




Den europœiske Investeringsbank ί 1983 og 1982 

Nogletal 
! millioner ECU 

Àrets finansieringsbidrag I alt .... 5 947,8 4 695,7 
Heraf— Làn af egne midier og garantier 4 682.9 3 863,4 

— Af andre mid ier (bogfores i Den saerlige Afdeling) 1 264,9 832,3 

Finansieringsbidrag I Fœliesskabet 
lait 5 467,5 4 244,2 
Heraf — Làn af egne mid ier og garantier 4 255,7 3 453,2 

Herunder — Làn med rentegodtgorelser i Italien og Irland inden 
for rammerne af EMS (^) 687,8 941,1 

— Làn med rentegodtgorelser til genopbygningen af 
de jordskaeivsramte omràder 1 Italien 61,1 116,3 

— Làn af mi dlerne fra det nye faellesskabsinstrument for optagelse 
og ydelse af làn (NIC) 1 211,8 791,0 
Herunder — Làn med rentegodtgorelser 1 Italien og Irland inden 

for rammerne af EMS (^) 207,0 230,4 
— Làn med rentegodtgorelser til genopbygningen af 

de jordskaeivsramte omràder i Italien og Graeken-
land 208,1 158,4 

Finansieringsbidrag uden for Fsellesskabet 
lalt 480,3 451,5 
Heraf — Af egne m idier 427,2 410,2 

— Af Faellesskabets budget midier 53,1 41,3 
Fordeling pà: 
Finansieringsbidrag i middelfiavsiandene 342,7 292,0 
Heraf — Spanien og Portugal 190,0 185,0 
Finansieringsbidrag i staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS-
staterne) samt i de oversoiske lande og territorier (OLT) 137,6 159,5 

Udestéende, làn af egne midier og garantier den 31. december .... 25659,0 20740,0  

Udestâende, finansieringsbidrag, der bogfores i Den saerlige Afdeling, den 
31. december 5 915,9 4124,1 

Tegnat kapital den 31. december 14 400,0 14 400,0 
Heraf indbetalt eller at indbetale 1 465,7 1 465,7 

Reserver, henlaeggelser og driftsresultat den 31. december 2 020,4 1 627,5 

Midier tllvejebragt 11983 3 619,4 3 205,2 
Heraf — I DM 720,6 630,7 

Ifl 379,6 412,9 
lECU 230,0 112,0 
I £ 175,7 262,9 
I bfr 160,7 79,2 
Iffr 148,7 177,4 
I Ifr 35.3 37,2 

Medfemsstaternes valutaer i alt 1850.5 1 712.3 
IUS-$ 908.3 760,1 
I yen 468,5 387.1 
I sfr 284.7 345,7 
I can. $ 75.6 — 
losch 31,7 — 

Udestéende, konsolideret gaeld den 31. december 20 749,1 16 570,2 
Statusopgerelsen den 31. december balancerer med 29 543,7 23 702,5 

(1) Det europœiske monetare system. 





Den europaeiske Investeringsbank 
Finansiehngsvilkar 

Banken kan yde lân og garantier til privat- eller offentligretlige virksomheder, uanset deres juridiske 
form, samt til myndigheder med henbllk pâ finansiering af projekter, der opfylder dens finansie-
ringskrlteher. som er fastlagt i Romtraktatens artikel 130, vedtaegterne, Râdet for De europaeiske 
Faellesskabers afgorelser om lân af NICs midier eller bestemmelserne om det finansleiie sam-
arbejde mellem Faellesskabet o g visse tredjelande. Finansieringsbidragene ydes uafhsengigt af 
lântagers nationalitet. 
Banken kan kun finansiere en del af projektudgifterne som et supplement til lântagers egne midier 
og bidrag fra andre kilder. I princippet begrsnser den I ojeblikket sine lân af egne midier til 50 % af 
aniœgsudgifteme. 

Projekttyper 

Lânene skal indgâ i finansieringen af besternte projekter. De kan ydes sâvel direkte som gennem et 
finansieringsinstitut. Ud over de »individuelle län« yder Banken llgeledes »globallän« tll finansie-
ringsinstitutter, der fordeler midlerne pâ mindre og mellemstore projekter i samarbejde med 
Banken (sublân). 

Làneformer 

Der kan tilbydes folgende làneformer: 

— lân bestäende af en standardcocktail af valutaer, hvis sammensaetning, lobetid og rentefod er 
fastlagt pâ forhând; 

— lân bestäende af en valutacocktail, hvis sammensaetning bestemmes ud fra lântagers onsker og 
Bankens disponible midier; 

— lân i et tredjelands valuta, US-$, schweizerfranc og yen, eiler direkte forretninger i medtemssta-
ternes eller tredjelandes valutaer, for sâ vidt angâr visse store finansieringsbidrag. 

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

Rentesatser 

Rentefoden afhaenger af de rentesatser, som Bestyrelsen har fastlagt for hver valuta under hensyn- 
tagen til deres forholdsmaessige repraesentation i udbetalingerne og deres lobetider. Da Banken  
ikke sigter pâ fortjeneste, folger dens rentesatser noje udsvingene pâ de kapitalmarkeder, hvor  
den tilvejebringer hovedparten af sine midier. Udlânsrenten for et besternt lân er genereit den, som  
gaelder pâ tidspunktet for lâneaftalens undertegnelse eller i visse tilfaelde pâ udbetalingsdatoen. 
Den tages ikke senere op til revision. Lânene udbetales til kurs pari, og ydelserne pâ lânene erlaeg-
ges i de udbetalte valutaer. almindeligvis som haivârlige annuitetsydelser. Lobetiden og den  
afdragsfri période fastlaegges i overensstemmelse med det pâgaeldende p rojekts karakter. Der  
ydes kun lân mod en mediemsstats garanti eller mod andre forstekiasses garantier. 

Rentefoden for lânene af NICs midier afhaenger ligeledes af udgifterne i forbindelse med tilvejebrin-
gelsen af midlerne. Udbetalingsvalutaerne, tilbagebetalingsvilkârene og den kraevede sikkerhed 
svarer til, hvad der gaelder for Bankens lân af egne midier. 

Rentegodtgerelser 

Visse af lânene af egne og NICs midier, som indgâr I den saerlige bistand tll de omrâder i Italien, der  
ramtes af jordskaelvene i 1980, kan forbindes med en rentegodtgorelse pâ 3 procentpoints inden 
for rammerne af de bevillinger, der er afsat hertil pâ Faellesskabets budget. 

Vilkârene for Bankens finansieringsvirksomhed uden for FaeMesskabet er nœrmere fastlagt i de 
lobende aftaier, konventioner eller afgorelser herom. 

- ARSBERETNING 1983 -



Den europaeiske Investeringsbank 
Almindelige oplysninger 

Den europaeiske Investeringsbank (EIB) er grundlagt i henhold tll Romtraktaten cm oprettelse af 
•et europaeiske okonomiske Faellesskab. som trädte I kraft den 1. januar 1958. Dens vedtaegter er 
en integrerende del af traktaten, idet de udgor en protokol hertii. 
Dens medlemmer er Faellesskabets ti medlemsstater. De har i forening tegnet dens kapital, der 
den 31. december 1983 udgjorde 14 400 mio ECU, hvoraf 1 465,715 mio er indbetalt eller skal indbe-
tales. 
Banken lâner hovedparten af sine midier pâ kapitalmarkederne i Faellesskabet o g I tredjelande 
samt pâ de internationale kapitalmarkeder. 

Opgaver 

Banken er en autonom, offentligretllg Institution Inden for Fallesskabet. hvis opgave i henhold tll 
Romtraktatens artikel 130 er at bidrage tll en afbalanceret udvikling af Faellesskabet uden sigte pâ  
fortjeneste. 

I Faellesskabet 

Banken yder langfristede lân af egne midier eller garantier tll virksomheder, myndigheder eller 
finansleringsorganer. Dens finansieringsbidrag er forbeholdt projekter, som 
— fremmer den okonomiske udvikling af vanskeligt stillede regioner: 
— er af faelles interesse for fiere medlemsstater eller Faellesskabet som helhed; 
— sigter mod modernisering eller omstilling af virksomheder eller skabelse af nye aktiviteter. 
SIden 1979 har den endvidere pâ Faellesskabets vegne, og efter at Kommissionen for De euro
paeiske Faellesskaber har udval gt, hvilke projekter der kan komme pâ tale, ydet lân af midlerne fra  
det nye faellesskabsinstrument for optagelse og ydelse af lân (NIC) til projekter for rationalisering af 
energianvendeisen, udnyttelse af Faellesskabets egne ressourcer og erstatning af olle med andre 
energikilder. til Infrastrukturer af reg ional eller faelles Interesse og — siden 1982 — tll produktive 
Investeringer foretaget af mindre og mellemstore virksomheder. Disse lân bogfores i Den saerllge 
Afdeling (jf. s. 92) og flgurerer Ikke pâ statusopgorelsen. 
Banken er endvidere blevet bemyndiget tll at varetage projektbedommelsen og lânadministratlonen  
I forblndelse med de lân fra Euratom, som Kommissionen bevilger. 

Uden for Faellesskabet 

Ifolge vedtaegternes artikel 18, stk. 1. andet afsnit, kan Banken efter saerllg bemyndigelse fra Styrel-
sesrâdet yde finansieringsbidrag uden for Faellesskabet. Denne bemyndigelse gives 
— individuelt med henblik pâ finanslering af visse projekter af saerlig Interesse for Faellesskabet, 

f.eks. vedrorende dets energiforsyning; 
— globalt pâ indtil et vist belob pr. land eller landegruppe inden for rammerne af de aftaler, kon

ventioner eller afgorelser, der ligger tll grund for Faellesskabets finanslelle sa marbejde med en  
raekke tredjelande eller ansogerlande. 

