligationer er optaget til kobs-
vaerdien, dog hojst til den pâlydende vaerdi eller kursvaerdien. 

7. Beskatning 

Ifolge Protokollen vedrorende De europaeiske Fœllesskabers pri 
vilégier og immuniteter, der er bilagt Traktaten om oprettelse af et 
fselles Râd og en faelles Kom mission for De europaeiske Faelles
skaber af 8. aprii 1965 i henhold til dens artikel 28. er Bankens 
aktiver, indtaegter og ovrige ejendomme fritaget for alle direkte 
skatter. 

B. Investeringer 

Denne post omfatter: 

Skatkammerbeviser, notes og 
obligationer optaget til kobs-
vaerdi, dog hojst til pâlydende  
vœrdi eller kursvaerdi (kurs-
vaerdi 
1981:278 521 207 
1980:259 779 468) . . . . 
Egne obligatloner optaget til  
tilbagekobsvaerdi . . . . 

Bankveksler optaget til pâly 
dende vœrdi  

1981 

Fordeling pà lobetid: 

Hojst 3 mâneder  

Mere end 3 màneder og hojst 
6 màneder  

Mere end 6 màneder og hojst 
12 màneder   

Mere end 12 màneder . . . 

277 901 019 

22 761 730 

17 234 911 
317 897 660 

39 543181 

10 318 882 

13 861 757 

254 173 840 
317 897 660 

1980 

258 814 108 

20 263437 

381 787 
279 459 332 

5126 264 

5 246 427 

9 602 464 

259 484 177 
279 459 332 

3. Faste ejendomme 

De faste ejendomme er optaget til kobsvœrdien minus en forste  
vaerdiforringelse af Bankens bygning og de samlede afskriv-
ninger. Inventar og materialer afskrives det àr, hvor de erhverves. 

4. Emissionsomkostninger og overkurs ved tilbagebetaling 

Emissionsomkostninger og overkurs ved tilbagebetaling afskri
ves over hele lânets lobetid pà grundlag af de udestàende belob. 

C. Faste ejendomme 

Bankens grund og bygning er optaget til kobsvaerdien minus en  
vœrdiforringelse pà 18 473 850. Denne forringelse bringer byg- 
ningens regnskabsmœssige vaerdi ned pà 50 000 000 pr. 1. ja 
nuar 1981, hvilket under de herskende konjunkturer kan anses  
for en forsigîigt sat handelsvaerdi ifolge en vurdering foreîaget af  
en uafhaengig sagkyndig. Saldoen afskrives lineaert fra den 1. ja 
nuar 1981 over bygningens levetid, der ansiàs til tredive àr. Po-
sten faste ejendomme pà statusopgorelsen omfatter grundens 
vaardi, 570 457, og vaerdien af by gningen minus afskrivningen for  
regnskabsàret 1981, 48 333 000, i alt 48 903 457. 
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D. Saerligt indestàende til ydelser pâ làn 
Denne post, der har sin modpost 1 passivsidens »forfaldne, uind- 
l0ste kuponer og obligationer«, omfatter de kuponer og obligati
oner, som er forfaldne til betaling, men som ikke er blevet pras
senteret til betaling. 

E. Personalets pensionsfond 
Bankens udgifter i forbindelse med personalets penslonsord-
ning, herunder dens renteudgifter, belob sig for regnskabsâret  
1981 til 4 579 995 ECU mod 3 562 597 i 1980. 

F. Diverse kredltorer 

Denne post omfatter; 

Kortfristede bankiân .... 

Get europaeiske okonomiske 
Faellesskabs saerlige konto for 
de forretninger, der afvikles In 
den for rammerne af Den saerli
ge Afdeling, og belob at erlœg- 
ge i forbindelse hermed . , . 

En indiânskonto (i ECU) tilho-
rende en officiel finansierings-
institution I en medlemsstat 

Andre kreditorer 

1981 1980 

23 079 764 6 642 004 

22 018035 

64 505 535 

2 891 396 
112 494 730 

17 512 382 

2 099 707 
26 254 093 

G. Andre aktiver og passiver 
Disse poster omfatter: 
Pà aktivsiden; 
Byggelàn og forskud til per-
sonalet 
Diverse debilorer 

Pâ passivsiden: 
Diverse udgifter 

1981 1980 

15 360 485 
5 175 446 
20 535 931 

35 589 090 

13 080 046 
9 256 461 
22 336 507 

31 728 257 

H. Forud modtagne rentegodtgerelser 

a) Denne post omfatter rentegodtgorelserne i forbindelse med  
làn til projekter uden for Faelleskabet i henhold til protokollerne 
med AVS-staterne og middelhavslandene og de rentegodtgorel-
ser i forbindelse med visse làn af Bankens egne midier i Faslles- 
skabet, som stilles til ràdighed for Banken inden for rammerne af  
det europaeiske monetaere system i henhold til Râdet for De eu- 
ropeeiske Faellesskabers forordning (E0F) nr. 1736/79 af 3. au
gust 1979. 

b) Posten »forud modtagne rentegodtgorelser for tredjemands 
regning« omfatter de rentegodtgorelser, som Banken har modta
get i forbindelse med làn af Faellesskabets mid ier inden for ram
merne af Râdet for De europaeiske Faellesskabers afgorelse 
(78/87O/E0F} af 16. Oktober 1978 (det nye fœllesskabsinstrument,  
NIC), samt I henhold til Ràdets forordning (E0F) nr. 1736/79 af 
3. august 1979. 

ο) En del af udbetalingerne til Banken inden for rammerne af 
EMS har form af et langfhstet forskud. Denne post har s in mod
post i aktivsidens »tilgodehavende pâ rentegodtgorelser inden 
for rammerne af EMS«. 

I. Forvaltningsprovislon 
Denne post omfatter ßankens vederlag for forvaltning af làn i 
henhold til medlemsstaternes og De europœiske Faellesskabers 
fuldmagt og for deres regning og risiko. 

J. Valutakursdifferencer 
Denne post pâ 1 568 364 ECU Ι 1981 (mod 1 373 585 i 1980)  
omfatter nettovalutakursgevinsten ved de finansielle dispositioner  
i regnskabsâret, beregnet pâ grundlag af de omregningskurser, 
der var gaeldende pâ tidspunktet for dispositionernes gennemfo-
relse. 

K. Nettovaerdiforagelse aller -forringelse I falge opgarelsen af 
de af Bankens aktiver, der ikke reguläres I henhold til vedtseg-  
ternes artlkel 7 
Opgorelsen af B ankens aktiver pâ grundlag af de omregnings
kurser, der anvendtes ved udarbejdelsen af Bankens statusop-
gorelse (jf. bem. A) den 31, december 1981, resulterer i en netto-
vaerdiforringelse pâ 2 639 182 ECU (mod en forogelse pà 712 998 
i 1980). Denne opgorelse omfatter ikke de af Bankens aktiver,  
der svarer til medlemsstaternes respektive bidrag til Bankens 
indbetalte kapital i nationale valutaer, idet disse bidrag i henhold 
til vedtaegternes artikel 7 skal reguleres periodisk (jf. bilag D). 

L. Adminlstratlonsomkostninger 
Personaleudgifter 
Vederlag og tillœg  
Sociale ydelser 
Andre personaleudgifter . . . 

Andre 
ninger 
Total 

administrationsomkost-

1981 1980 
22 442 258 19 818 748 
5 249 216 3 863 137 
1 440 640 1 026 048 
29132 114 24 707 933 

5 374 934 5 019 502 
34 507 048 29 727 435 

Den 31. december 1981 havde Banken 528 ansatte mod 500 den 
31. december 1980. 

M. Andre Indtsegter og udgifter 
Posten »andre indtasgter« om 
fatter: 

Regnskabsmaessig gevinst i for
bindelse med investeringerne 

Reduktion af den urealiserede 
vaerdiforringelse af investerin
gerne  

Andre indtaegter  

Posten »andre udgifter« omfatter: 

Forogelse af den urealiserede 
vaerdiforringelse af investerin
gerne  
Andre udgifter  

1981 1980 

22 329 303 

447 565 
22 776 868 

4 430 546 

126 319 
4 556 865 

18 092174 

1 092 567 

22 401 
19 207 142 

122113 
122113 

N. Reserver og henlaeggelser samt fordeling af drlftsover-
skuddet 
Styrelsesrâdet besluttede den 15. juni 1981 at oge henlaeggelsen 
til daekning af udsving ι kurserne for omregning af ECU med 
712 998, hvilket svarede tll nettovaerdiforogelsen ifolge opgorel
sen af de af Bankens aktiver, der ikke reguleres i henhold til ved
taegternes artlkel 7, og at fordele driftsoverskuddet for regn 
skabsâret 1980 som folger: 

40 000 000 til den vedtaegtsmaessige reservefond 
162 997 465 tll den supplerende reservefond 
5 (X)0 000 til henlaeggelsen tll byggeri 
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Oversigt over bevœgelserne pé reeervefonds· og henlceggel· 
seskontiene I regnskabséret 1981 

Stilling den Den Fordeling al Stilling den 
31. december helienske saldoen pä 31. december 

1980 Repubhks drillsregn- 1981 
bidrag til skabet lor 
reserver 1980 
og hen-

laeggeiser 

Vedtagtsmaessig reser-
vefond 270 000 000 4 836 000 40 000 000 314 836 000 

Supplerende resenre-
fond 441937 147 9436980 162997 465 614 371 592 

Henlaeggeise Iii deek-
ning al udsving ι kurser
ne for omregning al ECU 1320Θ736 217179 712998 14 13Θ913 

Henlaeggeise til byggeri 60000000 1014 000 5000 000 66014 000 
7S5 145 883 15504 15Θ 208 710 463 1009360 505 

Direktionen har besluttet at forestà Bestyrelsen at henstille til  
Styrelsesràdet at reducere henlaeggelsen til dœkning af ud-
sving i ku rserne for omregning af E CU med 2 639 182, hvilket 
svarer til nettovaerdiforringeisen ifolge opgorelsen den 31.  
december 1981 af d e af B ankens aktiver, der ikke réguleras i 
henhold til vedtaegternes artikel 7, samt at overfore dels drifts- 
overskuddet for regnskabsàret 1981 minus den forste vaerdi- 
forringeise af bygningen, i alt 254 452 001, dels henlgeggel- 
sen til byggeri pà 66 014 000 til den supplerende reservefond. 

Revisionspâtegning fra Price Waterhouse & Co. 

Formanden for 
Den europaeiske Investeringsbank, 
Luxembourg 

Vi har revideret ârsregnskaberne for Den europasiske Investe
ringsbank for 1981 og 1980. Vor revision er udfort i overensstem-
melse med god revisionsskik og har folgelig omfattet en sàdan  
gennemgang af regnskabsmaterialet og sàdanne andre revisions-
arbejder, som vi har anset for nodvendige. Efter vor vurdering gi
ver ârsregnskaberne for 1981 og 1980 et sandfaerdigt u dtryk for 
Den europaeiske Inve steringsbanks finansielle stilling pr, 31. de
cember 1981 o g 1980 samt for resullatet af Bankens virksomhed 
og aendringerne i den finansielle stilling i 1981 og 1980 i overens-
stemmelse med almindeligt anerkendte regnskabsprincipper, der  
er anvendt pä et i forhold til det foregâende regnskabsär uaendret  
grundlag. 

Denne revisionspâtegning omfatter: 

Statusopgerelse 

Statusopgerelse for Den saerlige Afdeling 

Driftsregnskab 

Finansieringsanalyse 

Oversigt over Bankens kapital Bilag A 

Oversigt over lobende udiân Bilag 6 
Oversigt over Bankens konsoliderede gaeld Bilag 0 

Tiigodehavende hos og gaeld til medlemsstaterne 
for regulering af kapitalen Bilag D 

Bemaerkninger til ârsregnskabet Bilag E 

Luxembourg, den 24. februar 1982 PRICE WATERHOUSE & Co. 
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Erklaering fra Revisionsudvalget 

Det udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 141 vedtaegterne og artikel 25 i forretningsordenen for Den europaa-
iske Investeringsbank med henblik pâ at efterprove, cm Bankens forretninger er udfort 1 overensstemmelse med  
gaeldende regier, og om dens boger har vaeret rigtlgt fort, 

— som har haft adgang til de boger, regnskabsbilag og dokumenter, som det har fundet nodvendigt at under-
soge ved udforelsen af sit hverv, og 

— som er blevet gjort bekendt med Price Waterhouse & Co.s revisionspâtegning af 24. februar 1982, 

bekraefter herved 

under henvlsning til àrsberetningen for 1981, Bankens og Den saerllge Afdelings statusopgorelse den 31. decem-
ber 1981 samt driftsregnskabet for det da afsluttede regnskabsàr, sâledes som de vedtoges af Bestyrelsen pâ  
dens mode den 4. ma] 1982, og 

under henvlsning ti! forretningsordenens artikel 22, 23 og 24, 

at Bankens forretninger 1 regnskabsàret 1981 er udfort under overhoidelse af de formaliteter og regier, der er  
fastlagt i vedtaegterne og forretningsordenen, og 

at statusopgoreisen, driftsregnskabet og statusopgoreisen for Den saerlige Afdeling er i overensstemmelse med 
bogforingen og nojagtigt viser Bankens stilling sâvel pâ aktiv- som pâ passivsiden. 

Luxembourg, den 18. maj 1982 

Revisionsudvalget 

J. BREDSDORFF C. BRÜCK P. McDONNELL 
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Finansieringsbidrag 1958-1981 

Siden sin oprettelse i 1958 har Den europœiske Investeringsbank ydet finansieringsbidrag pà i alt 21 111,5  
mio i lobende priser eller ca. 34 mia I 1981-prlser. Heraf udger dens lân af egne midier og garantier 19 162,7  
mio i lebende priser eller 90,8 %, medens de forskellige finansieringsbidrag af medlemsstaternes eiier Fsl-
lesskabets midier repraesenterer 1 948,8 mio. De samlede anlaegsinvesterlnger Inden for rammerne af disse  
projekter beleber sig til 83,6 mia i lebende priser eller 145 mia i 1981-priser, hvoraf Bankens iangfristede  
finansieringsbidrag sâledes har dœkket gennemsnitlig 25 

Til projekter i Faeliesskabet bevilgedes 18 243,6 mio 
(ca. 29 mia Ι 1981-priser). svarende til 86.4 %. De ind-
gâr Ι samiede investeringer (^) pà ca. 68 mia I lobende  
priser (116 mia i 1981-priser) (^), som direkte ventes  
at ville s kabe over 257 000 permanente arbejdsplad-
ser og sikre ca. 112 000 andre. De finansierede pro 
jekter, isaer pâ energi- og infrastrukturomrâdet, har 
dog skabt et langt hojere antal arbejdsptadser, som 
ikke er opgjort, nemiig dels derved at de indirekte  
fremmer den produktive Sektors udvikling, dels der-

(1) De samlede anlaegsinvestennger inden for rammerne af alle de projek 
ter. til hvis finansiering Banken har bidraget. Denne sum er beregnet ud Ira 
de oplysninger. der là til grund for de forskellige lântageres finanslerings-
planer pà del tidspunkt. hvor Bestyrelsen for Banken godkendte projek- 
terne 

Skennene ι I98l-priser hvller pà nationale prisindekser. der er afledt al  
bruttoanlaegsinvesteringerne, korrigeret med indekset tor udsving i kurser-
ne for omregnmg af nat ionale valutaer til ECU og veiet ι overensstemmelse 
med fordelingen af Bankens làngrvning pä medlemsstaterne. 

ved at selve deres gennemforeise direkte og indirek
te eger beskaeftigelsesudbuddet. 

Uden for Faeliesskabet har Banken siden 1963 stillet  
2 867,9 mio til râdighed, heraf knap to tredjedele af 
egne midier. 

Udvikiingen i Bankens ârlige finansieringsbidrag 
fremgâr af figuren s. 20 og tabel 12 nedenfor. 

Fordelingen af de til og med 1981 bevilgede belob pä  
okonomipolitiske formâi, lande og brancher fremgâr  
af tabei 4, 7 og 18, s. 30. 46 og 88. 

Den folgende redegorelse er begraenset til udvikiin
gen i medlemsstaterne siden 1973, hvor den forste  
udvidelse af Faeliesskabet fandt sted, og Bankens vir-
ke inden for rammerne af Faellesskabets affaler cm 
finansieit samarbejde med tredjeiande. 

Tabel 12: Finansieringsbidrag 1959-1981 C) 
I milliorter ECU 

1 Fseliesskabei Uden lor Faeliesskabet 

Ar 
Finansieriiìgs- Làn at Bankens Fuldmagtslàn Lân af Làn ai Bankens Finansieringsbidrag af 

Ar bidrag i ah egne midier og garantier NICs midier egne midier budgelmaessige midier 

1959-1972 
(Ârsgen- 203,0 167,5 7,9 — 11.1 16,5 

nemsnit) 
1973 815,8 696,8 — — 10,9 108,1 
1974 996,4 849.7 — — 61,0 85,7 
1975 1 006,5 917,5 — — 48,9 40,1 
1976 1 273,3 967,9 118,1 — 142,4 44,9 
1977 1 571,5 1 401,3 — — 152,0 18,2 
1978 2188,3 1 966,5 — — 173,9 47.8 
1979 3 071,1 2 281,2 — 277.0 420.9 92,0 
1980 3 498,5 2 739,0 14,2 197,6 371,4 176,3 
1981 3 848,1 2 539,4 282,1 539,8 396.4 90,4 

Total 21111,5 16 704,6 524,5 1 014,5 1933,6 934,3 

(1) jr tabel 1, note 2. s. 21 

Finansieringsbidrag i Faeliesskabet 1973-1981 

Fra 1973 til udgangen af 1981 ydede Banken lân af 
egne midier og garantier i Faeliesskabet pâ 14 773,7  
mio i lobende priser, hvilket repraesenterer over fire  
femtedele af finansieringsbidragene i medlemsstater
ne siden 1958. Hertil kommer 1 014,5 mio af NICs 
midier (jf. s. 23), der i lobet af de tre seneste regn-
skabsàr er bievet stillet til râdighed for projekter i ita
lien, Irland, Det forenede Kongerige, Frankrig og 
Denmark med henbiik pâ udjaevning af de regionale 

forskelle, virkeliggorelse af Faellesskabets mâl pâ 
energiomrâdet og genopbygning af de omrâder i Ita
lien, der ramtes af jordskaelvene i 1980. i samme peri- 
ode var 2 592,7 mio af lànene af Bankens egne midier  
og 365,8 mio af NiCs midier forbundet med rente-
godtgorelser inden for rammerne af EMS (jf. s. 25).  
Den folgende redegorelse for Bankens aktivitet siden 
1973 omfatter tillige de lân af NICs midier, der bogfo- 
res i Den saerlige Afdeling (jf. tabel 13, s. 80). 

79 



Fordeling pâ okonomipolitiske formal 

I de sidste ni âr er lânene til projekter af regional inter 
esse blevet femdoblet, idet de i 1981-priser er steget 
med gennemsnitlig 10% om âret og nu udgor ca. 
70 % af Bankens samlede finansiehngsbidrag i Fael-

lesskabet. Af bevillingerne til projekter af faelles inter 
esse gik 85.3 % til projekter, der bidrager til at forbed-
re Faellesskabets energiforsyning, hovedsagelig gen-
nem udnyttelse af dets egne energikiider. Projekter 
for forbedring af kommunikationsforbindelserne I 
Fœllesskabet tegnede sig ligeledes for en betydelig 
andel. 

Fordeling pà ekonomipolitìske formât 1973-1981 
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Den ΛΑΛ oiMrukne linie \nser finansienngsbidfagene af Bankens egne rmdler, medens den stiptede-vser summen af finansienngsbidragene af dels Bankens egne midlef, dels midleme 
fra NIC. 

Tabei 13; Flnanslerlngsbidrag I Fsllesskabet 1973-1981 
Fordeling pâ lande, okonomipolitiske formäl. brancher og finansiehngskilder ^ miiiiofier ECU 

AI Bankens Af NICs 
egne midier midier 1 all % 

Total 14 773,7 1 014.5 15 768,2 100,0 

Fordeling pè lande 
Belgien  . . 501,1 — 501,1 3.2 
Danmark  431.8 18,1 449.9 2.8 
Forbundsrepublikken Tyskland  839,4 — 839,4 5.3 
Graekenland  159,2 — 159,2 1.0 
Frankrig  1 966.5 40,3 2 006,8 12.7 
Irland  1 273.8 145,8 1 419.6 9.0 
Italien  5 781.3 671,1 6 452,4 40,9 
Luxembourg  — — — — 
Nederlandene  62,3 — 62,3 0,4 
Det lorenede Kongerige  3 534.8 139,2 3 674,0 23,3 
Uden for Faeiiesskabet (') . . 223,5 — 223,5 1,4 

Summarisk fordeling pd ekonomipolltiske formäl 
Regionudvikling  . . 10011.1 773,0 10 784,1 68,3 
Modernisering og omstilling af virksomheder  . . 187.8 — 187,8 1,2 
Faelles europaeisk Interesse  6 334,9 326,5 6 661,4 42,2 
Heraf: Energiformà!  5402.9 326,5 5 729,4 36.3 
— At fratraekke for finansierlngsbidrag med fiere formäl . . -1 760,1 -85.0 - 1 845,1 -11.7 

Summarisk fordeling pé brancher 

Energl, kommunlkation og andre Infrastrukturer . . 11 631,8 1 014,5 12 646,3 80,1 
Energl  5911,3 351,2 6 262,5 39,7 
Kommunikation . . . . 3 399.8 277,7 3 677.5 23,3 
Infrastrukturer for vand  1 988.8 150,2 2 139,0 13,5 
Andre infrastrukturer  331.9 235,4 567,3 3.6 
Industri, landbrug og tjanastaydalsar  3 141,9 — 3141,9 19,9 

(1) Finansierlngsbidrag III proiekier af direkte interesse for Faeiiesskabet. ydel i henhold Iii artikel 1Θ. stk. 1. andet afsnit, ι Bankens vedtsegter, hvorefter 
Siyrelsesràdet kan bemyndige Banken iil ai finansiere projekter uden for Faeiiesskabet. 
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Fordeling pâ brancher 

Den hurtige stigning 1 udlânsbelobet siden 1973 skyl-
des hovedsagellg de individuel! meget bekostelige 
energi-, transport-, telekommunikations- og vandbyg-
ningsprojekter. Finansieringsbidragene til projekter 
Inden for industri, landbrug og tjenesteydelser, der er 
mere konjunkturfolsomme, har vist en mere uregel-
maessig fremgang. De belob sig dog til 3 141,9 mio el
ler 19,9%. Finansieringsbidragene i basisindustrierne 

har vist stagnerende tendens, medens forarbejd-
ningsindustrien, hovedsagelig automobilindustrien, 
den mekaniske industri og naeringsmiddelindustrien, 
har tegnet sig for stadig storre belob. Lànene til  
mindre og mellemstore projekter har vist betydelig 
fremgang, idet 95 globallân pâ i alt 1 226,1 mio har  
gjort det muligt at yde 2 425 sublân pâ 873,6 mio. Dis 
se projekter gennemfores i mange forskellige bran 
cher med en betydelig storre arbejdskraftkoncentra- 
tion end for de storre projekters vedkommende  
(34 400 ECU pr. skabt arbejdsplads mod 79 300). 

Fordeling pâ brancher 1973-1981 Fordeling pà lande 1973-1981 
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tjenesteydelser 

Energi 

Infrastrukturer 

Industri, landbrug og 
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Den fuWt optrukne iinie viser finansieringsbidragene af Bankens egne midier, medens den stiplede viser summen af finansieringsbidragene af dels Bankens egne midier, dels midlerne 
fra NIC. 
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Fordeling pâ lande 

Knap tre fjerdedele af de finansierede projekter i Fael-
lesskabet gennemfores i de lande, der kendetegnes 
af de storste regionproblemer, nemllg Italien, Det for- 
enede Kongerige, Irland og Graekenland (jf. tabel 7, 

s. 46). Alene Mezzogiorno tegner sig for ca. 28 % af 
fìnansieringsbidragene i medlemsstaterne. Udlànsbe-
lobet i Det forenede Kongerige (trods en udjaevning 
sidst i Perioden), Irland og Frankrig gik isser til ener-
giprojekter, ofte med henblik pâ udnyttelse af lande-
nes egne ressourcer, samt infrastrukturer for kom- 
munikation og vandbygningsarbejder. 

Finansieringsbidrag uden for Faellesskabet 
Siden 1963 har Banken fremmet gennemforelsen af  
Faellesskabets polltik for okonomisk og finanslelt  
samarbejde med et stigende anta! lande i henhold til  
de forskellige konventioner, finansprotokoller og af-
gorelser vedrorende dels middelhavslandene, Grae
kenland (indtil 1980), Portugal, Spanien, Tyrkiet, 
Jugoslavien, Maghreblandene (Algeriet, Marokko og 
Tunesien), Machrakiandene (Egypten, Jordan, Liba 
non og Syrien), Cypern, Malta og Israel, dels staterne 
i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS-staterne), de 
oversoiske lande og territorier (OLI) og (indtil 1980)  
de franske oversoiske departementer (OD). 

Ι Perioden 1963-1981 tegnede disse lande sig sâle- 
des for i alt 2 867,9 mìo, heraf 1 933,6 mio af Bankens 
egne midier (^) og 934,3 mio af medlemsstaternes el
ler Faellesskabets budgetmaess ige midier, hvoraf en  
del bevilgedes gennem Den europaeiske Udv iklings-
fond (EUF) (2) (jf. tabel 8 og 17. s. 50 og 87). 

Middelhavslandene 

Finansieringsbidragene i middelhavslandene, herun-
der Portugal, belob sig i perioden 1963-1981 til i alt 
1 874,9 mio eller knap to tredjedele af Bankens sam-
lede bevillinger uden for Faellesskabet, heraf 1 232,1  
mio af egne midier (jf. tabel 8, s. 50). 

Bortset fra finansieringsbidragene i Spanien og Por
tugal forud for disse landes tiltraedelse (jf. s. 51),  
Jugoslavien (50 mio), Malta (8 mio) og Cypern (12  
mio) er Bankens aktivitet siden 1978 btevet udfoldet 
inden for rammerne af de finansprotokoller, der udlob 
sidst i 1981. Hovedparten af de heri afsatte belob 
kom til udbetaling i Maghreb- og Machrakiandene, 
medens bevillingerne udtomtes i Tyrkiet, Portugal og 
Israel. 

Disse protokoller forte til ydelse af lân pâ 868,5 mio,  
heraf 605,7 mio af egne midier, eller ca. 45 % af de 
samlede finansieringsbidrag I middelhavslandene si
den 1963 (jf. tabel 14, s. 83). 

I Tyrkiet gik hovedparten af lânene, 196 mio pâ saerli-
ge vilkâr, til enten vandkraftvaerker eller brunkulsfyre-
de kraftvaerker, der udnytter de lokale energikllder. 

De vil resultere i en udvidelse af elproduktionskapaci-
teten pâ 3 700 MW og gore det muligt at reducere  
olieimporten med knap 4 mio t ârligt, hvilket svarer 
til ca. 27 % af den samlede import af kulbrinter i 1980.  
Finansieringsbidragene til industri- og landbrugspro-
jekter (90 mio, heraf 60 mio i form af globallân til  
mindre og mellemstore projekter) ventes at ville bi-
drage til skabelsen af ca. 6 000 arbejdspladser i bran
cher, der ofte er eksportorienterede, eller hvis Pro
duktion gor det muligt at reducere importen. 

Finansieringsbidrag i middelhavslandene og 
Portugal 
ifolge de finansprotokoller, der udlob 11981 

Mio ECU 
300-

Egne midier 250-

200-

150-

100-

50-

Portugal Tyrkiet Maghreb- og Israel 
Machrakiandene 

(1) Kfiap lo tredjedele forbundet med rentegodtgprelser. 
(2) Län pâ sserlige vilkâr og risikovillig kapital pâ medlemsstaternes eller 
Det europaeiske okonomiske Faellesskabs vegne (Den europaeiske üdvik-
lingsfond) og for deres regning. Bogfores i Den saerlige Afdeling (jf. s. 68). 

Landbrug og landbrugsindustri (1) 

Industri 

Energi 

Andre infrastrukturer 

(1 ) Omfatter dels landbrugsfortjedringer, dels projekter inden for landbrug, skovbrug, 
fisken, naeringsmiddelindustilen og traeindustrien, sidstnœvnte inklusive 
afledte industrier, 
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I Portugal indgik lânene, der udelukkende afholdtes 
af Bankens egne midier, i finansieringen at industri-
og landbrugsprojekter (98 mio), infrastrukturer for 
transport (72 mio) samt energiudstyr (30 mio). Disse  
projekter ventes bl.a. at ville skabe ca. 2 500 arbejds-
pladser samt at forbedre sâvel den lokale som den in 
ternationale kommunikation. 

I de sydiige mjddelhavslande stilledes lânene til râ- 
dighed for infrastrukturer for havne, jernbaner og 
veje, der letter eksporten af svaergods (141,2 mio),  
energiudstyr (67 mio), industriprojekter (88,3 mio) og 
landbrugsprojekter (12 mio), der tilsammen tegnede 
sig for 100,3 mio, hvoraf 69,9 mio gik til 134 mindre 
projekter. Sidstnaevnte bidrager med over 80 % af de  
9 000 arbejdspladser, der direkte ventes skabt af de  
finansierede projekter. Det energiudstyr, til hvis  
finansiering Banken bidrog, repraesenterer en sup-
pierende elproduktionskapacitet pâ 1 200 MW. 

De sâledes fremmede projekter, der ventes at ville  
komme til at koste 4,5 mia, har betydelige samfunds- 
okonomiske virkninger, bl.a. den direkte skabelse af  
ca. 17 500 arbejdspladser og en styrkelse af elpro- 
duktionen i de pâgaeldende lande. Hertil kommer, at 
visse Infrastrukturer for transport, isaer havneanlaeg, 
hovedparten af energiprojekterne og et stort anta! in 
dustri- og landbrugsprojekter vil bidrage til enten at 
mindske importbehovet eller at oge eksporten. 