Bankens virkefelt omfatter i ojeblikket 64 stater i Afrika, Vestlndien og Stillehavet, Portugal, 
Spanien, Tyrkiet, Jugoslavien, Maghreblandene (Algeriet, Marokko og Tunesien), Machraklandene 
(Egypten, Jordan, Libanon og Syrien). Israel, Cypern og Malta. I de fleste af disse lande yder Ban
ken ikke blot lân af egne midier, men ogsâ finansieringsbidrag pâ saerlige vilkâr af budgetmidier, 
som den administrerer pâ Faellesskabets vegne. De bogfores i Den saerlige A fdeling og figurerer 
ikke pâ statusopgorelsen. 
Virksomheder. myndigheder eller finansieringsinstitutter. som onsker at kontakte Den europaeiske  
Investeringsbank, kan henvende sig til dens hovedsœde eller. for sà vidt angàr projekter i Italien og 
Det forenede Kongerige. til henholdsvis Hovedafdelingen for finansieringer i Italien, som er belig-
gende i Rom. og Forbindelseskontoret for Det forenede Kongerige i London. Henvendelse kan lige-
ledes ske gennem en bank til 

DEN EUROP/EISKE INVESTERINGSBANK 
100, bd. Konrad Adenauer — L-2950 Luxembourg, 
Hovedafdelingen for finansieringer i Italien: Via Sardegna, 38 —1-00187 Rom, 
Forbindelseskontoret for Det forenede Kongerige: 
68, Pali Mall — London SW1Y 5ES, 
Repraesentatlonskontoret i Athen: 
Odos Ypsilantou 13-15, Kolonaki, Athen 
eller 
Repraesentatlonskontoret I Bruxelles: 
Rue de la Loi 227 — B-1040 Bruxelles 
— ARSBERETNING 1983 -



Lan i Fœllesskabet i 1983 
Fordeling pâ lande, okonomipolitiske formai og brancher 

1. Lan af egne midier 
I millioner ECU 

Okonomipolitisk formâl Branche 

Land 
Regional 
Interesse Energi (2) 

Infra
strukturer 

af Interesse 
for Faelles-

skabet 

Moderni-
sering og 
omstilling 

af virksom-
heder 

AI fratrsekke (') 1 alt 

industri,  
landbrug 

og tjenesfe-
ydelser Energi (2) 

infra
strukturer 

Danmark 15.1 241,0 3.6 — — 259,7 20,5 210,3 28,9 

Forbundsrepublikken 
Tyskland 22,9 129,3 20,9 - 20,9 364,3 22,9 129,3 

Grœkenland 364,3 107,8 51,2 — -159,0 707,9 63,2 107,8 193,3 

Frankrig 425,5 269,5 26,1 — - 13,2 234,6 152,8 209,4 345,7 

Irland 234,6 — — — — 1 945,7 13,9 19,3 201,4 

Italien 1 421,1 487,4 109,0 172,2 -244,0 749,5 458,4 737,8 

Det forenede 
Kongerige 359,7 270,9 33,2 — - 72.5 53,4 268,0 269,9 

Total 2 843,2 1 505,9 223,1 193,1 -509,5 4 255,7 1 076,2 1 402,5 1 777,0 

2. Lân af NICs midier 
I millioner ECU 

0konomipoiitisk lormâl Branche 

Land 

Infra
strukturer 

af reg ional 
interesse (3) 

Infra
strukturer 

af interesse  
for Faelles-

skabet Energi (2) 

fvlindre og 
mellemstore 

virksom-
heder 

At fratraekke 
(1) i alt 

Industri 
og 

landbrug Energi (2) 

Infra
strukturer 

(3) 

Danmark — — 83,2 22,2 — 105,4 22,2 83,2 — 

Graekenland 85,3 — 35,0 — - 35,0 85,3 — 35,0 50,3 

Frankrig 29,7 — 80,7 105,5 - 29,7 186,2 105,5 44,3 36,4 

Irland 69,4 — 46,8 — - 46,8 69,4 3.8 46,8 18,8 

Italien 353,3 30,2 37,7 289,5 - 45,4 665,4 289,5 37.7 338,2 

Det forenede 
Kongerige — — 32,0 68,1 — 100,1 68,1 32,0 — 

Total 537,7 30,2 315,4 485,3 -156,8 1 211,8 489,1 279,0 443,7 

(1) For finansieringsbidrag med fiere formàl (jl. s. 29-31). 
(2) Forskellen mellem formâlet »energi« og branchen »energi« skyides, at visse mdustriproiekter tjener energiformàl, og at visse projekter i energibranchen 

kun tjener regionudviktingsformàl. 
(3) Forskellen mellem formâlet »inirastrukturer af régional Interesse« og branchen »infrastrukturer« skyides, at visse energiprojekter, der er finansieret pâ 

grund af deres bidrag til regionudviklingsbestrœbelserne, er opfert under »infrastrukturer af regional Interesse«. 
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Capo della Segreteria Particolare. Banca d'Italia, Rom, fra juni 1983  
Presidente dell'Istituto Italiano per lo Stud io della Congiuntura (ISCO). Rom,  
indtil juni 1983 
Président-Directeur honoraire de la Caisse d'Épargne de l'État, Luxembourg, 
indtil juni 1983 
Former Second Secretary, finansministeriet. Dublin, indtil juni 1983  
Directeur Général de la Caisse des Dépôts et Consignations, Paris 
Deputy Secretary (Overseas Finance), finansministeriet, London, indtil februar 1983  
Second Secretary, finansministeriet. Dublin, fra juni 1983 
Inspecteur-generaal van de administratie der Thesaurie, finansministeriet. Bruxelles 
Ministerialdirigent, okonomiministeriet. Bonn 
Ipodiikitis. Elliniki Trapeza Viomichanikis Anaptixeos A.E. (ETBA). Athen. 
indtH januar 1983 
Deputy Secretary, handele- og industriministeriet, London  
Ministerialdirigent, finansministeriet, Bonn 
Generaldirektor for Kommissionen for De europaeiske Faellesskabers generaldirektorat 
for okonomiske og finansielle sporgsmàl, Bruxelles, indtil februar 1983  
Generaldirektor for Kommissionen for De europœiske Fsllesskabers generaldirektorat 
for okonomiske og finansielle sporgsmàl. Bruxelles, fra aprii 1983  
Président-Directeur Général du Crédit National. Paris 
Simvoulos tou Ypourgou Ethnikis Oikonomias, okonomiministeriet, Athen, fra maj 1984  
Direttore Generale, finansministeriet, Rom 
Idikos Simvoulos tou Ypourgou Ethnikis Oikonomias, okonomiministeriet. Athen,  
indtil februar 1984 
Deputy Secretary (Overseas Finance), finansministeriet. London, fra februar 1983  
Director, Midland Bank p.l.c., London 

Suppieanter 
Prokurist i Danmarks Nationalbank, Kobenhavn. indtil marts 1984  
Dirigente Superiore, finansministeriet. Rom, fra juni 1983  
Prokurist i Danmarks Nationalbank, Kob enhavn. fra marts 1984  
Under-Secretary, European Community Group, finansministeriet, London, 
fra november 1983 
Ex-Direttore, Banca d'Italia, Rom, indtil juni 1983  
Ministerialdirigent, finansministeriet, Bonn 
Under-Secretary, European Community Group, finansministeriet, London, 
indtil Oktober 1983 
Chef du Service des Affaires Internationales, Direction du Trésor, okonomi- og 
finansministeriet, Paris 
Generaldirektor for Kommissionen for De europaeiske Faellesskabers generaldirektorat 
for regionalpolltik, Bruxelles 
Ministerialdirektor l.e.R., ministeriet for okonomlsk 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 
Adviseur bij de administratie der Thesaurie, finansministeriet, Bruxelles 



Direktionen 
Den 1. Juni 1984 

Yves LE PORTZ, formand 
Horst-Otto STEPPE, naestformand 
0. Richard ROSS, nœstformand  
Arle PAIS, nasstformand 
Lucio IZZO, naestformand 
Noel WHELAN, naestformand 

Organisatorisk opbygning 
Den 1. Juni 1984 

Direkt0rer 
Direktoratet for 
administration 
Paul DIRIX, generalsekretaer 

Hovedafdelingsdirekt0rer 
Koordination 

Information og PR  
Intern kontrol 

Hovedafdeiingen for personate 
Hans HITZLBERGER, 1. meddirektor, personalechef 

Personaieudvaelgelse og -uddannelse 
Personaleadministration 

Personalevedtaegter 
Hovedafdeiingen for administrative 
hjselpefunktioner 
Jean EOUINET, râdgiver 

Organisation og metoder 
Databehandling 

Budgetter 
Hovedafdeiingen for Sekretariat og almindelige 
anliggender 
Michel LAUCHE, vicedirektor, indtii februar 1984  
Bruno EYNARD, chefrâdgiver, fra marts 1984 

Sekretariat 
Oversse ttelser 

Repraesentationskontoret i Bruxelles  
Interne faciliteter 

Afdelingsledere 
Thomas CRANPIELD 
Karl Georg SCHMIDT, râdgiver 
Jan VOORDECKERS, vicerâdgiver 

Ronald STURGES, râdgiver  
Jean-Claude CARREAU  
Arnout BRANDT CORSTIUS 

Penrhyn TURNER, râdgiver  
Ernest ERPELDING, râdgiver  
Remy JACOB (fungerende) 

Christopher SIBSON 
Klaus WOSZCZYNA, râdgiver  
Manfred TEICHERT, chefrâdgiver  
Michel HATTERER 

Direktoratet for finansleringer 
i Fsellesskabet 
Eugenio GREPPI 

Koordination Prancis CARPENTER, vicerâdgiver 
Hovedafdeiingen for finansleringer i Belgien, 
Danmark, Porbundsrepublikken Tyskland, 
Grœkenland, Frankrig, Luxembourg og 
Nederlandene 
Helmuth CRAMER, 1. meddlrektor, indilimaj 1984  
Gérard d'ERM, chefrâdgiver 

Reprassentationskontoret i Athen 

Hovedafdeiingen for finansleringer i Italien, Rom 
Giorgio RATTI, centraldirektor 
Ernest LAMERS, râdgiver 

Hovedafdeiingen for finansleringer i Irland, Det 
forenede Kongerige og Nordsoen 
Dennis KIRBY, vlcedirektor 

Hovedafdeiingen for administration af 
finansieringerne 
Thomas HALBE, râdgiver 

Jean-Pierre LACAILLE, chefrâdgiver  
Jean-Marie PAYEN, chefrâdgiver  
Phdolin WEBER-KREBS, râdgiver  
Konstantin ANDREOPOULOS, 
vicerâdgiver {^) 

Alessandro MORBILLI, râdgiver  
Pilippo MANZI, vicerâdgiver  
Alain BELLAVOINE 

André DUNAND, vicerâdgiver  
Jos VAN KAAM 

Giovanni TORELLI, râdgiver  
Brian PEWKES, vicerâdgiver 

Direktoratet for finansleringer 
uden for Faeiiesskabet 
Dieter HARTWICH 

Koordination 
Hovedafdeiingen for finansleringer i AVS-staterne 
og OLI 
Jacques SILVAIN, 1. meddirektor 

Hovedafdeiingen for finansleringer i 
middelhavslandene 
Christopher LETHBRIDGE, vicedirektor 

Hovedafdeiingen for administration af 
finansieringerne 
Robert CORNEZ, vicedirektor 

Terence BROWN 

Thomas OURSIN, râdgiver 
John AINSWORTH, râdgiver 
Rex SPELLER, râdgiver 
Jean-Louis BIANCARELLI 

Pietro PETTOVICH, râdgiver  
Manfred KNETSCH, râdgiver  
Roger ADAMS, râdgiver 

Alfred KAWAN, râdgiver  
Nicolas URMES, vicerâdgiver 

(1) Ligeledes ansvarhg for de juridiske anliggender i forbindelse med Bankens akliviteî i Grœkenland. 