Afrika, Vestindien og Stillehavet 

Siden 1964 har Banken gradvis udvidet sin aktivltet I 
Afrika, Vestindien og Stillehavet inden for rammerne 
af de to Yaoundékonventioner, de to Lomékonventio- 
ner og afgorelserne vedrorende dels de oversoiske 
lande og territorier, dels de oversoiske departemen 
ter. 

label 14: Flnanslerlngsbldrag I mlddelhavslandene 
og Portugal Ifolge de finansprotokoller, 
der udlob 11981 

I millioner ECU 

Làn af 
egne midier 

t-inarisierings 
bidrag af 
budget-

maessige 
midier 1 alt 

Tyrkiel (3. flnansprotokol 
1979-1981) 90,0 220,0 310,0 
Portugal (flnansprotokol 
1978-1981) 200,0 200,0 
Sydiige middelhavslan-
de (1) (forste finansproto
koller 1979-1981) 270,7 37,8 308,5 

Total 560,7 257,8 818,5 

Magnreüianuene iMigenei. iwafOKKU og lunt 
(Egypten, Jordan, (.ibanon og Syrien) 09 Israel 

Finansienngsbidrag I AVS-stateme og OLT 1976-1981 
Fordeling etter AVS-staternes BNP per capita Fordeling pâ brancher 

Af egne midier Risìkovìllig kapital 

548,4 mio ECU 147.7 mio ECU 

^ BNP per capita 1000 US-S eller derover 

I BNP per capita mellem 370 og 1000 US-S 

23 BNP per capita 370 US-S eller derunder 

Energi 

Mirìedrift 

Andre infrastruklurer 

Industri 

Heraf risikovillig kapital 

83 



Denne aktivitet repraesenterer i alt 993 mio eller 35 %  
af Bankens finansieringsbidrag uden for Faellesska- 
bet. Herat udgor lânene af egne midier 701,5 mio,  
medens der i henhold til de to Yaoundékonventloner 
bevilgedes lân pâ saerllge vilkàr af EUFs midier pâ 142  
mio. Endvidere stillede Banken risikovillig kapital pâ i 
alt 100,2 mio til râdighed i henhold til den anden 
Yaoundékonvention og den forste Lomékonvention 
og 49,5 mio i henhold til den anden Lomékonvention 
(fra 1981), ligeledes af EUFs midier. Fordelingen af 
disse belob pâ lande og konventioner fremgâr af 
tabel17. s. 87. 

Over halvdelen af den risikovillige kapital var koncen-
treret i 22 af de mindst udvikiede AVS-stater, der er 

naevnt i artikel 155 i den anden Lomékonvention, og 
for hvem denne finansieringsform er saerlig tiltraek-
kende. Til gengaeld gik over tre fjerdedele af lânene af 
Bankens egne midier til projekter i de ovrlge AVS-
stater. 

Figuren s. 83 viser finansieringsbidragenes fordeling 
efter modtagerlandenes indkomstniveau. Over 80%  
af lânene af Ba nkens egne midier var koncentreret i 
18 AVS-stater, hvoraf 6 kendetegnes af en forholds-
vis ho] indkomst pr. indbygger, medens de 12 ovrige 
har en gennemsnitlig indkomst. Derimod gik over  
61 % af den risikovillige kapital til projekter ί 20 af de 
fattigste AVS-stater, hvortil kommer 37 % i 16 andre,  
hvis indtaegtsniveau pr. indbygger mâ betegnes som  
gennemsnitligt. 
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label 15: Rnanslerlngsbldrag i middelhavslandene 1963-1981 

Fordeling pâ brancher 

Antal MIO ECU 

Branche 1 all Heral sublân 1 alt Herat sublân % 
Energi, Kommunikation og andre 
infrastrukturer  73 1 1179,9 3,0 62,9 

Energi  32 1 606,9 3.0 32,4 
Produktion  24 1 510,3 3,0 27,2 
Termiske kraftvaerker  14 1 282.0 3,0 15,0 
Vandkraftvœrker  10 228.3 12,2 
Transport  8 96.6 5.2 
EHedninger  8 96.6 5.2 

Kommunikation  28 375.7 20,0 
Transport  28 375,7 20,0 
Jernbaner  7 91.9 4.9 
Veie og ingenierarbejder  10 122.2 6.5 
$0- og flodîransport  9 142.0 7.6 
Lufttransport  2 19.6 1.0 

Infrastrukturer for vand  13 197,3 10.5 
Landbrugsforbedring  12 191,8 10,2 
Vand (tapning, distribution, rensning) 1 5,5 0.3 

Industri, landbrug og tjanesteydelser 553 456 695,0 308,1 37.1 

Industri  469 411 529,6 280,3 28,2 
Bjergvaerksdrift  10 10 5,0 5,0 0,3 
Fremstilling og ferste forarbejdning af 
meialler  23 15 46,8 12,4 2,5 
Byggematerialer  37 27 66.9 23,5 3.6 
Traeindustri  29 27 19,3 17,5 1,0 
Glas og keramik  23 21 25,7 22,5 1.4 
Kemisk induslri  55 42 89.2 25,3 4.7 
Metalforarbejdning og mekanik . . . 66 66 41.9 41,9 2.2 
Biler og transportmatehel  13 13 7,9 7,9 0.4 
Elektroteknisk og elektronisk industri 32 30 20,3 15,1 1.1 
Nasringsmiddelindustri  80 80 50,8 50,8 2.7 
Tekstiler og laeder  42 35 27,3 22,2 1.4 
Papirmasse og papir  20 10 88,6 10,9 4.7 
Forarbejdning af gummi og 
plastmalerialer  25 24 16,3 15,8 0,9 
Anden industri  5 5 1.5 1,5 0.1 
Bygningsindustri og ingenierarbejder . 3 3 1,9 1,9 0.1 
industriomrâder og -huse  6 3 20,2 6,1 1,1 

Land- og skovbrug  28 22 63,1 13,1 3.4 
Tjenesteydelser  23 23 14.7 14,7 0.8 

Turisme  8 8 9.7 9,7 0,5 
Andre  15 15 5.0 5.0 0.3 

Globallàn (resterende del)   33 — 87,6 — 4.7 

Total  626 457 1874,9 311,1 100,0 

(') Jf. label 1. note 2. s 21. 
(2) Län pâ almmdelige vilkär al Bankens egne midier (1 232,1 mio) eg linansieringsbidrag pä saeriige viikâr af m ediemssiaiernes og Faaiiesskabets budgetmaessige midier  

(642.8 mio). Sidstnsvnte bogleres ι Den saarlige Atdeling og ligurerer ikke pâ Bankens siatusopgereise 
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Jabel 16; Finansieringsbidrag I statarne I Afrika, Vestlndien og Stillehavet (AVS-stateme), de overselske lande og 
territorier (OLT) og de overselske departementer (OD) 1964-1981 (^) {^) 

Fordeling pà brancher 

MIO ECU 

Branche 1 alt Heraf sublàn ι alt Herat sublàn % 
Energl, kommunlkatlon og andre 
infrastrukturer  63 3 351,6 1.4 35,4 

Energi  31 3 221,9 1.4 22,4 
Prcxjuklion  24 2 159,3 0.8 16,0 
Termiske kraftvserker  β 1 26.1 0.6 2.6 
Vandkraftvaerker  14 1 110.7 0.2 11.1 
Kerneenergi  1 15.0 1.5 
Kulörinter  1 7.5 0.8 
Transport  7 1 62,6 0.6 6.4 
Elledninger  7 1 62,6 0.6 6.4 

Kommunikation  28 117,6 11.8 
Transport  27 116,8 11,7 
Jernbaner  β 53.7 5.4 
Veje og ingenicrarbejder  8 38.7 3.9 
Setransport  10 20.0 2.0 
Lufttransport  1 4.4 0.4 
Telekommunikation  1 0.8 0,1 

Infrastrukturer for vand  4 12.1 1.2 
Landbrugsforbedring  2 5.3 0,5 
Vand (tapning. distribution, rensning) 2 6.8 0,7 

industri, landbrug og tjenestaydeisar 330 147 641,4 66,6 64.6 

Industri  234 129 554,8 64,0 55,9 
Bjergvaerksdrift  18 6 172,8 2.5 17,4 
Fremstilling og forste forarbejdnlng af 
metaller  15 8 32,1 3.8 3.2 
Byggematerialer  22 β 64,2 4.0 6.5 
Traeinduslri  8 7 5.1 1,9 0,5 
Glas og keramik  6 4 7,7 3.6 0.8 
Kemisk industri  20 8 44,7 5,9 4,5 
Metalforarbejdning og mekanik . . . 13 12 5.7 5.2 0,6 
Biler og transportmateriei  6 4 6.6 1,7 0,7 
Elektroteknisk og elektronisk industri 2 2 2,5 2,5 0,3 
Naeringsmiddelindustri  64 27 155,4 16,6 15,6 
Tekstiler og laeder  30 14 41,4 4.3 4.2 
Papirmasse og papir  15 15 8.2 8.2 0,8 
Forarbeidning af gummi o g 
plastmaterialer  15 14 8,4 3.8 0.8 

Landbrug  3 1 9,9 0.6 1.0 
Tjenesteydelser  56 17 30.9 4.0 3,1 

Turisme  21 14 20,9 3.8 2.1 
Underscgelser og leknisk bistand . . 35 3 10,0 0.2 1,0 

Globallân (resterende de!) (^)  29 — 41,8 — 4.2 
Udviklingsbanker  8 — 4.0 — 0,4 

(») Jt tabei 1. note 2. s 21 
(2) Län pä almi ndeiige vilkâr af Bankens eg na midier (701.5 mio) og finansieringsbidrag pä saeriige vilkär af mediemsstaternes midier gennem Den europseiske UdviKling s-

lond (291.5 mio). Sidstnaevnte boglores i Den saeriige Afdeling og figurerer ikke pä Bank ens staiuscpgerelse. 
(3) Forskel mellem de yd ede giobailàn (111,8 mio) og de bevilgede sublàn herunder (70 mio). 
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Tabel 17: Finansieringsbidrag i statarne i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS-stateme) og da ovarsaiska lande og 
tarrltorler (OLT) 1976-1981 (Lomékonventlonerne) 

Fordeling pà lande og finansienngskilder 

I alt Làn a1 egne midier Risikovillig kapital al budgeimaessige midier (^) 

Ferste Lomé- 
konverttion 

Alitai Mio ECU 

Anden Lomé·  
konveniion 

Ferste Lomé- 
konvention 

i ait (mio 
Antal Mio ECU ECU) Antai Mio ECU 

Anden Lomè- 
konvention 

Antal Mio ECU 

Ferste 
Lomé- 
konv. 

Anden 
Lomé- 
konv. 

alt (mio  
ECU) Mio ECU 

I alt (mio  
MIO ECU ECU) 

•AFRIKA . . .  
Vestafrika . .  
Kap Verde . .  
Elfenbenskysten 
Gambia . 
Ghana 
Guinea 
0vre Volta  
Liberia . 
Mali . .  
Mauretanien 
Niger 
Nigeria 
Senegal 
Togo . , 
Regional 
udviklingsbank 
Central- og 
/Ekvatoriaiafrika .  
Burundi ....  
Cameroun . . .  
Congo ....  
Gabon ....  
Rwanda ....  
Tchad .... 
Zaire  
0stlige og sydilge 
Afrika ....  
Botswana . . .  
Comorerne . .  
Djibouti ....  
Kenya ....  
Lesotho ....  
Madagaskar . .  
Malawi ....  
Mauritius . . .  
Uganda ....  
Seychellerne . .  
Somalia ....  
Sudan ....  
Swaziland . . .  
Tanzania . . .  
Zambia .... 

VESTINDIEN . . 
Regional  
udviklingsbank  
Barbados . . . 
Guyana .... 
Jamaica . . . 
St. Lucia . . . 
Trinidad og Tobago 
STILLEHAVET 
Fiji 
Papua Ny Guinea 
Vestsamoa . . 
Tonga .... 
AVS-stateme 1 alt 
OLT 

52 338,5 11 106,4 444,9 
25 192.5 4 29.4 221.9 

10 47,4 — — 47,4 

2 16,0 — — 16,0 
1 4.4 _ _ 4.4 
1 8.0 — — 8.0 
2 7.4 — — 7.4 

1 25,0 — — 25,0 
2 6,0 1 10,0 16,0 
2 50,0 — — 50,0 
2 12,0 1 10,0 22,0 
2 16,3 1 4.4 20,7 

— — 1 5.0 5.0 

6 32,6 3 32.0 64,6 

6 32,6 1 10,0 42,6 

— — 2 22,0 22,0 

21 113.4 4 45.0 158.4 
2 6.5 — — 6,5 

8 52,4 1 6.5 58.9 

3 14,5 
— — 

14,5 
3 12.5 

— — 
12.5 

2 12,0 1 7.0 19.0 
1 5.0 — — 5.0 
2 10.5 2 31,5 42.0 

5 20,5 — — 20,5 

1 3.0 3,0 
2 7.5 = 7,5 

2 10.0 
— — 

10,0 
3 31,0 2 52,0 83,0 
2 24.0 1 12.0 36,0 
1 7.0 1 40.0 47,0 

66 
28 
2 
4 
2 
2 
1 
3 
1 
3 

// 
1 
2 
1 

1 
1 
5 

27 
2 
1 
1 
3 
2 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
3 

92,7 
40,7 
3.6 
3.0 
2.4 
2,25 
0,15 
8.0 
0.3 
6.3 

8.5 
5.2 

0.1 

24.0 
0.5 
4.6 
3,1 

3,0 
7.5 
5.3 

28.0 
1.75 
0.02 
1.0 
1.3 
0.1 
2.3 
1.6 
0,07 
0,35 
0.6 
0,25 
6.5 
1.1 
7,75 
3.4 

4.5 

1.0 

3.2 
0,1 
0,2 

2.1 
0.2 
1.9 

60 390,0 13 158,4 548,4 72 99,3 
1 7,0 — — 7,0 1 0,9 

13 
3 

1 0.9 — — 

1 
1 
2 

17 
1 

32,5 125,2 431,2 138,9 570,1 
4.8 45.5 233.2 34.2 267,4 
— 3.6 3,6 — 3.6 
— 3.0 50,4 — 50.4 
— 2.4 2,4 — 2.4 
— 2.25 18,25 — 18,25 
— 0,15 4,55 — 4.55 
— 8.0 16,0 — 16.0 
0.7 1.0 7.7 0.7 8.4 
— 6.3 6.3 — 6.3 
— — 25,0 — 25,0 
— 0,9 6.9 10,0 16.9 
— — 50,0 — 50,0 
2,3 10,8 20.5 12,3 32.8 
— 5.2 21.5 4.4 25.9 

1.8 1.9 0.1 6,8 6.9 

10.0 34.0 56.6 42.0 98.6 
4,0 4,5 0.5 4.0 4.5 
— 4,6 37,2 10,0 47,2 
— 3,1 3,1 — 3,1 
— — — 22,0 22,0 
— 3,0 3,0 — 3,0 
— 7,5 7.5 — 7.5 
6,0 11,3 5,3 6,0 11,3 

17.7 457 141.4 627 204.1 
— 1.75 8,25 — 8,25 
0,17 0,19 0,02 0.17 0,19 
1.8 2.8 1.0 1.8 2.8 
1,55 2.8 53,7 8,05 61.75 
3.0 3.1 0,1 3,0 3.1 
2.17 4,47 2,3 2.17 4,47 
— 1.6 16,1 — 16.1 
— 0.07 12,57 — 12,57 
— 0.35 0,35 — 0,35 
— 0.6 0.6 — 0.6 
— 0.25 0,25 — 0.25 
— 6.5 6.5 — 6.5 
— 1.1 13.1 7.0 20.1 

7,50 15,25 12.75 7.50 20.25 
1,50 4.90 13.9 33.0 46,9 

— 4.5 25,0 — 25,0 

1.0 4,0 4.0 
— — 7,5 — 7.5 
— 3,2 3.2 — 3,2 
— 0.1 0.1 — 0,1 
— 0,2 0.2 — 0.2 
— — 10,0 — 10,0 

16,0 18,1 33,1 68,0 101,1 
— 0,2 24.2 12,0 36.2 

12,0 13,9 8,9 52,0 60,9 
3,0 3,0 — 3,0 3,0 
1.0 1,0 — 1,0 1,0 

48,5 147,8 489,3 206,9 696,2 
1.0 1.9 7.9 1.0 8.9 

49,5 149,7 497,2 207,9 705,1(2 Total 61 397,0 13 158,4 555,4 73 100,2 18 

0) Jt. s. 55. 
(2) Hertil kommer de 1964-1976 ydede finansieringsbidrag i lienhoid til de to Yaoundékonventioner, nemlig 146.1 mio af Bankens egne mtdler og 142 mio af EUFs midter. 
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Tabel 18: FInansieringsbidrag i Fœllesskabet 1958-1981 C] 
Fordeling pâ brancher 

18.1 Af Bankens egne midier 

Anial MIO ECU 
Branche 1 all ΗβίβΙ sublân lait Herat sublân % 
Energi, kommunlkatlon og andre 
Infrastrukturer  792 160 13 079,8 81,3 75,9 

Energi 288 19 6 359,7 23.2 36,9 
Produktion  198 2 4 688,0 1.7 27,2 
Kerneenergi 66 2561,8 14,9 
Termiske kraftveerker 36 623,9 3.6 
Vandkraftvserker 29 745,3 4.3 
Geotermiske kraftvsarker og 
varmevœrker  12 2 98,9 1.7 0.6 
Kulbrinîer  48 613,2 3.5 
Brydning af fast braandsel .... 7 44,9 0,3 
Transport 90 17 1 671.7 21,5 9,7 
EHedninger 42 17 567,7 21,5 3,3 
Gas- og ofierorledninger .... 48 1 104,0 6,4 

Kommunikation  346 141 4 342,6 58,1 25,2 
Transport 266 141 2 079,3 58.1 12.1 
Jernbaner 20 398,1 2,3 
Veje og ingenierarbejder . . .. 191 124 1 150,8 37,9 5,7 
So- og flodtransport 42 16 308,6 20,1 1,8 
Lufttransport  12 1 216,9 0,1 1.3 
Andet 1 4,9 
Telekommunikation  80 2 263,3 13,1 

Infrastrukturer for vand 131 2 110,6 12,3 
Landbrugsforbedring 36 698,2 4.1 
Vand (tapning, distribution, rensning) 95 1 412,4 8.2 

Diverse infrastrukturer  18 226,2 1,3 
Globallàn (resterende del) .... 9 40,7 0,2 

Industri, landbrug og t|ene steydel8er 3156 2612 4 149,3 929,2 24,1 

Industri  2 894 2 466 3 634,0 887,1 21.1 
Bjergvaerksdhft 47 44 32,7 26,4 0.2 
Fremstilling og forste forarbejdning 
af melaller 136 77 818,1 51,9 4,7 
Byggematerialer 216 183 188,3 73.3 1.1 
Traeindusiri 231 227 66,6 47,5 0,4 
Glas og keramik 68 50 111,0 30,9 0,7 
Kemisk industri  224 137 596,2 61,6 3.5 
Melalforarbejdning og mekanik . . 653 595 433,4 184,1 2,5 
Biler og transportmateriel .... 105 77 418,8 31,6 2.4 
Elektroteknisk og elektronisk 
industri  154 129 155,4 43,5 0.9 
Naeringsmlddellndustrl 464 407 357,5 149,6 2,1 
Tekstiler og laeder 158 145 70,6 50,1 0,4 
Papirmasse, papir og 
trykkerivirksomhed 170 159 101,7 59,9 0.6 
Forarbejdning af gummi o g 
plastmaterialer 183 163 146,7 58,3 0.9 
Anden industri  67 62 23,4 15,0 0.1 
Bygningsindustri og 
ingeniorarbejder 11 11 3,4 3.4 
Industriomràder og -huse .... 7 110,2 0,6 

Landbrug skovbrug og fiskeri . . . 121 118 63,1 24,3 0,4 
Tjenesteydelser 35 28 65,3 17,9 0,4 

Turisme 20 18 20,9 12,9 0,1 
Forskning og udvikling 3 8,1 0,1 
Andre 12 10 36,3 5,0 0,2 

Globallàn (resterende del) 106 386,9 2,2 

Total 3 948 2 772 17 229,1 1 010,5 100,0 

(h Jf. label 1, note 2. s 21. 
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18.2. Af NICs midier 

Mio ECU 

Branche 1 all Heraf sublàn 1 alt Herat sublân % 

EnergI, kommunlkatlon og andre 
Infrastrukturer  39 1 014,5 100,0 
Energi 18 351,2 34,6 

Produktion  14 268,6 26,5 
Termiske kraftvserker 3 45,5 4,5 
Vandkrafîvasrker  3 147,2 14,5 
Geotermiske kraftvserker og 
varmeveerker  3 31,6 3,1 
Kulbrinter  2 20,6 2,1 
Brydning af fast brsendsel .... 3 23,7 2.3 
Transport  4 82,6 8.1 
Eltedninger  1 17,1 1,7 
Gasrerledninger  3 65,5 6,4 

Kommunikation  12 277,7 27,4 
Transport  6 156,3 15,4 
Jernbaner  1 26.4 2,8 
Veje og ingenierarbejder .... 5 127,9 12,6 
Telekommunikation  6 121,4 12,0 

Infrastrukturer for vand  5 150,2 14,8 
Vand (tapning, distribution, rensning) 5 150,2 14,8 

Diverse infrastrukturer  4 235,4 23,2 

Total  39 1 014,5 100,0 

18.3. Af Bankens og NICs midier 

Energi, kommunikatlon og andre 
infrastrukturer  831 160 14 094,3 81,3 77,3 
Energi  306 19 6 710.9 23,2 36,8 

Produktion  212 2 4 956,6 1.7 27,2 
Kerneeriergi  66 2561,8 14,0 
Termiske kraftvaerker  39 669,4 3,7 
Vandkraftvaerker  32 892,5 4.9 
Geotermiske kraftvaerker og 
varmevasrker  15 2 130,5 1.7 0.7 
Kulbrinter  50 633,8 3,5 
Brydning af fast braendsel .... 10 68,6 0,4 
Transport  94 17 1 754,3 21.5 9.6 
EUedninger  43 17 584,8 21.5 3,2 
Gas- og oHererfedninger .... 51 1 169,5 6.4 

Kommunikation  358 141 4 620,3 58,1 25,4 
Transport  272 141 2 235,6 58,1 12,3 
Jernbaner  21 426,5 2,4 
Veje og ingenierarbejder .... 196 124 1278,7 37,9 7.0 
$0- og fiodtransport  42 16 308,6 20,1 1.7 
Lufttransport  12 1 216,9 0.1 1.2 
Andet  1 4,9 
Telekommunikation  86 2 384,7 13,1 

infrastrukturer for vand  136 2 260,8 12,4 
Landbrugsforbedring  36 698,2 3,8 
Vand (tapning, distribution, rensning) 100 1 562,6 8,6 

Diverse infrastrukturer  22 461,6 2,5 

Globallàn (resterende del) .... 9 40,7 0,2 

Industri, landbrug og tjenesteydelser 3156 2612 4149,3 929,2 22,7 
(jt. 18. 1. overfor) 

Total  3 987 2 772 18 243,6 1 010,5 100,0 
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label 19: Lebende globallân i Faellesskabet i 1981 C, 

Fordeling pâ finansieringsorganer 

Globallân Sublàn 

Finansieringsorgan Antal 

Italien 
Istituto per lo Sviluppo Economico dell'Italia Meridionale (ISVEIMER) 3 
Istituto Mobiliare Italiano (IMI) 3 
Istituto Regionale per il Finanziamento alle Industrie in Sicilia 
(IRFIS) 3 
Mediocredito Centrale 3 
Banca Nazionale del Lavoro (BNL) 1 
Banca Centrale di Credito Popolare 2 
Banco di Napoli 1 
Banco di Sicilia 1 
Credito Industriale Sardo (CIS) 1 
Lebende globallân i 1981 18 

Den 31. 12.1980 lukkede globallân 25 

lait Italien 43 

Frankrig 
Caisse d'Aide à l'Équipement des Collectivités Locales (CAECL) . 5 

•en 31. 12. 1980 lukkede globallân 13 

I ait Frankrig 18 

Irland 
Industriai Credit Company (ICC) 5 
Agricultural Credit Corporation (ACC) 3 
Industrial Development Authority (IDA) (fuldmagtsaftale) .... 1 
Lebende globallân i 1981 9 

Den 31. 12. 1980 lukkede globallân 9 

I alt Irland 18 

Det forenede Kongerige 
Staten (fuldmagtsaftale) 1 
Industrial and Commercial Finance Corporation 1 
Midland Bank 1 
Lebende globallân i 1981 3 

Den 31. 12. 1980 lukkede globallân 4 

I alt Det forenede Kongerige 7 

Belgien 
Société Nationale de Crédit à l'Industrie (SNCI) 1 

Den 31. 12. 1980 lukkede globallân 3 

I ait Belgien 4 

Danmark 
Staten 4 
Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Flnansforvaltning .... 1 
Lobende globallân i 1981 5 

Den 31.12.1980 lukkede globallân 11 

I ait Danmark 16 

Grekenland 
Ethniki Trapeza Ependiseon Viomihanikis Anaptixeos (ETEBA) . . 2 
Agrotiki Trapeza tis Ellados (ATE) 1 
Elliniki Trapeza Viomihanikis Anaptixeos (ETBA) 1 
Trapeza Ependiseon 1 
Lobende globallân i 1981 5 

Forbundsrepubllkken Tyskiand 
Den 31. 12. 1980 lukkede globallân 4 

Lobende globallân i 1981 I ait 46 
Heraf energibesparelser 6 
Den 31. 12. 1980 lukkede globallân i ait 69 

Total 115 

(1) Jf tabel 1. note 2. s. 21. 
(2) Heraf annuMennger 97.5 mio. valulakursregulermger 26 mio og resterende del af gl oballân 304.2 mio. 

Mio ECU Antal MIO ECU 

174,7 
55,3 

45,3 
48,9 
13,0 
13,3 
8.3 
6.3 
8.0 

373,1 

258 
42 

70 
54 
10 
11 
12 
3 

460 

110,5 
30,1 

28,3 
24,0 
11.9 
11.0 
7,9 
2,4 

226,1 

316,6 608 280,2 

689,7 1 068 506,3 

58,7 108 36,9 

142,9 220 113,1 

201,6 328 150,0 

85,1 
13,1 
14,8 

113,0 

409 
20 

429 

46.2 
4.1 

50.3 

65,5 472 56,1 

178,5 901 106,4 

30,9 
8,5 
9.3 

48,7 

41 
22 
1 

64 

24,7 
1.3 
0.1 

26,1 

101,4 123 73,6 

150,1 187 1,7 

12,3 12,3 

30,3 41 30,6 

42.6 48 42.9 

16,0 
20,5 
36,5 

31 
2 

33 

8.0 
1.7 
9.7 

31,8 85 31,6 

68,3 118 41,3 

25,9 
10,1 
20.1 
5,1 

61.2 

15 
11 
4 
4 

34 

13,7 
8,0 
3.4 
2,9 

28,0 

46,3 88 36,0 

703,5 
63,3 

734,7 

1 135 
20 

1 637 

389,4 
22,6 

621,1 

1438,2(2) 2 772 1 010,5 
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Tabel 20: Sublân i Fsellesskabet 11981 og 1969<1981 C] 

Fordeling pà regioner og okonomipolitiske formàl 

1981 

MIO ECU 
1969-1981 

MIO ECU 
1981 

Antal MIO ECU 

1969-1981 

MIO ECU 

REGIONAL INTERESSE 
Belgien  7 12,3 48 42,9 
Antwerpen  1 1.7 7 7,3 
Hainaut  1 4,1 8 7.8 
Liège  2 2,6 12 9.7 
Limburg  __ — 3 1.1 
Luxembourg . . . . — — 1 0.8 
Namur  1 1.2 2 2.0 
0siflandern  2 2.7 7 8.3 
Vesifiandern . . . . — ~ 8 5.9 

Danmark  24 6,1 116 39,6 
0st for Store Baeit 
(uden Kobenhavn) . . 2 1.0 11 6.3 
Vest for Store Baeit . . 22 5.1 105 33,3 
Forbundsrepubllkken 
Tyskland (2) — — 88 36,0 
Grmkenland ... 34 28,0 34 28,0 
Kreta  3 2.0 3 2,0 
Epiros  2 3.1 2 3.1 
Centralgraekeniand (est) 10 5.4 10 5.4 
/Egaeiske eer (est) . . 1 2.3 1 2.3 
Central- og 
Vestmakedonien . . . 8 7.7 8 7.7 
0simakedonien . . . 2 1.6 2 1,6 
Peloponnes-Centralgrae-
keniand (vest) .... 2 1,5 2 1,5 
Thessalien  3 2,7 3 2.7 
Thrakien  2 0.8 2 0,8 
Muitiregionalt projekt 1 0,9 1 0.9 

Det forenede Kongerige 46 18.1 187 99,7 
Skotland  5 0.7 37 16.8 
Nordengland .... 4 3.1 51 33,1 
Nordvestengiand . . . 12 2.3 16 4,4 
Sydvestengland . . . 3 7.4 14 16,3 
Yorkshire and 
Humberside .... 8 0.9 18 9.7 
East Midlands .... 3 1.1 3 1,1 
Wales  7 1.2 42 16,2 
Nordirland  4 1.4 6 2.1 

Irland 

Frankrlg . 
Alsace .... 
Aquitanien . . . 
Auvergne . . . 
Nedre Normandiet 
Bourgogne . . . 
Bretagne . . . 
Midtfrankrig . , 
Ctiampagne-Ardennerne 
Korsika  
Franclie-Comté , . 
Languedoc-Roussillon 
Limousin .... 
Lorraine 
Sydfrankrig-Pyrenaeerne 
Nordfrankrig-
Pas-de-Calais . . 
Pays de la Loire 
Picardiet .... 
Poitou-Charentes 
Rhône-Aiperne 

Italien .... 
Abruzzerne . . . 
Basilicata . . . 
Calabrien . . . 
Campanien . . . 
Friuli-Venezia Giulia  
Latium .... 
Marche .... 
Molise .... 
Puglien .... 
Sardinien . . . 
Sicilien .... 
Toscana .... 
Trentino-Alto Adige  
Umbrien .... 

386 43,3 901 106,4 

108 36,9 328 150,0 
— — 27 8,3 
— — 11 6,7 
1 0.7 10 7,1 
4 1.4 9 9,2 

— — 3 2,3 
— — 34 28,2 
— — 3 1.2 
— — 2 0,5 
1 0.7 2 1,0 

— — 2 0.4 
10 4,0 33 9,4 
— — 11 2.7 
— — 24 13,3 
71 11,3 89 19,2 

18 16.4 28 21,9 
3 2.4 25 12,4 

— — 2 1,1 
— — 6 2.6 
— — 7 2.5 

346 161,0 1050 485,4 
34 17,9 118 54,3 

5 0,7 23 7.9 
30 6.5 63 17,1 
81 41,9 207 106,2 
5 1.1 31 9.0 

31 21,8 141 86,6 
12 7,6 34 20,3 
8 2,7 23 9,6 

48 21,9 139 55,3 
— — 66 28,3 
61 25,6 127 59,4 
8 3,7 28 7,4 

12 6,0 35 16,7 
11 3.6 15 7,3 

alt 951 305,7 2 752 1.0 

ENERGIBESPARELSER 

Danmark 2 
Graekenland .... — 

1,6 2 1.6 Italien ....  
Irland .... 