Direktorer 
Direktoratet for finanser og 
likviditet 
Philippe MARCHAT 

Organisatorisk opbygning (fortsat) 

Den 1. juni 1984 

Hovedafdellngsdlrektorer Afdelingsledere 

Hovedafdelingen for emissioner 
Wolfgang THILL, meddirektor 

Hovedafdelingen for iikviditet 
John VAN SCHiL, vicedirektor 

Hovedafdeiingen for regnskaber 
François ROUSSEL, râdgiver 

Rütger ADVOCAAT, chefrâdgiver 
Jean-Claude BRESSON, vicerâdgiver 
Ulrich MEIER, vicerâdgiver 
Araldo BONDURRI, indtil marts 1984 

Lucio RAQUSiN, vicerâdgiver 
Eberhard UHLMANN 

Direktoratet for okonomiske 
og finansielle undersogelser 
Henri LEROUX 

Hovedafdeiingen for okonomiske undersogelser 
Herbert CHRISTIE, 1. meddirektor 

Hovedafdeiingen for finansielle undersogelser 
Desmond G. McCLELAND, vicedirektor 

Dokumentation og bibliotek 

Jean-Paul JACQUOT, râdgiver 
Klaus ACKERMANN, râdgiver 
Joachim MÜLLER-BORLE, râdgiver 
Luigi GENAZZiNI, vicerâdgiver 

Anthony CLOVER, râdgiver 

Francis THOUVENEL, chefrâdgiver 

Direktoratet for |uridlske 
aniiggender 
Herman J. PABBRUWE Jörg KÄSER, vicedirektor Xavier HERLIN, chefrâdgiver 

Konstantin ANDREOPOULOS, 
vicerâdgiver 
Andrew SCOTT PLUMMER,  
indtil marts 1984  
Giannangelo MARCHEGIANi 

Gruppe A: Specialprojekter 

Gruppe θ: Projekter i Fsellesskabet 

Gruppe C: Projekter uden for Faellesskabet 

Ingenlorstaben 

Hellmuth BERGMANN, chef for ingeniorstaben 
Filippo BARILLi, teknisk chefrâdgiver 

Walter LOWENSTEIN-LOM. gruppeleder 
Giuseppe DURANTE, teknisk chefrâdgiver  
Thomas FLYNN, teknisk râdgiver  
Peter BOND, teknisk vicerâdgiver 

Robert VERMEERSCH. gruppeleder 
Zdenek HAVELKA, teknisk râdgiver  
J. Garry HAYTER, teknisk râdgiver 



Bankens 
regningsenhed 

I overensstemmelse med vedtaegternes artikel 4, stk. 1, besluttede Styretses-
râdet for Banken den 13. maj 1981 med virkning fra den 1. januar 1981 at  
anvende folgende nye definition af Bankens regningsenhed (jf. De Europaei-
ske Faeiiesskabers Tidende, nr. L 311 af 30. Oktober 1981): 

»Bankens regningsenhed er den ECU. der anvendes af De europaeiske 
Faellesskaber.« 

Vaerdien af ECU fremgâr af bilag E, bem. A, til regnskabet (s. 99). 

Ved udarbejdelsen af sine statlstlkker over finansieringsbldrag og tilveje-
bragte midier anvender Banken de omregningskurser I et kvartal, der kon-
stateredes den sidste arbejdsdag i foregâende kvartal. I 1983 anvendtes fol
gende omregningskurser: 

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

1 ECU = 

DM 2,30014 2,24250 2,26822 2,26145 
£ 0.600289 0,624732 0,583428 0,574833 
Ffr. 6,52207 6,72428 6,81312 6,86984 
Lire 1 325,70 1 334,88 1 344,79 1 370,27 
Fl. 2,54206 2,52657 2,54110 2,52828 
Bfr. 45,3207 44.5545 45,4067 45,8906 
Lfr. 45,3207 44,5545 45,4067 45,8906 
Kr. 8,11485 7,96124 8,14408 8,16621 
le 0,692923 0,710063 0,720331 0,725517 
Dr. 68,5398 77,4969 75,3278 79,4578 
US-$ 0,967667 0,923792 0,891769 0,859375 
Sfr. 1,93098 1,92352 1,87717 1,82334 
Yen 227,160 220,786 213,757 202,426 
0sch. 16,1842 15,7507 15,9805 15,9414 
Lib. £ 3,69165 3,84759 3,78110 4,16367 
Can. $ 1,9265 1,13783 1,09438 1,05875 

Bankens regnskab udarbejdes hvert regnskabsâr pâ grundlag af de om
regningskurser, der konstateredes den 31. december det pâgaeldende âr  
(jf. s. 99). 
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Finansieringsbidrag i 1983 

Den europaeiske Investeringsbank bevilger forîrinsvis lân af egne midier, hvilket hovedsagelig vil sige provenuet 
af dens iàntagning pà kapitalmarkederne, og garantier. Pà Faellesskabets vegne og af dets midier stiller den 
dog endvidere finansieringsbidrag til ràdighed i tredjelande med fienbUk pà virkeliggorelse af Faellesskabets 
politik for okonomisk og finansielt samarbejde, ligesom den siden 1979 har ydet lân med dette formé! i  
mediemsstaterne af midierne fra det nye faellesskabsinstrument for optagelse og ydelse af lân (NIC). De  
bogfores i Den saerHge Afdeling og indgàr kun 1 Bankens statistikker og aktivitetsbeskrivelser, nàr tildelingsbe- 
slutningen er truffet af Bestyrelsen. 

I 1983 bevilgende Banken nye finansieringsbidrag pâ 
5 947,8 mio ECU (^), mod 4 695,7 mio i 1982 og 
3 832,5 mio i 1981. Dette udgor en stigning pâ 27 % i 
lobende priser og omkring 19% i faste priser. Herat  
afholdtes 4 682,9 mio af egne midier, hvilket er 21 %  
mere end i 1982 (3 863,4 mio), medens Den saerlige 
Afdeling (jf. s. 92) stillede 1 264,9 mio til ràdighed  
mod 832,3 mio i 1982 (fremgang pâ 52 %). 

Som det fremgâr af tabel 1, belob finansieringsbidra-
gene i Faellesskabet sig i 1983 til 4 255,7 mio af egne 
midier og 1211,8 mio af NIGs midier, elier i ait 
5 467,5 mio, svarende til 91,9 % af de nye beviliinger. 
Lânene i mediemsstaterne af egne midier fremmer 
virketiggoreisen af de mâl, der indgàr i Romtrakta-
tens artikel 130 (jf. s. 29), medens lânene af NiCs 
midier ydes i overensstemmelse med de afgorelser, 
som Râdet for De europaeiske Faeiiesskaber har 
truffet siden NICs oprettelse i Oktober 1978 (jf. 
s. 30). 

0) Medmindre andet er nasvnl, er aile beleb udtrykt I ECU (jf s. 10). Even
tuelle lorskelle mellem de anferte lolalbeleb og de summer, som Irem-
kommer ved sammeniaegning af de enkelte beleb, skyides afrunding. 

Uden for Faeliesskabet bevilgedes 427,2 mio af egne 
midier og 53,1 mio af Faellesskabets budgetmidier. 

Tabel 1 : Finansìerìngbìdrag ί 1983, 1979-1983 og 1959-1983 
Summarisk fordeling pâ finansieringskilder og om râder 

1983 1979-1983 1959-1983(1) 
MIO ECU % Mio ECU % MIO ECU % 

Làn af egne midier og garantier 
1 Fœllesskabet  
Heraf garantier  
Uden for Faeilesskabet 

4 255,7 
97,6 

427.2 

71.5 

7.2 

15 549,2 
393,9 

2 026,1 

73,9 
1.9 
9.6 

24 851.2 (2) 

2 771.0 

78,5 

8.7 

lait 4 682,9 78,7 17 575,3 83,5 27 622,2 87,2 

Finansieringsbidrag (3) af andre midier 
(bogfores i Den sasrlige Afdeling) 
1 Faellesskabet. af midierne fra det nye 
faeilesskabsinstrument for optagelse og 
ydelse af län (NIC) 
Uden for Faellesskabet, af medlemssta-
ternes eller Fsilesskabets butgetmidler 

1 211,8 

53,1 

20,4 

0,9 

3017.4 

452.4 

14,3 

2,2 

3017,4 

1 028.1 

9.5 

3,3 

lalt 1 264,9 21,3 3 469,8 16,5 4 045,5 12,8 

Total 
Heraf — 1 Faellesskabet 

— Uden for Faellesskabet 

5 947,8 
5 467,5 

480,3 

100,0 
91.9 

8,1 

21 045,1 
18 566,6 
2 478,5 

100,0 
88,2 
11,8 

31 667,7 
27 868.6 
3 799.1 

100,0 
88,0 
12,0 

(1) Beleb i lebende priser omregnet til dagskurser. En oversigt over en sà lang perioda mä forioikes med forsigtighed, idei opiysningerne om de torskeilige âr  
pâvirkes af pnsudviklingen samt af de kurssndnnger. der er skel ι Perioden 1959-1983. 

(2) 1 alt 86 mio for afiaier, hvorunder der ikke har fundel udbetalinger sted, eller for fertidigi tilbagebetalte làn. tordi projekferne ikke er gennemfert, er udtageî  
af stalistikken for 1983. 

(3) Undtagen lénene fra Euratom og lénene pà saerlige vitkàr i henhold HI L omékonventionerne, hvorom Kommissionen for De europasiske Faeiiesskaber  
traeffer tiidelingsbesluiningen. 
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Bankens àrlige aktivitet 
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Den okonomiske baggrund 

eller i alt 480,3 mio, mod 451,5 mio i 1982. Denne 
svage stigning afloste sâiedes den i 1982 konstate-
rede tilbagegang. 

Finansieringsbidragende uden for Faellesskabet gik 
til projekter, der fremmer virkeliggorelsen af de mài,  
som indgâr ì de forskellige aftaler og finansproto- 
koller. 

Udbetalingerne pâ làn af egne midier udgjorde I 
1983 1 alt 4 256,4 mio, heraf 3 845,6 mio 1 og 410,8  
mio uden for Faeilesskabeî. 