. . . 17 19,6 18 20,9 

1 alt  . . . 19 21,2 20 22,5 

Total  ... 970 326,9 2 772 1 010,5 

(1) J1. label 1. noie 2, s. 21. 
(2) Den regionale iorbeling fremgâr al ârsberetningen for 1980. 
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Lân og garantier Ι Fœllesskabet (') 
Α. Lân af Bankens egne midier og garantier 

Aftaler undertegnet i 1981 

I 1981 indgik Banken aftaler om lân og garantler pâ 2 821,5 mio af egne midier til projekter i Faellesskabet. Disse finansie-
ringsbldrag, hvis okonomiske hovedtraek er beskrevet pâ siderne 23-46, er ydet pà Bankens finansielle ansvar og figurerer 
pâ dens statusopgorelse. 

Visse af de finansierede projekter har llgeledes modtaget lân af NICs midier (jf. s. 99). De er markeret med en asterisk.  
Tegnet » + « angiver de lân til projekter Ι Irland og Italien, der er forbundet med en rentegodtgorelse pâ 3 procentpoints  
Inden for rammerne af EMS. De ekstraordinaere lân, som Banken har stillet til râdighed for genopbygningen af de omrâder i 
Campanien og Basilicata, der ramtes af jordskselvene i november 1980, er trykt med kursiv. De er forbundet med en rente
godtgorelse pâ 3 procentpoints. 

BELGIEN 

Mio ECU  
162,5 

7 500 mio bfr. 

1-2. Blok to og tre {902 og 
1 003 MW) af kernekr aftvaerket I 
Tihange og blok tre og fire (897  
og 1 003 MW) af kernekraftvaer
ket i Doel 
intercom og Ebes gennem 
Belgelectric Finance B.V. 
— 5 mia bfr. 121,0 
— 2 mia bfr. 49.2 

3. Gtoballân til Société Natio
nale de Crédit à l'industrie 
(SNCI) med henblik pâ finansle-
ring af mindre og meilemstore in-
dustrlprojekter i egnsudvikllngs-
omrâder 
500 mio bfr. 12,3 

8. 93 km gasrorledning mellem 
Frosiev og Egtved 
Dansk Olle og Naturgas A/S 
(DONG) 
115 mio kr. 14,7 

9. 214 km undersoisk gasror
ledning fra Tyrafeltet i den dan-
ske de! af Nordsoen til Nybro 
Dansk Olle og Naturgas A/S 
(DONG) 
600 mio kr. 76,9 

10. Udbygning og uddybni ng af 
Âbenrâ havn 
Âbenrâ kommune 
15miokr. 1,9 

14-15. Globallân til den danske 
Stat (finansmlnisterlet) med 
henblik pâ finansiering af mindr e 
og meilemstore industriprojekter 
i egnsudvikiingsomrâder 
— 25 mio kr. 3,1 
— 50 mio kr. 6,4 

FORBUNDSREPUBLIKKEN 
TYSKLAND 292,0 

725 mio DM 

16-17. Kernekraftvaerk i Mül
heim-Kärlich (1 223 MW) nord-  
vest for Koblenz I Rheinland-
Pfalz 
Société Luxembourgeoise de 
Centrales Nucléaires S.A. 
— Garantier 

250 mio DM 100,8 
450 mio DM 181,4 

DANMARK 142,9 
1 121,2 mio kr. 

4. Kulfyret kraftvarmevaerk I 
Randers 
Randers kommune 
90 mio kr. 11,4 

11. Integration af det gronland-
ske telekommunikationsnet I det 
samlede danske net samt udbyg
ning af sateilitforbindelserne og 
det nationale net 
Den danske stat (flnansmlnlste-
riet) 
54,2 mio kr. 6.8 

18. Den 64 km lange gasrorled
ning »Deudan« mellem Rends
burg og Frosiev, der forbinder 
det kommende danske net med 
dels det tyske, dels det euro-
paeiske net 
Deutsch-Dänische Erdgastrans-
portgeselischaft mbH & Co. KG 
gennem B.V. Beieggings Maat-
schapplj G. Fiorls-Corsten 
25 mio DM 9.9 

5. Fjernevarmenet i Kaiund
borg, der tilsluttes Asnaesvserket 
Kaiundborg kommune 
60 mio kr. 7,6 

6-7. Fjernvarmenet i Heming og 
Ikast 
— Heming kommune 

42 mio kr. 5,3 
— Andelsselskabet Ikast El- og 

Varmevserk 
25 mio kr. 3,1 

12. Centralrenseanlaeg og ud
bygning af Kalundborgs kloaknet 
Kaiundborg kommune 
15 mio kr. 1.9 

13. Opforelse af et fiskeri- og 
havforskningscenter t Hirtshals 
Nordsocentret, Fiskeri- og Hav
forskningscenter Selvejende In
stitution 
30 mio kr. 3,8 

GR/EKENLAND 159,2 

9 810 mio dr. 

19. 78 km vej mellem Thessalo-
nike og Serres (Central - og 0st-
makedonien) 
Den grœske stat (minlsterlet for  
koordlnatlon) 
900 mio dr. 14,6 

(1) Finansienngsbiûrag (il proiekter ι mediemsstaier-
ne udtrykkes aimtndeligvis ι ECUs modvaerdi i natio
nal valuta 
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20. Ibrugtagning at radar og 
automatisk uds tyr til overvàgning  
at det graeske luftrum 
Den graeske stat (minlsteriet for 
koordinatlon) 
950 mio dr 15.5 

21-22. Udvidelse og modernise- 
ring af telekommunikationsnet-
tet; tilslutning af 81 600 abonnen-
ter 
Organismes Tllepikoinonion tit 
Ellados (GTE) 
— 800 mio dr. 12,9 
— 900 mio dr. 14,6 

23. Overrlsling og drâbevanding 
af 12 000 ha af Dramasletten 
(Ostmakedonien) 
Den graeske stat (ministériel for 
koordination) 
400 mio dr. 7.5 

24. Overrisling af 1 460 ha af 
kystsletten vest fo r Nestos (0st-
makedonien) 
Den graeske stat (ministeriet for 
koordinatlon) 
130 mio dr. 2,1 

25. Overrisling og drâbevanding  
af 2 600 ha af Bo lda-Mavrisletten 
(Epiros) 
Den graeske stat (minlsteriet for 
koordination) 
190 mio dr. 3,1 

26. Modernisering og udvidelse 
af et overrislingsanlaeg pâ 1 400 
ha af Konltsasletten (Epiros) 
Den graeske stat (minlsteriet for 
koordination) 
150 mio dr. 2,5 

27. Kloakering og behandling af 
spildevand fra byerne loannina 
(Epiros). Larissa (Thessalien). 
Kastoria og Ptolemais (Vestma-
kedonien) 
Vandforsynlngs- og kloaksel-
skaberne i de pàgaeldende byer 
gennem den graeske stat (minl
steriet for koordinatlon) 
850 mio dr. 13.9 

28. Aniaeg af industriomrâder i 
Komotini (Thrakien). Kavala (0st-
makedonien), Volos (Thessalien), 
Fatras (Peloponnes) og Herak-
lion (Kreta) 
Elliniki Trapeza VIomlhanikis 
Anaptixeos (ETBA) for ETBA 
Industrial Areas Organization, 
Operation and Exploitation 
Company S.A. (VIPETBA) 
700 mio dr. 11.3 

29. Globaliän til Elllnikl Trapeza 
VIomlhanikis Anaptixeos (ETBA) 
med henblik pà finansiering af 
mindre og mellemstore industri-
projekter 
1 240 mio dr. 

30. Globallân til Trapeza Epen-
dlseon med henblik pä finansie
ring af mindre og mellemstore in-
dustriprojekter 
310 mio dr. 

31. Globallân til Ethnlkl Trape
za Ependiseon VIomihanikis 
Anaptixeos (ETEBA) med hen
blik pâ finansiering af mindre og 
mellemstore projekter inden for 
industri og turisme 
1 mia dr. 

32. Globallân til Ethniki Trape
za Ependiseon Vlomlhanlkls 
Anaptixeos (ETEBA) med hen
blik pâ finansiering af mindre og 
mellemstore projekter for rationa-
lisering af industriens energian-
vendelse 
610 mio dr. 

33. Globallân til Agrotlkl Trape
za tis EMados (ATE) med henblik 
pà finansiering af mindre og mel-
lemstore landbrugsindustripro-
jekter og projekter i landbrugs-
bedrifter 
620 mio dr. 

FRANKRIG 
1 355.7 mio ffr. 

Super-
Creys-

34. Kernekraftvaerket 
Phénix (1 200 MW) 
Malville (Rhône-Alperne) 
Centrale Nucléaire Européenne 
à Neutrons Rapides S.A.  
(NERSA) 
285 mio ffr. 

35. Blok et og to à 1 270 MW 
af kernekraftvaerket i Belleville  
(Midtfrankrig) 
Électricité de France (EDF), Ser
vice National 
400 mio ffr. 

36. Uranberigningsanlaeg i Tri-
castin (Rhône-Alperne). der ar-
bejder efter gasdiffusionsprincip-
pet 
Eurodif S.A. 
265,9 mio ffr. 

20.1 

5.1 

16.1 

9,8 

10.1 

226.7 

47.6 

67,3 

44.1 



37. Motorvej A63 längs den 
baskiske kyst, det 66.5 km 
lange afsnit Saint-Geours-de-
Maremne—den spanske graense 
(Aquitanien) 
Société Concessionnaire des  
Autoroutes de la Côte Basque 
»ACOBA« 
29,8 mio ffr. 

38.· Motorvej A10 Paris—Bor
deaux, det 219 km lange afsnit 
Poitiers—Bordeaux (Poitou-Cha-
rentes og Aquitanien) (jf. nr.  
154-155) 
Société des Autoroutes du Sud 
de la France gennem Caisse Na
tionale des Autoroutes 
60 mio ffr. 

39. Udvidelse af trafikhavnen i 
La Rochelle-La Pallice (Poitou-
Charentes) 
Chambre de Commerce et d'In
dustrie de La Rochelle gennem 
Caisse d'Aide à l'Équipement 
des Collectivités Locales 
(CAECL) 
15 mio ffr. 

40-43. Globaliän til Caisse d'Ai 
de à l 'Équipement des Collecti
vités Locales (CAECL) med hen-
blik pâ finansiering af offentlige 
infrastrukturer, der gennemfores  
i egnsudvikllngsomrâder af lokale  
myndigheder eller offentlige or 
ganer 
— 50 mio ffr. 
— 100 mio ffr. 
— 50 mio ffr. 
— 100 mio ffr. 

IRLAND 

5,0 

10,0 

2.5 

8.4 
16,6 
8.4 

16,8 

325,3 
225,1 mio le 

44-45. Kulfyret kraftvaerk i Mo-
neypolnt; to blokke à 300 MW 
(Mid West) 
Electricity Supply Board 
— SOmioie 43.1 + 
— 22mioie 31,8-1-

46. Udbygning af de torvefyre-
de kraftvaerker i Shannonbridge 
og Lanesborough (Midlands)  
med to generatorer à 41 MW 
Electricity Supply Board 
17 mio I e 24,4 

47. Udnyttelse af torvefore-
komster og brikettefabrik i Little 
ton (Midlands) 
Bord Na Mona 
3 mio ΐε 4.3 + 

48. Udvidelse og udbygning af 
hojspaendingsnettet, isaer etable-
ring af 400 kV linier mellem kraft-
vaerket i Moneypoint og Dublin 
Electricity Supply Board 
18miol£ 26.0-1-

49. Elektrificering og modemi-
sering af jernbanenettet mellem 
Howth og Bray i udkanten af 
Dublin: levering af 40 vogntog à  
to vogne 
Coras lompair Eireann 
18mioie 26,0-1-

50. Erhvervelse af en RO-RO 
faerge til overforsel af 1 500 pas-
sagerer og 340 biler mellem Ir
land og Storbritannien 
British and Irish Steam Packet 
Company Limited 
5mioie 7.2-1-

51-52.' Udvidelse og moderni-
sering af telekommunikatlonsnet-
tet til gavn for knap 90 000  
telefon- og telexabonnenter (jf. 
nr. 157) 
Den ifske stat (flnansmlniste-
riet) 
— 25 mio IE 36,2 -1 -
— 7.8 mio IE 11.3-1-

53. Draening af 45 129 ha i 
grevskaberne Meath, Limerick og 
May ο 
Den irske stat (flnansmlnlste-
riet) 
3 mio IE 4,3-1-

54. Vandforsyning, kloakering 
og spildevandsbehandling i grev
skaberne Roscommon, Long
ford. Laois, Offaly, Westmeath, 
Cavan, Leitrim og Donegal 
Den Irske stat (finansmlnlste-
rlet) 
6.8 mio IE 9.9 -I-

55. Vandforsyning. kloakering 
og spildevandsbehandling I grev
skaberne Cork og Kerry 
Den irske stat (finansminlste-
riet) 
6 mio IE 8.6 + 

56. Vandforsyning, kloakering 
og spildevandsbehandling i gre v
skaberne Mayo og Sligo 
Den irske stat (flnansmlnlste-
rtet) 
4 mio IE 5.8 + 



57. Vandforsyning og spilde-
vandsbehandling i grevskaberne 
Dublin. Meath. Kildare, Wicktow. 
Wexford, Kilkenny. Tipperary og 
Waterford 
Den irske stat (finansministe-
riet) 
3 mio l£ 4,3 + 

58. Opforelse af 28 uddannel-
sescentre for industri og land-
brug; udvidelse og modernise-
ring af 18 andre 
Den Irske stat (flnansmlniste-
riet) 
20 mio le 28.9 + 

59-60. Globallân til Industrial 
Credit Company Limited (ICC) 
med henbllk pä finansiering af 
mindre og mellemstore industri-
projekter 
— ISmioie 21.6 
— 15miol£ 22.0 

61-62. Globallân til Agricultural 
Credit Coφoratlon (ACC) med 
henblik pâ finansiering af 
— mindre og mellemstore pro 

jekter Inden for landbrug og 
landbrugsindusth 
4miol£ 5,8 

— projekter i landbrugsbedrif-
terne 
2.5 mio l£ 3,7 

ITALIEN 1 251,4 

1 573,6 mia lire 

Anvendte forkortelse r 
ENEL Ente Naiionafe per rEnergiê Efettric» 
ENI Ente Nazionale idrocarburi 
IMI istituto Mobiliare Italiano 
ANAS Azienda Nazionale Autonoma delle Stra^ 
CREDIOP Consorzio di Credito per le Opere Pub
bliche 
ISVEIMER Istituto per lo Sviluppo Economico dell'Italia 
Meridionale 
SIP Società Italiana per l'Esercizio Telefonico ρ A 
IPFIS Istituto Regionale per il Finanziamen to alle Indu
strie in Sicilia 

63-65. Kernekraftvaerk i Alto La
zio 1 Montalto di Castro (Latlum); 
to blokke à 982 MW  
ENEL 
— 40,2 mia lire 32,0 -f 
— 60 mia lire 49,3 
— 10 mia lire 8,0 -I-

67. Vandkraftvœrk pâ 50 MW i 
Calusia (Calabrien) 
ENEL 
6 mia lire 4.8 -l-

68. Pumpekraftvaerk pâ 1 000  
MW i Presenzano (Campanien) 
ENEL 
30 mia lire 23.9 + 

69. Udnyttelse af gasforekom-
sten Lavinia i Det ioniske Hav ud 
for Calabrien 
AGIR S.p.A. gennem ENI 
3,5 mia lire 2.8 -I-

70. Udnyttelse af olieforekom-
sten Perla i MIddelhavet ud for 
Gela (Sicilien) 
AGIR S.p.A. gennem ENI 
35 mia lire 27,9 + 

71. Udnyttelse af naturgasfore-
komsten Emma i Adriaterhavet 
ud for Pineto (Abruzzerne) 
AGIR S.p.A. gennem ENI  
5 mia lire 4,0 -I-

72-73. Anbringetse af en fast  
platform, boringer og forbere-
dende arbejder i forbindelse med  
udnyttelsen af olieforekomsten 
Rospo Mare i Adriaterhavet ud 
for Vasto (Abruzzerne) 
— AGIR S.p.A. gennem ENI 

6 mia lire 4.7 
— Elf Italiana S.p.A. gennem  

Banca Nazionale del Lavoro 
15 mia li re 11,8 

74. Udvidelse af aniaeggene for  
udnyttelse af olieforekomsten 
Cavone naer Modena (Emilia-
Romagna) 
AGIR S.p.A. 
33 mia lire 26,3 -I-

75. Modernisering og udbyg-
ning af kraknin gskapaciteten i et 
olieraffinaderi i Taranto (Puglien) 
med henblik pâ udvidelse af Pro 
duktionen af lette olieprodukter 
Industria Italiana Retroll S.p.A. 
gennem ENI 
40 mia lire 31,8 

77-78. Udbygning af det nord-
sydgâende eltransmissionsnet ;  
etablering af ca. 1 (XX) km hoj-
spaendingsledninger 
ENEL 
— Mezzogiorno 

55 mia lire 43,4 + 
— Mellemitalien 

40 mia lire 31,8-1-

79. Eltransmissionsnet pâ Sici 
lien og i Calabrien, over 400 km 
hojspsendingsledninger og 7 km 
sokabet under Messinastrsdet 
ENEL 
40 mia lire 31,6 + 

80. Udbygning af eltransmis-
sions- og distributionsnettet pâ  
Sardinien  
ENEL 
6 mia lire 4,7 + 

81. Udbedrìng af elìransmis-
sionsnettet, der beskadigedes af 
jordskaeivene i november 1980  
(Campanien og Basilicata) 
ENEL 
15 mia tire 11,9 

82-83.* Gasrorledningen Alge-
riet—Italien, det 285 km lange  
afsnit Castrovillari (Calabrien)—  
Melizzano (Campanien); kom-
pressorstation i Messina (Sicilien) 
(jf. nr. 162) 
SNAM S.p.A. gennem 
— ENI 

100 mia lire 78,9 + 
— Banco di Napoli 

50 mia lire 39.8 + 

84. 92 km gasrorledning mellem 
Chieti og San Salvo (Abruzzerne) 
SNAM S.p.A. gennem ENI 
12 mia lire 9,5 + 

85.* 40 km gasrorledning mei-
lem Ripalta (Lombardiet) og Cor-
temaggiore (Emilia-Romagna) ;  
kompressorstation i Ripalta (jf. 
nr. 163) 
SNAM S.p.A. 
11 mia lire 8.7 + 

86. Omisegning af Roms gasfor-
syningsnet til naturgas; forste  
afsnit 
Società Italiana per II Gas p.A. 
gennem IMI 
17 mia lire 13.4 

66.' Kraftvaerk pâ 1 216 MW i  
Brindisi (Puglien); omstilling til  
kulfyring (jf. nr. 158) 
ENEL 
15 mia lire 11,9 + 

76.* Omdannelse af en gasfore-
komst i Minerbio (Emilia-Romag
na) til gaslager pâ 4 770 mio m' 
(jf. nr. 161) 
AGIR S.p.A. 
15mialire 11,8 + 

87. Udbygning af forskellige 
afsnit af hovedvej 16 i Puglien 
ANAS 
30 mia lire 23,9 
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88. Vejbygning pâ Sicilien  
ANAS 
30 mia lire 23,9 

89. Ringvej omkring Palermo 
(Sicilien) 
Cassa par il Mazzogiomo 
8 mia lire 8.3 + 

90. Aniaeg af forskellige afsnit af 
hovedvej 146 mellem Aprilia og 
Latina samt hovedvej 7 naer Ter-
racina (Latium) 
ANAS 
24,5 mia lire 19,5 + 

91-92. Anskaffelse af otte fly af 
typen Airbus A 300 B4 til Alitalia  
S.p.A. gennem IMI 
— 35 mio US-$. svarende til 

36,6 mia lire 28,9 
— 30 mio US-$, svarende til 

35,3 mia lire 28,1 

93. Udbygning af telexnettet i 
Mezzogiorno med henblik pâ til-
slutning af knap 11 000 nye abon-
nenter 
Dat itallanska Post- og Tele-
grafvaesan gennem CREDIOP 
11 mia lire 8,7 

100. Udbygning og modernise-
ring af vandforsyningen t 56 kom-
muner I Latium og Abruzzerne 
med ca. 420 000 indbyggere  
Cassa per II Mezzogiorno 
27 mia lire 21,5-1-

101. Udbygning af Ruzzoakvae-
dukten, der forsyner en raekke 
kommuner i provinserne Teramo 
(Abruzzerne) og Ascoli Piceno 
(Marche) med drikkevand 
Cassa par II Mezzogiorno 
5 mia lire 4.0 -Η 

102. Udbygning af Agri- og Fri-
daakvaedukterne. der forsyner en  
raekke kommuner i provinserne 
Matera og Potenza (Basilicata) 
samt Cosenza (Calabrien) med  
drikkevand 
Cassa par li Mazzogiomo 
10 mia lire 8,0 -I-

103. Udbygning af vandforsy
ningen i Cosenza (Calabrien) 
Cassa par il Mazzogiomo 
18 mia lire 14,3 

104-105. Kunstvanding af 
13 2(X) ha og draeningsarbejder 
pà Campidanosletten; forsyning 
af Cagliari (Sardinien) med vand 
Cassa par il Mezzogiorno 
— 11,1 mia lire 8.8 + 
— 10 mia lire 8.0 + 

94-96. Udbygning af telefonnet-
tet i Abruzzerne, Molise og La
tium; tilsiutning af 141 000 nye 
abonnenter  
SIP gennem 
— CREDIOP 

80 mia l ire 63,7 
— ISVEIMER 

50 mia lire 39,8 
— Istituto Bancario San Paolo 

di Torino 
30 mia lire 23,9 

97-98. Hastereparationer og 
forste afsnit af genopbygningen 
af telefonnettet, der beskadi-
gedes af jordskaelvene i novem-
ber 1980 (Campanien og Basilica
ta) 
SIP 
— 15 mia fire 11,9 
— 10 mia lire 8,0 

99. Udbygning af Aurunciakvae-
dukten og en del af vandforsy-
ningsnettet i provinserne Prosi
none og Latina (Latium) 
Cassa par II Mezzogiorno 
25 mia lire 19,9 

106. Kunstvanding af over 8 000  
ha og draeningsarbejder pà 
16 000 ha af Oristanosletten (Sar 
dinien) 
Cassa par il Mazzogiomo 
12 mia lire 9,6 -F 

107. Kunstvanding og drsening 
af over 1 200 ha af Gelasletten 
(Sicilien) 
Cassa par il Mazzogiomo 
20 mia lire 15,8 + 

108. Kunstvanding af knap 
24 000 ha sydost for Foggia (Pug-
llen) med vand fra en daemning i 
forbindelse med Ofantofloden 
Cassa per II Mazzogiomo 
15 mia lire 11,9-F 

109. Kunstvanding af over 
12 000 ha af Agro Pontinosletten 
i provinsen Latina (Latium) 
Cassa par II Mazzogiomo 
12 mia lire 9,5-F 

110. Vandforsyning, rensnings-
aniaeg og pumpestationer til Sy 
rakus' industriomräde (Sicilien) 
Cassa per II Mazzogiomo 
29 mia lire 23,1 



111. Veje. jernbaner. vandforsy-
ning, kloakering eg gasforsyning 
til industriomrâderne i Fresinone,  
Cassino og Anagni (Latium) samt  
Sangro-Aventino (Abruzzerne) 
Cassa per il Mezzogiorno 
10 mia lire 8,0 

112. Omstilling til kulfyring af  
cementovne i Catania, Isola delle 
Femmine, Porto Empedocle og 
Villafranca Tirrena (Sicilien) samt  
aniaeg at 7 km vej mellem ce-
mentfabrikken i Porto Empedocle 
og et nyt stenbrud 
Cementerìe Siciliane S.p.A. gen-
nem IRFIS 
14 mia lire 

113. Fabrik for fremstilling af re-
flekterende varmeisoierende glas  
i San Salvo (Abruzzerne) 
Società Vetri Speciali S.p.A. 
(SVS) gennem ISVEIMER 
3,5 mia lire 

114. Rationalisering og moder-
nisering af en medicinalvarefabrik 
i Torre Annunziata (Campanien) 
CIBA GEIGY S.p.A. gennem 
ISVEIMER 
8,2 mia lire 

115. Fabrik tor fremstilling af 
kemiske produkter, hovedsagelìg 
til vulkanisering af gummi, i 
Termoli (Molise) 
Industria Chimica di Termoli 
S.p.A. (ICT) gennem ISVEIMER 
8 mia lire 

116. Fabrik for fremstilling af sl-
lan I Termoli (Molise) 
UNISIL S.p.A. gennem IMI 
14,5 mia lire 

117. Fabrik for fremstilling af 
flydende rengoringsmidler i Iser-
nia (Molise) 
SÖDEL S.p.A. gennem Banco di 
Napoli 
6,4 mia li re 

118. Modemisering og udbyg-
ning af en farvefabrik i Galvano 
(Campanien) 
IVISUD S.p.A. gennem ISVEI
MER 
3,9 mia l ire 

119. Rationalisering af Produk 
tionen og distributionen af indu-
strigas med henblik pâ reduktion 
af energiforbruget 
Società per l'Industria dell'Ossi
geno e di altri Gas S.p.A. (SIO) 
gennem IMI 
16 mia lire 

11.1 

2,8 

6,5 

6,4 

11.5 

5,1 

3,1 

12.7 

120. Udvidelse og rationalise
ring af en fabrik for fremstilling af 
gaffeltrucks i Bari (Puglien) 
FIAT Carrelli Elevatori S.p.A. 
gennem IMI 
1 mia t ire 0,8 

121. Omstilling af en fabrik for  
fremstilling af skrivemaskiner til  
fremstilling af elektroniske maski-
ner og tekstbehandlingsmaskiner 
i Crema (Lombardiet) 
Ing. C. Olivetti & Co S.p.A. gen
nem IMI 
6 mia lire 4,9 

122. Fabrik for fremstilling af 
vandpumper og stempler i Ates
sa (Abruzzerne) 
Piaggio Adriatica S.p.A. gennem 
Interbanca 
4.6 mia l ire 3.7 

123. Arbejder og aniaeg for re
duktion af energiforbruget I lànta-
gers fabrikker 1 Torino (Piemonte) 
FIAT Auto S.p.A. og FIAT Veicoli 
Industriali S.p.A. gennem FIAT 
S.P.A. 
10 mia lire 7.9 

124. Omstrukturering af en fa
brik for fremstilling af kulstof-
eiektroder i Marni Scalo (Um-
brien) 
Elettrocarbonlum S.p.A. gen
nem IMI 
9 mia lire 7,4 

125. Modemisering og udbyg-
ning af en fabrik for forarbejdning 
af olieholdige fro i Aprilia (Latium) 
Italiana Olii e Risi S.p.A. gennem 
Interbanca 
2,7 mia lire 2,1 

126. Modemisering og rationali
sering af en fabrik for fremstilling 
af dy bfrosne fodevarer i Cisterna 
di Latina (Latium) 
Algel S.p.A. gennem ISVEIMER 
7 mia lire 5,6 

127. Udbygning af en fabrik for  
fremstilling af naeringsmidler i 
Latina (Latium) 
Plasmon Dietetici Alimentari 
S.p.A. gennem Interbanca 
5,8 mia lire 4.6 

128. Udvidelse og modemise
ring af en fabrik for aftapning af 
mineralvand og ikke-alkoholiske 
drikkevarer i Riardo (C ampanien) 
San Gemini Industrie e Servizi 
S.p.A. og S.p.A. dell'Acqua 
Minerale Ferrareiie gennem 
ISVEIMER 
4,7 mia lir e 3,7 

129. Anisg for reduktion af 
energiforbruget gennem for-
braending af bundslam i et alko-
holdestilleri i Ferrare (Emilia-
Romagna) 
Erldanla-Zuccherìflci Nazionali 
S.p.A. gennem Interbanca 
3 mia lire 2.4 

130. Udbygning af en fabrik for  
fremstilling af biomedicinsk ud-
styr i Saluggia (Piemonte) 
Società Ricerche Impianti Nu
cleari (SORIN) — Biomedica 
S.p.A. 
3 mia lire 2.4 

131. Globallàn til IMI med hen
blik pâ finansiering af mindre og 
mellemstore industriprojekter i 
Mezzogiorno 
40 mia lire 31,6 

132. Globallân til ISVEIMER 
med henblik pâ finansiering af 
mindre og mellemstore industri
projekter i Mezzogiorno pâ fast 
landet 
75 mia lire 59,7 

133. Globallân til IRFIS med  
henblik pâ finansiering af m indre 
og mellemstore projekter pâ Sici 
lien 
25 mia lire 19.9 

134. Globallân til Banco di 
Sicilia med henblik pâ finansie
ring af mindre og me llemstore in
dustriprojekter pâ Sicilien  
8 mia lire 6.3 

135. Globallân til Credito Indu
striale Sardo (CIS) med henblik 
pâ finansiering af mindre og mel
lemstore industriprojekter pà 
Sardinien 
10 mia lire 8.0 

136. Globallân til IMI med hen
blik pâ finansiering af mindre og 
mellemstore industriprojekter i 
egnsudviklingsomràder i Meliem-
og Norditalien 
15 mia lire 11,8 

137. Globallân til Mediocredito 
Centrale — istituto Centrale per 
il Credito a Mediotermine med 
henblik pâ finansiering af mindre 
og mellemstore industriprojekter 
i egnsudviklingsomràder i Mei-
lem- og Norditalien 
30 mia l ire 23.9 

138. Globallân til IMI med hen
blik pâ finansiering af mindre og 
mellemstore projekter for rationa 
lisering af energlanvendelsen i In 
dustrien i Mellem- og Norditalien 
15 mia lire 11,8 
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DET FORENEDE KONGERIGE 218,8 
122,6 mio £ 

139. Bygning eg ibrugtagning 
af 210 sovevogne til hovedstraak-
ningerne 
British Railways Board 
20 mio e 36,8 

140. Forbedring af del ncrdirske 
vejnet, issr i omräderne Belfast 
og Londonderry 
Department of Finance for 
Northern Ireland 
5 mio £ 9,1 

141. 4 km af ringvejen omkrlng 
Liverpool (Nordvestengland) 
Merseyside County Council 
3 mio £ 5,5 

142. Udbygning af telefonnettet 
og tilslutning af 18 000 abonnen-
ter I omrâdet Hull (Yorkshire and 
Humberside) 
Kingston-upon-Hull City Council 
Imioe 1.8 