Det samlede udestàende {^) 1 form af làn af egne 
midier og garantier steg fra 20 740 mio den 31.  
decomber 1982 til 25 659 mio den 31. december 
1983, eller med 23,7 %. De vigtigste garantier for de 
lobende udlân fremgâr af bilag Β (note 2) til regn- 
skabet (s. 97). 

Udlânene af egne midier finansieredes gennem 
optagelse af iân pâ 3 619,4 mio ECU, hovedsagelig i 
form af offentlige eller private placeringer pâ de 
internationale kapitalmarkeder samt pâ markederne i 
visse mediemsstater og tredjelande. Lântagningen 
bestod af 230 mio ECU, 705,6 mio DM, 357,8 mio  
nederlandske gyiden, 175,7 mio pund sterling, 148,7  
mio franske franc, 160,7 mio belgiske franc og 35,3  
mio luxembourgske franc, hvortil kommer 834,3 mio  
US-$, 468,5 mio yen, 284,7 mio schweizerfranc, 75,6  
mio canadiske $ og 31,7 mio ostrigske schilling 
(jf. s. 81 ff.). 

Pâ finansieringsbidragene af Faellesskabets midier  
udbetaltes i 1983 I alt 1 166 mio, heraf 964 mio pâ  
Iân af NICs midier og 202 mio pà finansieringsbidrag 
uden for Faellesskabet. 

Den saerlige Afdelings samlede udestàende (^) (jf. 
s. 92) ogedes fra 4 124,1 mio den 31. december 
1982 til 5 915,9 mio den 31. december 1983, eller 
med 43,5 %. 

(^) Oe oprmdeiige finansieringsbidrag og garantier med lillsg eller iradrag 
ai afdrag, tilbagekaldeiser. annuileringer. kursiusteringer og — for sâ vidt  
angâr lânene af egne midier — de fil tredjemand overdragne andele i  
làngivningen. jf bilag Β {noie 3) til regnskabet (s 97). 

Den okonomiske baggrund 

1983 var praeget af svag okonomisk aktivitet, omend 
den forbedredes noget i ârets lob, ligesom forhoi-
dene varierede betydeligt fra land til land. 

I industrilandene aflostes de sidste tre ârs stagne- 
rende eftersporgsel og Produktion af et vist genop- 
sving, saerlig i Nordamerika, hvor eftersporgslen pâ 
hjemmemarkedet tiltog kraftigt og ledlgheden  
begyndte at falde. Inflationen fortsatte sin nedad- 
gâende tendens i de fleste lande, sâiedes at  
gennemsnittet pâ 5% i OECDIandene under ét 
svarede til under halvdelen af det rekordniveau, der  
noteredes for tre âr siden. Medens nogle fâ lande 
stadig slâs med tocifrede Inflationsrater, regi-
strerede De forenede Stater, Forbundsrepublikken 
Tyskiand og Japan ca. 3 %, hvilket var typisk i tres-
serne. Derimod fortsatte ledigheden sin stigning i de 
fleste lande, og det fra et allerede meget hojt niveau. 

Forbrugernes ogede tillid tii fremtiden resulterede i  
storre forbrugsudgifter, der i vid udstraekning finan 
sieredes gennem en reduktion af den private opspa-
ring. Den faidende nominelle rente tilskyndede til  
ogede investeringer I boliger og varige forbrugs-
goder og havde en gunstig indflydelse pâ det 
okonomiske klima i almindelighed. 

Takket vaere skattestramninger og styring af de 
offentlige udgifter aftog budgetunderskuddene i en  
raekke lande . De forblev dog — med visse vigtige 
undtagelser — generelt omfattende pâ grund af de 
voksende udbetalinger af arbejdsloshedsunderstot-
telse, de beskedne skatteprovenuer, den tyngende 
statsgaeld og i visse tilfaelde de militaere udg ifter. 

Overskuddene forbedredes som folge af en staerkt 
stigende produktivitet og de ansattes mere gene-
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Den 0konomiske baggrund 

relie accept af lonstigninger, der ikke helt kompen-
serede for Inflationen. Kapitalrenten forblev dog  
beskeden i forhold til obligationsafkastene, hvilket 
ikke fremmer erhvervsinvesteringerne. Alllgevel faldt 
investeringerne positivt ud, omend de hovedsagelig 
var koncentreret om rationalisering og ikke 
formâede at oge beskaeftigelsen vaesentiigt. Isasr i 
Europa, og til dels ogsâ i Japan, daempedes  
erhvervslivets investeringslyst af den lave udnyttel- 
sesgrad, den fortsatte usikkerhed med hensyn til  
afsastningsmulighederne og til en vis grad den hoje  
realrente. 

Verdenshandelen normaliseredes, isaer takket vaere 
den stigende import til De forenede Stater, og det 
lykkedes at begraense de protektionistiske tenden-
ser. Samhandelen mellem industrilandene tiltog 
markant, hvorlmod samhandelen mellem OECD- 
landene og resten af verden igen aftog, omend i 
mindre omfang end âret for. Energipriserne ί US-$ 
faldt pà ny betydeligt, medens det kom til en stig-
ning pâ alle andre varer, hvilket begraensede forbed-
ringen af industrilandenes bytteforhold. 

Problemerne i forbindelse med gaeldsbyrden mlld-
nedes noget, og dette bidrog til en forbedring af det 
okonomiske klima. I udviklingslandene gjorde ydel-
serne pâ udlandsgaelden imidlertid generelt vok-
sende indhug, i nogle tilfaelde endda 1 foruroligende 
grad, pâ grand af de stigende importpriser og i de  
fleste lande tilbagegangen i sâvel eksporten — 
trods en vis stigning i varepriserne — som de usyn-
lige indtaegter. Gaeldsomlaegninger og lântagning i 
IVF mâtte ofte til, og man sogte i mange lande at 
gennemfore stabiliseringsprogrammer, der ikke altid 
kronedes med held. De trufne foranstaltninger synes 
imidlertid at have afbodet risikoen for en alvorlig 
international finanskrise, i det mindste for ojeblikket. 
En genskabelse af tilliden til disse lande og deres 
okonomiske muligheder vil imidlertid vasre uhyre 
tidskrœvende. 

I De forenede Stater kendetegnedes 1983 af en 
kombination af staerk vaekst og lav inflation. Da 
pengepolitikken var forholdsvis stram, og skattepoli-
tikken lempelig, opstod der et betydeligt statsunder-
skud. Reallonsfremgangen var beskeden, men da 
den private opsparing faldt, stimulerede isœr det 
private forbrug og det staerkt stigende boligbyggeri 
den indenlandske eftersporgsel. Beskaeftigelsessitu-

ationen forbedredes afgorende, hvilket til dels kan 
tilskrives en langsommere vaekst i arbejdsstyrken. 
Dollaren styrkedes i ârets lob, hvilket 1 forbindelse 
med den livlige indenlandske eftersporgsel ogede 
Importen, reducerede eksporten og resulterede i en 
betydelig stigning i underskuddet pâ betalingsbalan-
cens lobende poster. 

Kapitaltllstromningen til De forenede Stater tiltog 
som folge af dels det stigende renteniveau fra aprii,  
dels den ogede politiske spaending i Mellemosten.  
Den dœkkede ikke blot underskuddet pâ betalings-
balancens lobende poster, men bidrog ligeledes til 
finansiering af statsbudgettet. En del af kapitaltil-
stromningen bestod af nettooverforsler fra udvik
lingslandene, Idet de amerikanske kilders nye lângiv- 
ning til udviklingslandene var mindre end disse  
landes tilbagebetalinger pâ tidligere lân. 

I Japan fortsatte eksporten derimod sin fremgang,  
ligesom Importen aftog, hvilket forte til et betydeligt  
overskud pâ handelsbalancen. Sammen med en  
udfladning af sâvel det private som den offentlige  
Sektors forbrug resulterede dette i en samlet  
vaekstrate pâ ca. 3 %, hvilket svarede tilnaermel- 
sesvis til âret for. Boligbyggeriet og de offentlige  
investeringer var aftagende, hvorimod erhvervslivets  
aniaegsinvesteringer viste opadgâende tendens i  
andet halvâr. Industriproduktionen, der allerede 
havde normaliseret sìg i forste halvâr, fortsatte sin  
kraftige ekspansion. Ledigheden var ikke saerlig hoj, 
omend tilgangen af kvindelig arbejdskraft udloste en  
beskeden stigning, svarende til stigningen i beskaef
tigelsen. Forbrugerpriserne stabiliseredes praktisk 
taget sidst pâ âret, hvilket hovedsagelig skyldtes et 
betydeligt fald i importpriserne. 

I mange henseender stâr Faellesskabets okonomiske 
praestationer tilbage for De forenede Staters og 
Japans. Det fremgâr af oversigtstabellen, s. 16, at  
vaekstraten 1 disse to lande siden 1975 har over-
steget Faellesskabets, og at denne tendens har 
vaeret led saget af en staerkere stigning i investerin
gerne i De forenede Stater og Japan. Europas 
praestationer for sâ vidt angâr jobskabelse og 
produktivitetsforbedring var ligeledes underlegne, 
ledigheden voksede hurtigere, og den offentlige 
Sektors lânebehov i forhold til BNP var generelt 
betydeligt. Den bratte forogelse af De forenede 
Staters underskud pâ handelsbalancen kontraste-

14 



Den okonomiske baggrund 

rede dog med det nyligt opstâede overskud i 
Faellesskabet og de fortsatte overskud i Japan. 

Feeilesskabets bruttonatlonalprodukt forbedredes 
med 0,8 % (^) i 1983 efter en tilnaermelsesvis Stagna
tion I de to foregâende àr. De okonomiske forhold 
var 1 hoj grad forskellige fra land til land. I de lande, 

(') Meammdre andet er anfon, angiver alle procentsatser t detre kapiiel er> 
udvikling i fasle priser. 

hvor genopsvlnget slog igennem, var hovedârsa- 
gerne hertil oget forbrug og lageropbygning samt  
senere pâ âret en tiltagende eftersporgsel pâ  
eksportmarkederne. 

En beskeden forbedring af Faellesskabets byttefor-
hold forte sammen med en langsom udvidelse af 
Importen til en yderligere reduktion af un derskuddet 
pâ handelsbalancen og betalingsbalancens lobende 
poster. Samhandelen mellem medlemsstaterne til-
tog. 