143. Installation af digital! t ele· 
kommunikationsudstyr (System 
X) i egnsudviklingsomràder  
British Telecommunications Cor
poration 
35 mio £ 59,4 

144. Draening og oversvommel-
sessikring i Devon: vandforsy-
ning og spildevandsbehandling I 
Cornwall (Sydvestengland) 
South West Water Authority 
gennem National Water Council 
6mio£ 11,0 

145. Vandforsyning, kloakering  
og spildevandsbehandling (Nord
vestengland) 
North West Water Authority 
gennem National Water Council 
11,1 mio £ 18,8 

146. Vandforsyning i omrâdet  
Scunthorpe og kloaknet i Corby 
(Yorkshire and Humberside — 
East Midlands) 
Anglian Water Authority gennem 
National Water Council 
2.5 mio £ 4,2 

147. Vandforsyning, spilde
vandsbehandling og vejbygning I 
omrâdet Fife (Skotland) 
Fife Regional Council 
5 mio £ 9,2 

148. Forbedring af vandforsy-
ningen I Hunterston, spilde
vandsbehandling i omräderne  
Shieldhall og Irvine (840 000 ind-
byggere) samt faerdiggoreise af 
Monklandmotorvejen gennem 
Glasgow (Skotland) 
Strathclyde Regional Council 
20 mio £ 

149. Nye anlaeg for fremstilling 
af mikroprocessorbaserede data-
mater i Leeds (Yorkshire and 
Humberside) 
Systlme Limited 
4,5 mio £ 

150. Ny fabrik for fremstilling og 
samling af larvebândsdozere og 
-laessere 1 R edruth i Cornwall 
(Sydvestengland) 
J. I. Case (UK) Inc. 
3 mio £ 

151. Udvidelse a f et avistrykkerl 
i Manchester (Nordvestengland) 
Express Newspapers Limited 
1,5 mio £ 

152. Globallân til Midland Bank 
Industrial Equity Holding Ltd 
med henblik pâ finansiering af 
mindre projekter inden for indu 
stri og turisme i egnsudviklings 
omràder i England og Wales 
5 mio £ 

UDEN FOR FiELLESSKABET 

37.1 

8.3 

5.5 

2.8 

9.3 

22,8 
153. Oet 370 km lange afsnit 
gennem Tunesien af gasrorled-
ningen Algeriet—Italien  
SNAM S.p.A. 22,8 



Β. Lan af midlerne fra det nye faellesskabsìnstrument for optagelse og ydelse af làn 
(NIC) 

Aftaler undertegnet i 1981 

I 1981 indgik Kommissionen for De europaeiske Faellesskaber og Banken i faellesskab aftaler om làn pâ I alt 539, 8 mio af  
NICs midier til projekter i Faellesskabet. Banken har ydet disse lân, hvis okonomiske hovedtraek er beskrevet pâ siderne 
23-46, pâ Det europaeiske okonomiske Faellesskabs vegne og for dets regning og risiko (]f. s. 23-25). De figurerer ikke pâ 
Bankens statusopgorelse, men bogfores I Den saerllge Afdeling (s. 68-69). Bankens ansvar i forbindelse med disse lân er  
begraenset til den behorige udovelse af den modtagne bemyndigelse i overensstemmelse med normal bankpraksis. 

De af NICs midier finansierede projekter, der ligeledes har modtaget lân af Bankens egne midier, er markeret med en 
asterisk. Tegnet » -F « angiver de lân i Irland og Italien, der er forbundet med en rentegodtgorelse pâ 3 procentpoints inden 
for rammerne af EMS. De ekstraordinaere lân til genopbygningen af de omrâder i Campanien og Basilicata, der ramtes af 
jordskaelvene i november 1980, er trykt med kursiv. De er forbundet med en rentegodtgorelse pâ 3 procentpoints. 

FRANKRIG 

Mio ECU 

40,3 

240 mio ffr. 

154-155/ Motorvej AID, Pa
ris—Bordeaux, afsnittet Poi
tiers—Bordeaux (Poitou-Cha-
rentes og Aquitanien) (jf. nr. 38)  
Société des Autoroutes du Sud 
de le France gennem Caisse Na
tionale des Autoroutes 
— 72 mio ffr. 
— 168 mio ffr. 

12,0 
28,3 

160. Varmevaerker og fjernvar-
menet i Brescia (Lombardiet) 
Azienda Servizi Municipalizzati 
dei Comune dl Brescia gennem 
iMi 
15 mia lire 11,9 + 

161/ Omdannelse af to natur-
gasforekomster 1 Minerbio (Emi
lia-Romagna) og Ripalta (Lom
bardiet) til gaslagre (jf. nr. 76) 
AGiP S.p.A. 
5 mia lire 4.0 + 

165. Udbedring af knap 900 km 
vej og motorvej. der beskadi-
gedes af jordskaelvene i novem
ber 1980 (Campanien og Basili
cata) 
ANAS 
32,6 mio US-$, svarende ti! 
40 mia lire 

166. Udbygning af telefonnettet 
i Campanien til gavn for ca. 
150 000 abonnenter  
SIP gennem ISVEIMER 
20 mia lire 

30,8 

15,8 

IRLAND 17,3 
12 mio IE 

156. Udnytteise af torvefore-
komster med henblik pà anven-
delse som kraftvaerksbraendsel 
Bord Na Mona 
6,3 mio IE 9.2 

162.* Gasroriedningen Alge- 
riet—Italien, det 103 km lange  
afsnit Sant-Eufemia—Castrovillari 
(Calabrien) (jf. nr. 82-83) 
SNAM S.p.A. gennem ENI 
10 mia lire 7.9 + 

167. Udbygning af te lefonnettet 
pà Sardinien til gavn for over 
40 000 abonnenter 
SIP gennem Credito industriale 
Sardo 
50 mia lire 39,8 

157.· Udvidelse og modernise-
ring af teiekommunikatlonsnettet 
(jf. nr. 51-52) 
Den irske stat (finansmlnlste-
rlet) 
5,6 mio iE 8,1 + 

ITALIEN 448,3 

163.* Gasrorledninger mellem 
Minerbio (Emilia-Romagna) og 
Zimella (Venezia) samt mellem 
Ripalta (Lombardiet) og Corte-
maggiore (Emilia-Romagna) :kom-
pressorstationer i Minerbio og 
Ripalta (jf. nr. 85) 
SNAM S.p.A. 
20 mia lire 15,9 + 

168. Veje, jernbaner, vandforsy-
ning, kloakering og gasforsyning 
ti! industriomrâderne i Chieti 
(Abruzzerne), Prosinone (La-
tium), Napoli og Salerno (Campa
nien) samt Catanien (Sicilien)  
Cassa per il Mezzogiorno 
15 mia lire 11,9 + 

566 mia lire 

158.* Omstilling af kraftvaerker-
ne i Brindisi (Puglien) og Sulcis 
(Sardinien) til kulfyring (jf. nr, 66) 
ENEL 
15 mia lire 11,8 + 

159. Pumpekraftvœrk pà 1 000  
MW i Edolo (Lombardiet) 
ENEL 
40 mia lire 32,9 + 

164. Udbedring af 1 137 km 
jernbaneiinie, der beskadigedes 
af jordskaelvene i n ovember 1980  
(Campanien og Basilicata) 
Azienda Autonoma delle Ferro
vie dello Stato (F.S.) gennem fl· 
nansmlnisterlet 
30 mio US-$. svarende ti! 
36 mia lire 28,4 

169. Vandforsynings- og kloak-
anìaeg i 166 kommuner i Campa
nien og Basilicata i forbindelse 
med midlertidige boliger til de 
knap 120000 mennesker. der  
ramtes af jordskaelvene i novem
ber 1980 
Cassa per II Mezzogiorno 
35 mia lire 26,1 
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170. Infrastrukturer i forbindel-
se med prsefabrikerede lands- 
byer til de mennesker, der 
ramtes af jordskaelvene i novem-
ber 1980 
Den italienske stat (finansminl-
steriet) 
195 mia lire 155.2 

171. Udbedring af 1 179 offentli-
ge skoler i Campanien og Basili 
cata, der ramtes af jordskaelvene 
i november 1980 
Den italienske stat (finansmini-
steriet) 
70 mia lire 

DET FORENEDE KONGERIGE 33,9 

55,7 

20 mio £ 

172. Forbedring af vandforsy-
ningen gennem opforelse af en  
stor jorddasmning I Kleider 1 for-
bindelse med North Tyne samt 
anlaeg for transport af vand til  
Wear og Tees (Nordengland) 
Northumbrian Water Authority  
gennem National Water Council 
20 mio e 33,9 

Kielderdœmningen i forbindelse med North Tyne i Nordestengland bidrager til at forbedre 
vandforsyningen. 

• ·Λ. ίχ, 
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Finansieringsbidrag uden for Faellesskabet (') 
A. Lân af Bankens egne midier  

Aftaler undertegnet i 1981 

I 1981 indgik Banken aftaler om làn pâ 396,4 mio af egne midier til projekter uden for Faellesskabet. Herat stilledes 238 mio  
til râdighed 1 middelhavslandene og 158,4 mio i staterne i Afrika, Vestlndien og Stillehavet (AVS-staterne) samt i de over-
soiske lande og territorier (OLT). Disse lân, hvis okonomiske hovedtraek er beskrevet pà siderne 49-57, figurerer pâ Ban-
kens statusopgorelse. 

Visse af de finansierede projekter har ligeledes modtaget finansieringsbidrag af Faellesskabets budgetmaessige midier 
(jf. s. 103-104). De er markeret med en asterisk. For sâ vidt angâr middelhavslandene, betegner notehenvisningen de lân,  
der er forbundet med en rentegodtgorelse pâ 2 eller 3 procentpoints, som afholdes over Faellesskabets budget (jf. s. 49).  
Samtlige lân i AVS-staterne er forbundet med en rentegodtgorelse. der afholdes af Den europaeiske Udviklingsfonds 
midier (jf. s. 53). 

1. Middelhavslandene TYRKIET 

PORTUGAL 
Mio ECU 

79,0 
5 474,7 mio escudos 

173. Udbedhng af 182 km vej 
mellem Setubal syd for Lissabon 
og Guia pâ Algarves sydkyst 
Den portuglsiske stat 
2 154,6 mio esc. 31,0(®) 

174. Plantning af 10 000 ha eu-
kalyptustraeer med henblik pâ  
fremstilling af papirmasse og kar-
ton 
Celulose Belra Industrial S.ä.r.l. 
(CELBi) 
754,7 mio esc. 11,0 («) 

175. Plantning af 6 800 ha euka-
lyptustraeer med henblik pâ  
fremstilling af papirmasse og kar-
ton 
Companhia de Celulose do  
Calma 
480,3 mio esc. 7,0 (^) 

176. Globallân til Banco de Fo
mento Naclonal (BFN) med hen
blik pà finansiering af mindre og 
mellemstore proiekter Inden for  
industri og turismo 
2 085,1 mio esc. 30,0(2) 

SPANIEN ^ 

4 117,8 mio pesetas 

177. Globallân til Banco de 
Credito Industriai (SCI) med 
henblik pâ finansiering af mindr e 
og mellemstore industripro jekter 
1 egnsudvikiingsomràder 
2 058,9 mio ptas. 20,0 

178. Globallân til Banco de 
Credito Industriai (BCI) med  
henblik pâ omstilling af cementfa-
brikkertll kulfyring 
2 058,9 mio ptas. 20,0 

179.· Opforelse i Göibasi af et 
tandsdaekkende kontrolcenter for  
hojspaendingsnettet og udbyg-
ning af nettet (j f. nr. 205)  
Det tyrkiske Elseiskab (TEK) 
1 303,7 mio tyrkiske £ 10,0 

ALQERIET 

180. 133 km vej mellem 
stantine og kystbyen Jijel 
Den algerìske stat 
46,7 mio algeriske dinarer 

MAROKKO 

Con-

10.0 (3) 

30,0 
172,6 mio dirhams 

181. Havneanlseg i Saf i og Aga  
dir 
Den marokkanske stat 
86,3 mio dh. 15,0 

182. Globallân til den marok
kanske Stat med henblik pâ fi
nansiering af mindre og mellem 
store industriprojekter 
86,3 mio dh. 15.0 

TUNESIEN 1^ 

6,6 mio tunesiske dinarer 

183. Udvikling af tandbruget 
— forbedring af kunstvandings-

og draeningsaniaeg i 930 ha 
daddelpalmeplantager i det 
sydiige Tunesien 
Société Tunislenne de l'In
dustrie Laitière (STIL) 

— udvidelse af kunstvandings-
nettet, kvaegavlen, skovbru-
get og grassningsarealet i ti  
landbrugskomplekser i det 
nordostlige Tunesien 
Office des Terres Doma
niales (OTD) 

Den tunesiske stat 
4,4 mio td. 8,0 (3) 

184. Udvikling af landbruget 
— fjerkraeslagteri samt fa ciliteter 

for lagring og pakning af aeg 
Société d'Élevage de Tabar-
ka S.A. (Socelta) 

— 200 ha vaeksthuse til dyrkning 
af tidlig e gronsager i omrâdet  
Sousse-Monastir 
Coopérative Centrale »Neb-
hana« 

Den tunesiske stat gennem 
Banque Nationale de Tunisie 
2,2 mio td. 4.0 (3) 

LIBANON 1^ 
57,2 mio libanesiske £ 

185. Udbygning af det termiske 
kraftvaerk i Zouk naer Beirut 
Det libanesiske Elseiskab gen
nem Udviklings- og Genopbyg-
nlngsràdet 
34,5 mio LC 7.0(3) 

186. Udbygning af kraf tvaerket i 
Jieh 
Det libanesiske Elseiskab gen
nem Udviklings- og Genopbyg-
nlngsrâdet 
22,7 mio LC 5,0 (3) 

JORDAN  

187. Etablering af et industri-
omrâde i Sahab nae r Amman for  
mindre og mellemstore industri-
virksomheder 
Jordan Industrial Estates (Cor
poration) gennem den jordanske  
stat 
1,1 mio jordanske dinarer 3,0 (3) 

CYPERN  

188. Udbygning af kra ftvaerket i 
Dhekelia 
Det cypriotlske Elseiskab 
5.6 mio cypriotiske £ 12.0 (3) 

(1) Finansieringsbidragene Inden lor rammerne af 
del linansieile samarbejde med lande uden for Fselles· 
skabet udlrykkes i ECU. De 1 denne fortegnelse anfer-
le beleb ι nationale valutaer er sâledes kun retnings-
givende for sâ vidt angär landene uden for Fsalles-
skabet De er beregnet pä grundlag af den modvsardi 
al ECU, som var g sidende pâ tidspunktet for iäneaf-
talernes undertegneise <|l. s θ) 
(2) Lân med en rentegodtgorelse pé 3 procentpoints. 
(3) Lân med en reniegodtgerelse pâ 2 procentpoints. 
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ISRAEL 30.0 CAMEROUN 

364,3 mio shekel 

189-190. Globallân til Den 
Israelske bank for Industrie! Ud-
vlkllng (IDBI) med henblik pâ fi-
nansiering af mindre og meliem-
store industriprojekter 
— 149,2 mio shekel 
— 215,1 mio shekel 

15,0 
15,0 

2, AVS-staterne og OLT 
PAPUA NY GUINEA 

191.· Udnyttelse af en kobber-
forekomst 1 Ok Tedi (jf. nr. 206)  
Kreditanstalt für Wiederaufbau  
for Ok Tedi Mining Ltd 
29,3 mio kina 40,0 (') 

De feigende projekter er alle for-
bundet med en rentegodtgorel-
se. jf. note 1. s. 53. 