Bruttonatlonalprodukt I Faellesskabet 
Procenîvis aendring i forhold iil foregâende àr (') 

Forbunds-
republlkken 
Tyskland Frankrig 

Det forenede 
Kongerige Italien Nederlandene Belgien 

III II 
I I I I 1 

1978 79 80 81 82 83 1978 79 80 81 82 83 1978 79 80 81 82 83 1978 79 80 81 82 83 1978 79 BD 81 82 83 1978 79 80 81 82 83 

Danmark 
2fi 
24 
22 
20 
18 

Grsakenland Irland UixemtKHirg Faellesskabet 

Ii.ill \m i Β 

ff 1= s if 
1 1 
1 üll 

DB 
Lobende priser 
Faste priser 

1978 79 80 81 82 83 1978 79 80 81 82 83 1978 79 80 81 82 83 1978 79 80 81 82 83 1978 79 80 81 82 83 

Afledl at totalbelöb ι nationale valutaer og ECU tor henboldsvis medlemsstaierne og Faellesskabet 
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Inflationsraten 1 Faeliesskabet var aftagende, til dels  
pâ grund at justeringen at EMSvalutakurserne i 
marts 1983, de stabile oliepriser udtrykt I medlems-
staternes valutaer og en gunstigere udvikling i 
lonomkostningerne. Sammen med de valutakurs-
aendrlnger over for tredjelande, der fulgte af juste
ringen af EMSvalutakurserne og den stserkere dollar,  
styrkede dette medlemsstaternes konkurrencedyg-
tighed pâ verdensmarkedet. 

Anfallet af ledige rundede netop de 12 mio 1 de ti  
medlemsstater. Herat er ca. en tredjedel under 25  
âr. Dette er meget hoje tal, faktisk ca. 10,5 % af de n 
erhvervsaktive befolkning. De afspejier den kends-
gerning, at medlemsstaterne i de senere âr 1 mindre 
grad end andre industrilande har vaeret i stand tll 

at skabe nye beskaeftigelsesmuligheder, erstatte 
lükkede arbejdspladser og opsuge tilgangen tll 
arbejdsmarkedet. 

Det hoje realrenteniveau bremsede fortsat investe-
ringerne trods en tendens tll oget kapacitetsudnyt-
telse og forbedring af virks omhedernes rentabllitet. I 
betragtning af dagens beskedne bruttoinvesteringer 
i forhold til BNP (18,6% I 1983 mod 21.1 % i sâvel  
1980 som nedgangsâret 1975) er et af Faellesska- 
bets hovedproblemer at oge investeringslysten pâ  
mellemiang sigt. Et andet er at forbedre de be- 
stàende aniaegs produktivitet. 

I energisektoren, hvor prismekanismen flk frit spll, 
kom det til betydelige strukturomvaeltninger. I perl-

Nogetal for Fœllesskabet, USA og Japan 1975-1983 

FseliesskaDel USA Japan 

Gen
nemsnil 

1975-1980 1981 1982 1983 

Gen
nemsnil 

1975-1980 1981 1962 1983 

Gen
nemsnit 

1975-1980 1981 1982 1983 

Vaeksirate 
(faste priser) 
BNP 3.1 -0.3 0.5 0.8 3.4 3,0 -2.4 3.4 5.1 4.0 3.2 3.3 
Bruttoanlaegsinvesteringer 2.6 -4,5 -1,8 -0.9 4.5 1.4 -6.8 7.7 4.9 4,0 1.8 0.5 

BNP per capita 
Indeks (faste priser)  
E0F, 1975 = 100 

109 114 115 115 154 162 157 161 108 123 126 127 

1 kobekraftsparitet 5881 8 378 9 181 n.a. 8319 11 841 12 479 n.a. 5 868 9 020 10 072 na. 
1 ECU 5 735 8 148 8 883 9 761 7 322 11 390 13 374 15 550 5 442 8 725 9 168 10 697 

Bruttoanlaegsinvesteringer 
i%af BNP 20,6 19,9 18,9 18,5 18.1 18,0 16,6 17,3 32,4 31,0 29,6 28,8 

Produktivitet i^) 2.8 1.2 1,7 1.5 0.8 1,5 -1.0 2,3 3.7 3.0 1.9 1.3 

Handeisbalancer (fob/fob)  
i mia ECU -0.3(^) -1.2 1,8 12.4 -22,9V) -25,0 -37,2 -68,4 9.4 (h 17.9 18,5 36,2 

Det offentliges lànebehov 
i procent af BNP -3.6(3) -5.4 -5,4 -5.7 -0,1 V) -0.9 -3,8 -3.8 -4.9('') -4.0 -4,1 -3.4 

Procentvis aendring 
i ledigheden 0,3 -1,2 -1,0 -0,1 2,9 1.1 -0,9 1.3 1.3 0,8 1,0 2,0 

Ledighedsprocent 5,2 7,8 9,5 10,5 7,0 7,5 9,7 9,5 2.0 2.2 2,4 2,8 

(M Gennemsnil 1977·19ΘΟ(Ε0Ρ: EUR 9) 
(2) BNPperbeskgefiiget. 
(3) Gennemsnit 1976-1980 
(4) Gennemsnil 1978-1980 
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Oden 1973-1983 faldt olieforbruget med over en tred-
jedel i procent af BNP i faste priser, idet der skete 
gennemgribende omiaegninger 1 samtlige medlems-
stater. Denne reduktion var saerlig udtalt efter den 
betydellge olieprisstigning I 1979. Den de! af energi-
forbruget, der daekkedes af importeret olle, faldt fra  
62 % 1 1973 til 36 % Ι 1982. Pâ grund af den stigende  
import af andre energiformer, de hojere producent- 
prlser og, pâ det seneste, den staerkere dollar steg  
Faellesskabets nettoudgifter til energiimport i forhold  
til BNP fortsat (3.8 % i 1982 mod 1,5 % i 1973). 

Hvad angâr strukturomiaegningerne I Industrien,  
forekommer mediemsstaternes prœstationer fortsat 
underlegne. I saerdeleshed er det traditioneit gode 
greb om Sektoren for investerlngsgoder blevet 
losnet, idet eksport/importforholdet faldt fra ca. 3,4 i 
1963 til under 2 i 1981. I samme période mere end  
firdobledes Japans forhold fra 2,2 til 9,7, medens  
niveauet for De forenede Stater stabiliserede sig pâ 
1,3 mellem 1973 og 1981 mod 3,9 i 1963. 

Den gennemsnitlige ârlige vaekst i produktlviteten 
per ansat i fremstiilingsindustrien var i talrige 
medlemsstater betydelig lavere efter 1980 end 
gennemsnittet i de 20 foregâende âr. Reallonnin-
gerne synes nu at vaere noget mindre stive, og i 
1983 forbedredes overskuddene noget fra et meget 
lavt niveau. 

Den langsomme okonomiske vaskst og de stramme  
budgetmœssige rammer, der bar kendetegnet de  
senere âr, begraensede mu lighederne for oprettelse 
af nye industrivirksomheder i mindre gunstigt stil-
lede omrâder samt for overforsel af kapital hertil. 

Medens Faellesskabets randomrâderforbliver tilbage-
stâende, tordi dares produktivitet og industriallse-
ringsgrad er beskedne og ledtgheden hoj, var det 
mest iojnefaldende trœk i de senere âr tilbage-
gangen i de traditionelle industrier, sâsom stài-,  
skibsbygnings- og tekstilindusthen i tidligere velstil-
lede omrâder. 

steringer ville under de herskende omstaendigheder 
vaere til s tor gavn. 

Det forholdsvis bratte fald i renteniveauet, der  
konstateredes pâ flertallet af kapitalmarkederne i 
slutningen af 1982, ophorte i begyndelsen af 1983 
og aflostes af en laengere période med en usikker 
renteudvikling, praeget af en underliggende tendens 
til stigning pâ de fleste markeder. Investorernes 
usikkerhed over for den fremtidige renteudvikling 
skyldtes til dels styrken af det okonomiske genop-
sving i De forenede Stater, der i hovedparten af âret  
var ledsaget af en hojere vaekst i pengemaengden 
end forudset, og en forventet stigning i det allerede 
omfattende statsunderskud. Derfor genopstod 
frygten for en mulig genoplivning af infla tionspresset 
med en ny stramning af Federal Reserves pengepo-
lltik til folge. Skont andre myndigheder, isaer i 
Faellesskabet efter justeringen af EMS-middelkur-
serne i marts og maj, sogte at koble de rentesatser, 
som de var ansvarlige for, fri af tendenserne pâ  
dollarmarkederne, lykkedes dette kun delvis, tordi  
renteniveauet I De forenede Stater forblev tiltraek-
kende, og tordi dollaren styrkedes âret igennem, 
bl.a. takket vaere dens rolle som tilflugtsvaluta i peri-
oder med international spaending. 

Det fejende okonomiske genopsving i De forenede 
Stater og de forbedrede udsigter hertil i andre indu-
strilande stimulerede aktiviteten pâ aktiemarkederne. 
De absorberede derfor midier, som ellers ville vaere  
tilgâet obligationsmarkederne. Skont eftersporgsien  
efter konvertible papirer og obiigationer med eller  
med mulighed for garanti for aktiekob var stasrk pâ  
grund af udsigterne til hojere udbytter, aendredes 
den samlede lântagning i form af dels sâdanne og 
andre offentlige obligationsemissioner pâ det Inter
nationale marked, dels udenlandske emissioner pâ  
de nationale markeder kun ubetydeligt i forhold til 
âret for. Som folge at det usikre renteniveau faldt de  
almindelige fast forrentede emissioner, hvilket opve- 
jedes af en stigning i emissionerne af sâvel notes  
med variabel rente som konvertible papirer. Fiere  
lântagere indgik aftaler om ombytning af provenu- 
erne af fast forrentede emissioner med modvaerdien 
i samme eller en anden valuta, men med variabel  
rente. 

Faellesskabet gennemgâr kort sagt en betydelig 
strukturtilpasning, som kan indebaere lysere u dsigter 
for beskaeftigelsen pâ mellemlang sigt, isaer hvis den 
ledsages af forbedrede internationale rammebetin-
gelser. En fortsat stimulering af de innovative inve-

Medens lântagningen pâ det internationale obliga-
tionsmarked og de nationale markeders uden
landske afdelinger i 1983 svarede nogenlunde til âret  
for, kom det, for sâ vidt angâr de internationale 
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Effektiv bruttorente af borsnoterede obligationer 
pâ Faellesskabets forskellige kapitaimarkeder. For sammen-
ligningens skyld er der kun taget hensyn til obligationer, 
hvis emissionsviikâr svarer til emissionsvilkârene for Ban
kens lân. Iigesom de i Det forenede Kongerige og Irland 
saedvanlige haivârlige renteberegninger er erstattet af 
beregninger pâ ârsbasis. 