ZAMBIA ^ 

30 mio zambiske kwacha 

192. Udvidelse af en fabrik for  
genvinding af kobber fra slagger i 
Chingola i det nordilge Zambia 
Nchanga Consolidated Copper  
Mines 
23,9 mio Κ 25.0 

193.· Globallân til Den zambi
ske Udviklingsbank (DBZ) med 
henblik pâ finansiering af mindre 
og mellemstore projekter inden 
for industri, landbrugsindustri. 
minedrift og turisme (jf. nr. 222) 
6.1 mio Κ 6.5 

GABON ^ 

6 629,2 mio CFAfranc 

194. Udvidelse af en uranmine 
og et uranvaerk 1 Mounana 
Compagnie des Mines d'Ura 
nium de Francevllle (COMÜF) 
4 519,9mioGFAfr. 15,0 

195. Fordobling af vandkraft-
vaerket i Poubara 
Den gaboneslske stat gennem 
Det gaboneslske Energi- og 
Vandseiskab 
2 109,3 mio CFAfr. 7,0 

FLH 
196. Omiœgning af Wainisavule-
vufloden med henblik pâ opstem-
ning bag Monasavudaemningen 
og vandkraftvaerk i Wailoa (80 
MW) midt pâ oen Viti Levu 
Fidji Electricity Authority 
11,5 mio fijianske $ 12.0 

197. Genetablering af afsnlttet 
Edéa-Eséka af den transcame-
rounske jernbane Douala-Yaoun-
dé 
De camerounske Statsbaner 
(REGIFERCAM) 
2 992,1 mio CFAfr, 

NIGER 

SENEGAL 

SWAZILAND 

KENYA 

VESTAFRIKA 

TOGO 

10,0 

198. Kulfyret kraftvaerk i Anou 
Araren; blok to pâ 16 MW  
Société Nigérienne du Charbon  
d'Anou Araren 
2 973.7 mio CFAfr. 10,0 

199. Udvidelse og modernise-
ring af en cementfabrik ί Rufisque 
SOCOCIM Industries 
2 973.7 mio CFAfr. 10,0 

200. Daemning og reservoir pâ 
20 mio m' i forbindelse med  
Lusushwanafloden samt vand
kraftvaerk pâ 20 MW i Luphohlo-
Ezulwini naer Mbabane 
Swaziland Electricity Board  
6.5 mio emalangeni 7,0 

201. Omstilling til kulfyring og 
udvidelse af en cementfabrik i 
Bamburi naer Mombasa  
Bamburi Portland Cement  
Company Ltd  
72,6 mio kenyanske shilling 6,5 

202.· Globallân til Banque 
Ouest Africaine de Développe
ment (BOAD) med henblik pâ fi
nansiering af mindre og mellem
store projekter inden for industri,  
energi, turisme og telekommuni-
kation til fremme af regionudvik-
lingsbestraebelserne, etier som  
gennemfores i de mindst udvikle-
de mediemsstater (jf. nr. 219)  
1 486,9 mio CFAfr. 5.0 

203. Udvidelse af havneanlseg-
gene i Lomé 
Port de Lomé 
1 325,8 mio CFAfr. 4,4 

(1) Finansieringsbidrag ι henhoid tii artikel 59 og bi-
lag XXXI I den anden Lomèkonvention iii »investe-
nngspfoiekter inden tor rrune- og energisektoren, der  
sével af den pâgœidende AVS-stat som af Faellesska-
bel erkendes af vaere a f genstdig interesse« etter saer-
lig bemyndigeise fra Sfyrelsesrâdet for Banken ifelge 
vedtœgiernes anikei 18, stk. 1, andef afsnH. 



Β. Finansieringsbidrag af Faellesskabets budgetmaessige midier 

Aftaler undertegnet i 1981 

I 1981 indgik Banken aftaler om finansieringsbidrag af Faellesskabets budgetmaesslge midier pâ 90,4 mio, heraf 39 mio I 
form af lân pâ saerllge vilkâr I middelhavslandene og 51,4 mio i form af risikovillig kapital i A VS-staterne og de oversoiske 
lande og territorier (OLT). Banken har ydet disse finansieringsbidrag, hvis okonomiske hovedtraek er beskrevet pâ siderne 
49-57, pâ Det europaeiske okonomiske Faellesskabs vegne og for dets regning og risiko. De figurerer Ikke pâ Bankens  
statusopgorelse, men bogfores i Den saerlige Afdeling (jf. s. 68-69). Bankens ansvar i forblndelse med disse finansierings
bidrag er begraenset til den behorige udovelse af den modtagne bemyndlgelse. 

Visse af de projekter, der er finansieret af Faellesskabets budgetmaessige midier i form af enten lân pâ saerlige vilkâr eller 
risikovilling kapital, har ligeledes modtaget lân af Bankens egne midier (jf. s. 101-102). De er markeret med en asterisk. 

1. Lân pâ saerlige vilkâr i 
middelhavslandene 

ZAIRE 

TYRKIET 
Mio ECU 

39,0 
5 084,6 mio tyrkiske £ 

204. Dœmning i forblndelse 
med Eufratfloden og vandkraft-
vaerk i Karakaya 
Den tyrkiske stat 
3 259,4 mio T£ 25,0 

205.* Opforelse i Gölbasi af et 
landsdaekkende kontrolcenter for 
hojspaendingsnettet og udbyg-
nlng af nettet (jf. nr. 179) 
Det tyrkiske Elselskab (TEK) 
1 825,2 mio T£ 14,0 

2. Finansieringsbidrag i AVS-
staterne og OLT i form af 
risikovillig kapital (') af 
Den europœiske Udviklings-
fondsmidler 

PAPUA NY GUINEA 

206.* Udnyttelse af en kobber-
forekomst i Ok Tedi (jf. nr. 191) 
Betinget lân til den papuanske 
Stat 
8.8 mio kina 12.0 

TANZANIA 

207. Betinget lân til den tanza-
niske Stat, der gennem Tanzania 
Petroleum Development Cor
poration gennemforer andet af-
snit af udnyttelsen af oliefore-
komsterne i Songo-Songo syd 
for Dar-es-Salaam 
67 mio tanzaniske shilling 7,5 

208. Globallân med henblik pâ  
finansiering af forundersogelser, 
erhvervelse af kapitalandele og 
lân pâ saerlige vilkâr til mindre og 
mellemstore viksomheder inden 
for industri, landbrugsindustri, 
minedrift og tur isme 
Betinget lân til Société Rnanclé- 
re de Développement (SOFIDE) 
34,9 mio Zaire 

BURUNDI 

(1) Definition s. 55. 

LESOTHO 

3,2 mio maloti 

211. Globallân med henblik pâ  
finansiering af forundersogelser,  
erhvervelse af kapitalandele og 
underordnede lân til fordel for  
mindre og mellemstore projekter 
inden for industri, landbrugsin
dustri, minedrift og turisme 
Betinget lân til Lesotho National 
Development Comoration 
(LNDC) 
3,1 mio M 

212. Betinget lân til Lesotho 
National Development Corpora
tion (LNDC) med henblik pâ  
gennemforelse af en forunder-
sogelse vedrorende muligheder-
ne for etablering af dels en  
turistindustri, dels en Safaripark 
0,05 mio M 

6,0 

4.0 
433,5 mio burundiske franc 

209-210. Opforelse af en fabrik 
for fremstilling af glas og flasker 
tu 0l og ikke-aikoholiske drlkke-
varer i Bujum bara 
— Betinget lân til Banque Na 

tionale de Développement 
Économique du Burundi for  
Verreries du Burundi 
325,1 mio bufr. 

— Betinget làn ti! den burundi
ske stat med henblik pâ  
finansiering af dens kapital-
andet i Verreries du Burundi 
108,4 mio bufr. 

3,0 

1.0 

3,1 

3,0 

213. Betinget lân til Lesotho 
National Development Coφora-
tion (LNDC) med henblik pâ  
gennemforelse af en forunder-
sogelse vedrorende muligheder-
ne for udvldeise af keramlkindu-
strien 
0.05 mio M 0,05 

VESTSAMOA 

214. Vandkraftvaerk pâ 3.5 MW i 
forblndelse med Falefafloden i 
Sauniatu i den nordostlige de! af 
oen Upolu 
Underordnet lân til Electric 
Power Corporation 
3.5 mio tala 

SENEGAL 

DJIBCUTI 

3,0 

2.7 

2,3 

801,8 mio CFAfranc 

215. Industrikompleks for frem
stilling af fosforsyre i Talba og 
godning i M'Bao 
Betinget lân til den senegalesi-
ske stat med henblik pâ finansie
ring af dens kapitalandel i Indu
stries Chimiques du Sénégal 
683 mio CFAfr. 

216. Betinget lân til den sene-
galesiske stat med henblik pâ fi
nansiering af dens kapitalandel i 
Petrosen, som skai gennemfore 
forundersogelser vedrorende ud
nyttelsen af olieforekomsten 
Dome Flore ud for Casamance 
118.8 mio CFAfr. 

MADAGASKAR  

217. Betinget lân til den mada-
gasklske stat med henblik pâ 
finansiering af en forundersogel-
se vedrorende udnyttelsen af en 
bitumenholdig sandstensfore-
komst i Bemolanga vest for 
hovedstaden Antananarivo 
653.9 mio madagaskiske franc 

0.4 

2.17 

0,05 

218. Udbygning af kraftvaerket i 
Boulaos med en dieselgenerator 
pâ 5,5 MW og udvidelse af dls tri-
butionsnettet 
Underordnet lân til Électricité de 
Djibouti 
387,9 mio djiboutiske franc 1.8 
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VESTAFRIKA 
219.* Bidrag til egenkapitalen I  
Banque Ouest Africaine de Dé
veloppement (BOAD) (jf. nr. 202)  
500 mio CFAfranc 

KENYA 

1,68 

1,63 

18,1 mio kenyanske shilling 

220. Betinget làn til Develop 
ment Finance Company of  
Kenya Ltd (DFCK) med henblik 
pà erhvervelse af en supplerende 
kapitatandel I Kenya Furfural  
Company 
17,3 mio ksh. 1,55 

221. Betinget làn ti! den ken
yanske stat med henblik pà gen-
nemforelse af en forundersogel-
se vedrorende mulighederne for  
udvinding og Produktion at na-
triumfiuorid 
0,8 mio ksh. 0.08 

for industri, hàndvaerk og turisme UGANDA 
— Betinget làn til den tongan-

ske stat med henblik pà udvi-
delse af dens kapitalandel I 
Tonga Development Bank  
0,4 mio Τ$ 0,5 

— Globallân til Tonga Develop
ment Bank med henblik pä fi-
nansiering af làn og erhvervel
se af kapitaiandele 
0.4 mio T$ 0,5 MALI 

228. Betinget làn til Kilembe 
Mines Ltd med henblik pà gen-
nemforelse af en undersogelse 
vedrorende driften af kobbermi-
nerne i Kilembe 
3,1 mio ugandiske shilling 

NY CALEDONIEN  
225. Globallân med henblik pà  
finansiering af forundersogelser, 
kapitaiandele og underordnede 
làn til mindre og mellemstore pro 
jekter Inden for industri, hànd 
vaerk og turisme si. LUCIA  
Betinget làn til Société Immobiliè 
re et de Crédit de la Nouvelle- 
Calédonie (SICNC) 
109,6 mio CFPfranc 1,0 

0,35 

229. Betinget làn til den mali-
ske stat med henblik pà finansie
ring af teknisk bistand til indko-
ringen af en rismolle i Dioro naer 
Ségou 
126,6 mio maliske frane 0,21 

230. Betinget làn til staten med  
henblik pà gennemforelse af en  
undersogelse af de geotermiske 
ressourcer i La Soufrière  
0,5 mio ostvestindiske $ 0,18 

LIBERIA 
ZAMBIA 
222.* Globallân med henblik pà 
finansiering af forundersogelser, 
kapitaiandele eller làn pà saerlige 
vilkàr ti! meget smà virksomheder 
Betinget làn ti! Development  
Bank of Zambia (DBZ) (jf. 
nr. 193} 
1.4 mio zambiske kwacha 

TONGA 

1.5 

1.0 

0,8 mio pa'anga 

223-224. Finansiering af mindre 
og mellemstore projekter Inden 

226. Forberedelser til opforel-
sen af en palmeoliemolle i Buto 
Betinget làn til den llberìanske 
stat med henblik pà udvidelse af 
aktiekapitalen i Llberlan Palm 
Products Coφoration  
846,8 mio liberlanske $ 

MALAWI 

0.7 

227. Betinget làn til den mala-
wìske stat med henblik pà un
dersogelse af mulighederne for  
at udnytte en kalkforekomst til  
Produktion af cement  
0.4 mio malawiske kwacha 0.4 

COMORERNE 
231. Bidrag ti! kapitalen i 
Banque de Développement des  
Comores (BDC) gennem teg-
ning af 500 aktier 
50 mio comoriske frane 

FUI 

0.17 

232. Betinget làn til Fidji Sugar 
Coφoration med henblik pà gen
nemforelse af en undersogelse 
vedrorende fremstilling af ethanol 
af sukkerror og maniok 
0.2 mio fijianske $ 0.17 
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Yderligere opiysninger kan fâs hos: 

DEN EUROP/EISKE INVESTERINGSBANK 
100, bd. Konrad Adenauer— L-2950 Luxembourg 
Tlf. 4379-1 — Telex 3530 bnkeu lu  
Telefax 43 77 04 

eller ved henvendelse til: 

Hovedafdelingen for finansieringer i Italien  
Via Sardegna, 38 — 1-00187 Rom 
Tlf. 49 79 41 — Telex 611130 bankeu 1 
Telefax 474 58 77, 

Reprassentationskontoret 1 Bruxelles  
Rue de la Loi 227 — B-1040 Bruxelles  
Tlf. 230 98 90 — Telex 21721 bankeu b 
Telefax 230 58 27 

eller 

Forbindelseskontoret for Del forenede Kongehge 
23 Queen Anne's Gate, Westminster — London SW1H 9BLI 
Tlf. 222 2933 — Telex 919159 bankeu g  
Telefax 222 2936, 

der ligeledes kan udlevere folgende publikationer: 

Vedtaegter og andre bestemmelser vedrorende EIB 
1981: 36 sider; (DA, DE, EN, FR, GR, IT, NL) 

Ârsberetninger 
fra 1958 
(dansk fra 1972, DE. EN, FR. grsesk fra 1980, IT, NL) 

EIB-Information 
Tidsskrift (fire gange ârligt) 
(DA, DE, EN, FR, GR, IT, NL) 

Lân og garantier I Det europœlske Fsellesskabs medlemsstater 
1981: 24 sider; (DA, DE. EN. FR, GR, IT, NL) 

FInansierIngsvllkâr Inden for rammerne af den anden Lomékonvention 
1980; 24 sider; (DA, DE. EN, FR, IT, NL) 

FInansieringsbidrag uden for Feeliesskabet, middeihavslandene 
1982; 12 sider; (DA. DE, EN, FR, GR, IT, NL) 

Den europœlske Investeringsbank, nogledata 
Folder 
1982; (DA, DE, EN, FR. GR, IT, NL) 

Den europaeiske Investeringsbank takker de làntagere, der venligst har tilladt 
optagelsen af de fotografier, som illustrerer denne beretning. Fire fotografier er 
stillet til ràdighed af aaa photo, Paris. 

Tryk: Saarbrücker Zeitung Verlag und Druckerei GmbH, Saarbrücken 
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