JFMAMJJ ASONDJFMAMJJ ASONDJFMAMJJ ASOND 

1981  
Forbunds-
republikken 
Tyskland 
Frankrig 

Det forenede 
Kongerige 

Italien 

1982 
Neder-
landene 

Belgien 

1983 

Danmark 

Irland 

Euro-
obligationer 
iUS-$ 
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bankkonsortier, der rystedes af en raekke udvik lings-
landes og osteuropaeiske landes manglende ter-
minsbetalinger i 1982, til et betydeligt fald 1 lângiv- 
ningen. selv efter indregning af de nye facillteter, der 
indrommedes de pàgaeldende lande. Tilbagegangen 
var k oncentreret i udviklingslandene og 0steuropa, 
Idet bankkonsortierne foretrak sikrere lântagere 1  
industrilandene, herunder statarne selv. 

som folge af markedsudviklingen. Dette havde Ingen 
maerkbar In dflydelse pà pengeforholdene 1 Det fore-
nede Kongerlge, som fortsat hovedsagellg var under  
Indflydelse af udviklingen pâ markedet I New York, 
pundets praestatloner pà valutamarkederne og 
bevaegelserne I de internationale oliepriser. Med 
forbehold af denne pàvirkning viste rentenlveauet 
nedadgâende tendens, omend det ved ârets udgang 
kun var ubetydelig lavere end ved ârets begyndelse. 

Pâ det tyske marked ogede revalueringen af DM i 
marts de spaendinger, der skyldtes pengemasng-
dens hurtige vaekst. Under den stramme kredltpolitlk 
fortsatte den stigning i rentenlveauet, der satte ind I 
foràret, Indtil efterâret, da renten begyndte at vige  
trods det hoje renteniveau pâ dollarmarkederne. 
Markedet for udenlandske emissioner viste tegn pà  
udmattelse mod ârets udgang pâ grund af dels en  
fordobling af tids planen for nyemissloner i november 
og december, dels en forvaerring af den politiske 
Situation I Mellemosten, som ogede dollarens tiltraek-
ningskraft yderllgere. 

I Belgien og Luxembourg kom det tll et betydeligt 
fald I den lange rente efter justerlngen Inden for  
rammerne af EMS i marts, men denne tendens 
vendte senere pâ âret, da negative pâvirkninger  
udefra slog Igennem. I Danmark efterfulgtes forbed-
ringen af de okonomiske perspektiver I foràret af et 
markant rentefald, som dog aflostes af en fornyet 
stigning senere pâ âret, da der Igen opstod polltisk 
uslkkerhed. De lysere okonomiske udsigter I Irland 
banede ogsâ her vejen for en nedgang 1 den 
lange rente. I Graekenland forblev pengeforholdene 
stramme. 

De Internationale Investorer syntes for en période at 
have glemt det nederlandske marked, efter at den 
nederlandske gylden revalueredes mlndre end DM 
Inden for rammerne af EMS 1 marts. Derfor steg 
renten mere end pâ det tyske marked med en gene-
tablering af afkastfordelen over for dette marked tll 
folge, men I efterâret var s trommen af nyemissloner 
Igen normal. 

Pâ grund af den vidtgâende beskyttelse mod pâvirk 
ninger udefra faldt den lange rente 1 Frankrig og 
Italien efter devaluerlngen af disse landes valutaer 
Inden for EMS I marts. Derefter normaliseredes 
afkastkurven. og bortset fra en forholdsvis kort 
afbrydelse midt pâ âret fortsatte rentefaldet frem 
til udgangen af 1983. De udenlandske obliga-
tionsemlssioner I Frankrig var kun ubetydelig hojere 
end I 1982. medens de franske lântageres emis 
sioner faldt klart hojere ud. I Italien var der tendens 
til laengere lobetlder, og der emitteredes Isaer lân  
med variabel rente. Staten optog et fast forrentet lân  
I ECU pâ det itallenske marked og udbod forskelllge 
emissioner af statsgaeldsbevlser, medens den 
private sektor emitterede obligationer. 

De stigende obllgationsafkast pâ markedet I New  
York standsede de udenlandske emissioner fra aprii.  
Renteudvlklingen i De forenede Stater havde endvi-
dere en negativ Indflydelse pâ emissionsaktiviteten 
pâ det Internationale marked i US-$. Mod ârets 
udgang blev det stadig vanskeligere at afsaette fast  
forrentede emissioner af eurobonds I US-$, og fter-
tallet af ny emissionerne bestod derfor af notes med  
variabel rente. De vigende afkast af canadiske dollar 
mindskede den normale afstand herfra ned tll emls-
sloner I US-$. Takket vaere bestraebetserne for at  
beskytte yenens vaerdi lykkedes det de japanske 
myndlgheder at reducere det generelle rentenivau I 
Japan i 1983. I slutningen af 1983 kom det ogsâ tll et 
rentefald pâ det schwetziske kapitalmarked, der nod  
godt af en betydellg kapitaltilstromning og absorbe-
rede en stot strom af nyemissloner. 

De internationale nyemissloner I ECU mere end 
fordobledes for andet âr I traek, sâledes at de nu kan 
mâle sig med emlssionerne I pund sterling. Der er  
dog endnu langt op til de forende valutaer, US-$ og  
DM. 

I ma] revalueredes pund sterling over for de andre  
medlemsstaters valutaer Inden for rammerne af EMS 

I Forbundsrepubllkken Tyskland accelererede den 
okonomiske vaekst i ârets lob. De ekspanslonistiske 
elementer var forst bollgbyggerlet og det private 
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forbrug (der kendetegnedes af en opdaemmet efter -
sporgse! efter varige forbrugsgoder) og siden 
investeringerne og eksporten. Ogsâ lageropbyg-
ningen tiltog. Bruttonationalproduktet Steg med ca. 
1 % fra det foregâende ârs beskedne niveau,  
hvorved ekspansionen 1 sidste kvartal là langt over  
dette niveau. Industriproduktionen styrkedes, isaer 
inden for forbrugsgoder, kemi og nogle brancher af 
investeringsgodeindustrien, sâsom EDBudstyr. 
Andre industrier, isaer, stài-, kulmine- og skibsbyg-
ningslndustrien, er stadig kriseramte og lukker 
arbejdspladser, hvilket gik sasrllg hârdt ud over de 
traditionelle industriomrâder som Ruhr, Saarland og 
Bremen. 

De voksende skatteprovenuer og en vis opdaemning 
af sâvel forbundsregeringens som delstaternes 
udgiftsbudgetter og sociale overforsler reducerede 
den offentlige sektors lânebehov. Pengepolitikken 
forblev lettere restriktiv, og trods en forhojelse af 
momsen midt pâ âret og DMs svaghed over for  
US-$, var prisstigningerne moderate, mâlt med inter
nationale alen. 

kede den faste okonomiske politik, der sigter mod  
at bremse inflationen og udiigne underskuddet pâ  
handelsbalancen. 

Den langsomme forogelse af det private forbrug 
skyldtes dels de faidende indkomster, dels en  
skatte- og afgiftsstigning. Sidstnaevnte opvejedes 
imidlertid delvis af de svulmende sociale overforsler. 
Det offentliges finansieringsbehov udgjorde fortsat 
omkring 3 % af BNP. 

Trods en forbedring af fortjenstmarginerne fulgte de 
private investeringer fortsat en negativ kurs, der 
ogsâ praegede statens anlsegsinvesteringer inden 
for rammerne af den strammere budgetpolitik. Selv 
om de offentligt ejede industrivirksomheders inve
steringer ogedes, faldt investeringerne derfor som  
helhed pâ ny. I andet halvàr aflostes den kraftige 
lageropbygning af lagernedbygning. Inflationen 
aftog, men forblev dog hojere end i Faellesskabet 
som helhed. 

Uanset det fortsat hoje realrenteniveau tiltog Investe
ringerne i forhold tit âret for. Medens forbedringen 
inden for fremstillingsindustrien ikke slog igennem 
for sidst pâ âret, var resultaterne inden for minedrift. 
energi, anlaegsvirksomhed, transport, telekommuni-
kation og boligbyggeri generelt langt bedre end i 
1982. Dette skyldtes dels skattemaessige inclta-
menter til produktive investeringer, dels en betydelig 
forbedret udnyttelsesgrad. Investeringerne i rationa-
iisering forblev imidlertid langt hojere end i slut-
ningen af tresserne og begyndelsen af halvfjerd-
serne. 

Underskuddet pâ handelsbalancen reduceredes 
med over haivdelen, hovedsagelig fordi eksporten 
viste god fremgang i lyset af den beskedne inden-
landske eftersporgsel, en forbedret konkurrence-
evne og en markant tilbagegang i importen. Endvi-
dere forbedredes nettoindtjeningen pâ tjeneste-
ydelser, isaer turismen. Til gengaeld voksede ydel-
serne pâ udlandsgaelden. De lobende poster pâ  
betalingsbalancen genfandt deres balance allerede i 
andet haivâr som folge af de foranstaltninger, der 
gennemfortes i aprii. 

Skont eksporten forst tiltog mod ârets slutning, 
medens importen voksede ganske betydeligt, kom 
det kun til en mindre tilbagegang i overskuddet pâ  
handelsbalancen. Eksporten af kemiske og elektro-
tekniske produkter klarede sig saerlig godt, og ener-
giimporten stabiliseredes. De lobende poster pâ  
betalingsbalancen udviste et lidt storre overskud 
end i 1982 pâ grund af et vaesentlig m indre under-
skud pâ de usyniige poster. 

I Frankrig fortsatte de tre foregâende ârs meget 
moderate vaekst i 1983, idet stabiliseringsprocessen 
efter valutakursjusteringen den 21. marts 1983 styr-

Det lykkedes dog ikke at oge anfallet af beskaefti-
gede, og ledigheden, der var fladet ud, greb pâ ny 
om sig ved ârets udgang. I de senere âr er der 
skabt fiere arbejdspladser i de nyere industriom 
râder, isaer i den vestlige og sydvestlige de! af 
landet, end i de aeldre industriomrâder i Nordfrank-
rig, nemlig Champagnes-Ardennes og Lorraine. 

I Det forenede Kongerige fortsatte det okonomiske 
genopsving i 1983 med en okonomisk vaekst pâ ca. 
3 %, og det private forbrug udvidedes vaesentligt pâ  
grund af en stigning pâ 1.5 % i de disponible realind-
komster og et fald i den private opsparing. Desuden 
ophorte en laengere période med lagernedbygning. 
Investeringerne ogedes med ca. 4,5 %, hvilket ikke 
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er helt pâ hojde med âret for. Fremgangen i de 
private investeringer skyldtes hovedsagelig tjeneste-
ydelserne. Industriproduktionen tlltog noget, og 
Inflationen fortsatte sin nedgang. Efter iaengere ti ds 
vsekst fladede ledigheden ud i andet haivâr. 

Mod ârets slutning gennemfortes en raekke res trik
tive foranstaltninger som forste led i en mere  
vidtraekkende plan for genetablering af den okono
miske stabilitet. 

Indlandseftersporgslen steg med 4.5 %. men de 
okonomiske virkninger heraf daempedes af en stot 
importstigning, som oversteg udviklingen i ekspor-
ten. Som folge heraf reduceredes overskuddet pâ  
betalingsbalancens lobende poster vaesentligt, 
nemlig fra ca. 5 mia £ i 1982 til 2 mia. 

Regeringens mellemfristede okonomiske og finansi-
elle strategi er fortsat koncentreret om reduktion af 
Inflationen og forbedring af konkurrenceevnen. 
Finansministerens efterârsredegoretse understre-
gede regeringens vilje til at holde det offentliges 
finansieringsbehov Inden for de opstillede mellemfri
stede mài. 

West Midlands, der ikke har status af regionudvik-
lingsomràde, og som traditionell er forholdsvis 
velstillet, var saerlig hârdt ramt af afmatningen. 
Myndighederne agter at gennemgâ ordningen for  
regionale incitamenter til Industrien med henblik pâ  
forbedring af dens effektivitet. 

I Italien afloste en tilbagegang i den samlede 
Produktion pâ 1,2% de to foregâende ârs Stagna
tion. Det private forbrug var traegt pâ grund af et fald 
i realindkomsterne. Anlaegsinvesteringerne, og isaer 
erhvervsinvesteringerne, aftog I faste priser, hvilket 
hovedsagelig skyldtes det hoje rentenlveau, den lave  
kapacitetsudnyttelse og de uslkre markedsudsigter, 
og endelig lagde lagernedbygningen en daemper pâ  
aktiviteten. Til gengaeld ogedes bâde det offentilge 
forbrug og eksporten. Importen steg kun ubetydeligt 
som folge af den vigende indenlandske efter-
sporgsel. Sammen med en nettostigning pâ de usyn-
lige poster forte dette til en betydelig forbedring af 
betalingsbalancens lobende poster. 

Det offentliges lânebehov voksede pâ ny (fra 16,6 %  
af BNP i 1982 til 16,3% i 1983), og de lobende 
offentlige udgifter var ansvarlige for en betydelig del  
af statsunderskuddet. Dette opvejede i det mindste 
delvis det beskedne private forbrugs daempende 
virkning pâ Produktionen, Inflationen forblev klart 
over gennemsnlttet i Faellesskabet. 

Krisen i en raekke svaerindusthsektorer, isaer stâlin- 
dustrien, forvaerredes til stor skade for sâvel de 
pâgaeldende omrâder som visse dele af Norditalien. 
Den fornyede stigning i ledigheden omfattede ogsâ  
visse egne af Mellem- og Norditalien, der hidtil  
havde vaeret forholdsvis lettere ramt. 

I Denmark là den reelle vaekst fo rtsat over gennem-
snittet i Faellesskabet trods den skattestramning og 
indkomstpolitik, der gennemfortes i efteràret 1982. 

Boligbyggeriet, der nod godt af et markant rentefald. 
tog et betydeligt opsving og var samm en med frem
gangen i erhvervsinvesteringerne og eksporten de  
mest vaekststlmulerende faktorer. Til gengaeld 
udgjorde den langsommere stigning 1 det offentlige 
forbrug en bremse pâ udviklingen, 

Som folge af en gunstig udvikling i bytteforholdet, 
en betydelig forogelse af ne ttoeksporten af skibe og 
den voksende Produktion af olie i den danske del af 
Nordsoen opstod der overskud pâ balancen for  
varer og tjenester, ligesom underskuddet pâ beta
lingsbalancens lobende poster svandt vaesentligt 
Ind. 

Den strammere skattepolitik og den langsommere 
vaekst i de o ffentlige udgifter bidrog til at opdaemme 
budgetunderskuddet trods de stigende ydelser pâ  
statsgaelden. Statens nettolânebehov udgjorde dog  
ca. 12% af BNP. Inflationen aftog maerkbart, men  
ledigheden forbedredes ikke. 

I Irland bremsedes den okonomiske aktivitet yderli-
gere. sâledes at der kun konstateredes ubetydelig 
vaekst. Det kom til et brat fald i investeringerne, 
herunder i boligbyggeriet. Pâ grund af de fortsat 
aftagende disponible realindkomster viste det 
private forbrug ligeledes tilbagegang. 

Eksporten af varer og tjenester. isaer af industripro-
dukter, fortsatte sin betydelige fremgang. Importen 
af varer og tjenester var derimod traeg og afspejiede 
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den indenlandske eftersporgsels mathed. Derfor 
faldt underskuddet pâ betalingsbalancens lobende 
poster fra 8,5 % at BNP i 1982 til ca. 2,5 % i 1983. 

Fremstillingsindustriens Produktion ogedes, men 
ledigheden forblev et stort problem, isaer blandt de  
yngre aldersgrupper. Det lykkedes at nedbringe 
Inflationen vaesentligt i ârets lob, omend den stadig 
er forholdsvis hoj. 

Budgetpolitikken var restriktiv, idet skatterne 
ogedes, og de offentlige udgifter begraensedes. De  
budgetmaessige mài om reduktion at det offentliges 
finansieringsbehov overholdtes trods de stigende 
ydelser pà udlandsgaelden. Som et led i bestraebel-
serne for en bedre styring af de offentlige finanser 
agter de irske myndigheder at udligne det lobende  
budgetunderskud pâ mellemlang sigt. 

Eksporten af naturgas gik fortsat traegt, men den 
samlede eksport genvandt sin andel af verdensmar-
kedet — blandt de forende produkter var olle,  
naeringsmidler og maskiner — og der opstod igen  
betydelige overskud pâ sâvel handelsbalancen som  
betalingsbalancens lobende poster. 

I Belgien bldrog en kombination af indkomstpolitik, 
strengere priskontrol og skattejusteringer til at 
genoprette virksomhedernes rentabilitet. Den inden
landske aktivitet reagerede dog langsomt pâ den 
forbedrede rentabilitet, og skont erhvervsinvesterin-
gerne viste behersket fremgang, var dette ikke 
tilstraekkeligt til at opveje den yderligere tilbagegang 
i de offentlige investeringer og boliginvesteringerne. 

Ogsà statens forbrug begraensedes. Vaeksten i det 
offentliges underskud ophorte, og dets lânebehov  
stabiliseredes i forhold til BNP. 

I Nederlandene kom det til et langsomt genopsving i 
den okonomiske aktivitet efter to ârs tilbagegang. 
Fremstillingsindustriens Produktion forbedredes 
gradvis, og isaer investeringsgodeindustrien scorede 
bedre resultater, hvilket tyder pâ, at tilbagegangen i 
industriinvesteringerne er forbi. 

Inflationsraten forblev under kontrol, omend der  
skete en vis forvaerring i forhold til Belgiens storste 
konkurrenter. Der indfortes arbejdsfordeling, men 
ledigheden fortsatte sin vaekst, omend med afta-
gende styrke. 

De offentlige investeringer og de private boliginve-
steringer var fortsat vigende, omend med mere 
modérât styrke, ligesom det private forbrug i 
betragtning af de lavere lonninger, de hojere skatter 
og de mindre sociale overforsler aftog for fjerde âr i 
traek. Stigningen i forbrugerpriserne udgjorde ca. en 
tredjedel af gennemsnittet i Faellesskabet. 

Eksporten ogedes markant, sâledes at Belgiens  
andele af eksportmarkederne udvidedes vaesentligt. 
En afmatning af Importen var et résultat af sâvel den  
beskedne indenlandske eftersporgsel som de natio 
nale varer og tjenesters forbedrede konkurrence-
evne pâ hjemmemarkedet. For forste gang siden 
1975 opstod der derfor et mindre overskud pâ  
handelsbalancen. 

Tilgangen til arbejdsmarkedet var betydeiig, og 
ledigheden greb kraftigt om sig. En brat stigning i 
overforslerne til de ledige opvejede regeringens 
bestraebelser for at bremse de offentlige udgifter, og 
det offentliges finansieringsbehov, der er blevet 
fordoblet pâ tre âr, forblev dermed stort set 
uaandret, nemlig pâ 6,7 % af BNP. 

Den gunstige omkostningsudvikling pâ hjemmemar
kedet bidrog til, at eksportorerne kunne drage fordel 
af den beskedne forbedring af verdenshandelen 
trods en ny opjustering af gylden pâ linie med DM. 

I storhertugdommet Luxembourg domineredes den 
okonomiske aktivitet pâ ny af den yderst matte jern-
og stâlsektor, og den konstaterede tilbagegang i 
BNP ville have vaeret endnu mere udtalt, hvis ikke 
det havde vaeret for banksektoren og, i mindre 
omfang, turismen. Det private forbrug og boliginve
steringerne var fortsat for nedadgâende. Under
skuddet pâ handelsbalancen tiltog, ikke alene pâ  
grund af en maengdemaessig tilbagegang, men ogsâ  
tordi de faidende stàlpriser pâvirkede bytteforholdet.  
Ikke desto mindre bevaredes et betydeligt overskud  
pâ betalingsbalancens lobende poster pâ grund af  
de usyniige indtaegters omfang. 
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Regeringen reagerede pâ forvaerringen af stâlmar- 
kedet, idet den 1 juli traf foranstaltninger til omstruk-
turering af stâlindustrien, finansieret af en forhojelse 
af sâvel de direkte som de indirekte skatter. 

For Graakenland blev ogsâ 1983 et okonomisk 
vanskeligt âr. De indenlandske skaevheder kombi-
neret med en ugunstig international baggrund og 
en betydelig tilbagegang I iandbrugsproduktionen 
betod, at Ökonomien praktisk taget stagnerede. Den 
svage private eftersporgsel mere end opvejedes af 
en staerk stigning I det offentliges eftersporgsel, 
isaer til investeringsformâl. De grâ eksportperspek-
tiver og den staerke udeniandske konkurrence var 
hovedârsagen til de middelmâdige private anlaegsin-
vesteringer. Boliginvesteringerne var generelt vi-
gende, omend der sporedes en vis forbedring mod  
ârets slutning. De samlede aniaegslnvesteringer 
stabiliseredes stört set i ârets lob efter tre ârs tilba
gegang. Inflationspresset aftog en smule som folge 
af aendringer af indekssystemet, men prisstignin-
gerne forblev de hojeste i hele Faetlesskabet. Ind u
striproduktionen stagnerede. 

af betallngsbalanceproblemer som folge af deres 
manglende evne til at oge eksporten. Udarbejdelsen 
eller gennemforelsen af stabiliseringsprogrammer 
med henblik pâ bremsning af Inflationen og be-
graensning af stigningen i udlandsgaelden daempede 
eftersporgslen pâ hjemmemarkedet. Vanskelighe-
derne i forbindelse med ydelserne pâ udlands
gaelden tyngede fortsat de offentlige finanser og 
betalingsbalancerne. 

I Spanien kom det til en rimelig vaekst i landbrugs-
sektoren, men generelt var produktionsstigningen 
begraenset, og ledigheden tiltog pâ ny, Skont det 
offentliges forbrug udvidedes, daekkedes d et hoved-
sagelig af en skatteforhojelse, og dets samlede 
underskud bremsedes, hvilket medforte en vis 
reduktion af inflationspresset, Under stram kontrol 
med det private forbrug faldt importen betydelig 
lavare ud. Til gengaeld gennemgik eksporten en  
positiv udvikling, l igesom turistsaesonen var ti lfreds-
stillende, og betalingsbalancens lobende poster  
forbedredes noget. 

Den graeske vareeksport aftog, hvilket i vid udstraek-
ning kan tilskrives en forvaerring af konkurrence-
evnen og et fald i landets andel af OPECIandenes 
import, der indtil for nylig havde vaeret omfattende. 
De usyniige indtaegter (turisme, overforsler fra emi
granter og skibsfart) dalede ligeledes. Importen 
stagnerede, hovedsagelig pâ grund af en vaesentlig 
reduktion af olieimporten i ârets begyndelse. Som  
et résultat af disse og andre omstaendigheder, 
herunder en betragtelig stigning i nettooverforslerne 
fra Faallesskabet, kom det til en mindre forbedring af 
betalingsbalancens lobende poster. 

Budgetpolitikken sigtede mod at stabilisere det 
offentliges underskud i forhotd til bruttonationalpro-
duktet pâ samme niveau som i 1982. Samtidig 
begraensedes de lobende offentlige udgifter til fordel 
for de offentlige investeringer. 

* « * 

Den okonomiske situation i de lande, hvormed 
Faellesskabet har undertegnet aftaler om finansielt 
samarbejde, forblev vanskelig. Landene var praeget 

I Portugal afhang den okonomiske udvikling af  
behovet for at daemme op for det voksende under
skud over for udlandet gennem en restriktiv politik, 
ligesom der blev indgâet en aftale med IVF om 
bistand udefra. Det private forbrug tiltog langsomt, 
og en hurtig inflation udhulede fortsat kobekraften. 
De offentlige investeringer reduceredes med hârd  
hànd. Landbruget havde endnu et dâriigt âr, og 
industrikapaciteten udnyttedes kun I beskedent 
omfang. Til gengaeld forbedredes eksportens kon-
kurrenceevne pâ grund af devalueringen. Importen 
var faldende, hvilket 1 forening med et rimelig godt 
turistâr og en kun beskeden tilbagegang i emigran-
ternes overforsler holdt underskuddet pâ betalings
balancens lobende poster i skak. 

I Tyrklet aftog det okonomiske genopsving i nogen 
grad. hovedsagelig pâ grund af landbrugets svage 
praestation. Medens budget-, penge- og kreditpoli-
tlkken fortes i stramme tojier, faldt Inflationen hojere 
ud end forventet. Den indenlandske eftersporgsel 
forblev under kontrol, og eksportstigningen var 
mindre end i de foregâende âr. sâledes at de private 
investeringer ikke stimuleredes, selv om renteni- 
veauet faldt. Derimod ogedes de offentlige investe 
ringer fortsat. En mindre liviig eksportfremgang,  
voksende import og vaesentlig mindre overforsler fra 
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emigranterne resulterede i en brat stigning i under- 
skuddet pâ betalingsbalancens lobende poster, som  
den pâ ny betydelige kapitaltilstromning ikke 
formâede at opveje. 

I Israel gik bestraebelserne i reining af at reducere 
underskuddet pâ betalingsbaiancen gennem devalu-
eringer og indgreb over for sâvel den indenlandske 
eftersporgsel som budgetunderskuddet, men ikke 
desto mindre oversteg Inflationen 150 %. 

I Jugoslavien nodvendiggjorde de okonomiske 
problemer en konsekvent gennemforelse af et  
omfattende stabiliserlngsprogram. Nationalproduktet 
stagnerede, og realindkomsterne faldt pâ ny. Alli-
gevel naeredes Inflationen af en fortsat devaluehng 
af dinaren, og det lykkedes sâledes ikke at fâ den 
under kontrol. Eksporten klarede sig godt, og 
Importen aftog yderiigere, hvilket reducerede under
skuddet pâ handelsbalancen. Skont turismen 
indbragte en smule mindre end âret for, mindskedes 
underskuddet pâ betalingsbalancens lobende  
poster. I ârets lob opnâede Jugoslavien en gaelds-
omlaegning etier nye lân pâ i alt 6 mia US-$ med  
henblik pâ reduktion af de presserende vanskelig- 
heder med tilbagebetalingen af undiandsgselden.  
Der forhandles om yderlìgere udenlandske finansie- 
ringsbidrag i 1984. 

I Maghreb- og Machraklandene var den okono 
miske vaekst nok noget lavere end âret for, men i de  
fleste lande dog over 5 %. Markederne for olle og 
fosfat var fortsat nedtrykte, og eksporten til de  
fleste lande aftog. Tilskud og overforsler til tabsgi-
vende offentlige virksomheder og militaeret skabte 
nye budgetunderskud eller forstorrede de allerede  
eksisterende, hvilket ogede inflationspresset. Under-
skuddene pâ betalingsbalancernes lobende poster 
tiltog i naesten samtlige lande pâ grand af de  
voksende handelsunderskud, de lavere overforsler 
fra emigranterne og de faidende tuhstlndtaegter. 
Underskuddene daekkedes af en strom af offentlige 
og private udiandsiân, hvilket ogede den byrde, som  
ydelserne pâ udlandsgaelden udgor for samtlige 
lande. De hârdest ramte lande var Algeriet og  
Marokko. I Libanon satte de tiltagende fjendtlig- 
heder praktisk taget en stopper for enhver organi- 
seret okonomisk aktivitet. 

Den okonomiske og finansielle situation i de stater i 
Afrika, Vestindien og Stillehavet, der har under-
tegnet Lomékonventionen, forvœrredes som helhed 
pâ ny. Denne ugunstige tendens skyidtes en raekke 
fakîorer. hvoriblandt kan naevnes en forvaerring af 
statsfinanserne og problemer i forbindelse med  
udlandsgaelden, hovedsagelig pâ grund af at det 
hoje renteniveau og dollarkursen forte til ogede 
betalingsunderskud over for udiandet. Hertil kommer  
en beskeden Produktion pâ grund af utilstrsekkelige 
regnmaengder i mange dele af Afrika og Stillehavet. 
Der var endog taie om en katastrofai torke i det 
vestlige og sydiige Afrika. 

Den betydelige stigning i eksportpriserne pâ de 
fleste râvarer var ikke tilstraekkelig tll at opveje de 
tre foregâende ârs prisfald. Endvidere var tilbage-
gangen i landbrugsproduktionen genereit af et 
sâdant omfang, at forbedringen af markedspriserne 
ikke formâede at sikre tilfredsstillende indtaegter. 

Pâ denne baggrund, der indebaerer, at mange af  
AVS-staternes kapacitet for lântagning pâ markeds- 
vilkâr er begraenset, havde nyinvesteringerne  
tendens til at udeblive. Bistand udefra, isaer pâ  
forholdsvis gunstige vilkâr, anvendtes hyppigt til  
finansiering af lobende udgifter eller tilbagebetaling 
af lân til investeringsforehavender, hvis rentabilitet 
havde vist sig utilstraekkelig. Over for de kroniske 
interne og eksterne skœvheder greb et stigende 
antal lande til restriktive foranstaltnlnger og politiske 
tilpasninger i samrâd med Verdensbanken og IVF. 
Omlaegninger af udlandsgaelden blev mere hyppige 
og gennemfortes desuden i et storre antal AVS-
stater. 

I Malta forblev Ökonomien mat. Den kendetegnedes 
af hoj ledighed og vigende eksport, omend Inflati
onen nu er under kontrol. I Cypern synes den 
okonomiske vaekst parret med lav inflation at have  
fortsat i den sydiige del af landet, ligesom der kunne  
spores en vis forbedring i den nordlige del af landet, 
isaer for sâ vidt angâr begraensningen af Inflationen. 

De olieeksporterende lande pâvirkedes af det fortsat 
svage marked for olie. Deres finansielle ressourcer  
smuldrede hen, hvilket satte sporgsmâlstegn ved 
omfattende investeringsprogrammer, der var blevet 
igangsat i bedre tider. I nogle tilfselde bidrog dette til 
en forvaerring af de sociale spaendlnger og til politisk 
ustabilitet. 
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Den lobende forvaerrlng af de okonomiske forhold i 
flertallet af AVS-staterne i de senere âr nodvendig-
gjorde en overvejelse af effektiviteten af den forte 
okonomiske politik. Forskellige Internationale finan-
sieringsinstltutter og Industrilande bidrog hertil for at 

hjaeipe AVS-staterne med at omiaegge deres 
udgifter med en bedre udnyttelse af de disponible  
midier til folge, at gennemfore de nodvendige struk-
turomlaegninger og at nâ frem til en mere hàndfast  
administration af de offentlige finanser. 

Okonomiske og flnanslelle retningsilnler 

I Det europseiske Râd var der den 21. og 22. marts I 
Bruxelles og den 17.-19. juni 1983 i Stuttgart 
entghed cm nodvendlgheden af at forstaerke tenden-
serne til et vedvarende og ikke-lnflationsskabende 
okonomisk genopsving samt at fremme beskaefti-
gelsen og tilskynde til produktlonsfremmende Inve-
steringer. 

Pâ modet i Stuttgart anmodede Det europaeiske Râd  
isaer Kommissionen om at anvende Faellesskabets 
finansielle instrumenter fuldt ud og pâ en koordi-
neret mâde for at underbygge og stabilisera dette  
genopsving. Det opfordrede Rädel for De europaei
ske Faellesskaber til at gore alt for at lose sâ mange 
som mullgt af de udestâende sporgsmâl vedrorende 
det Interne marked. Det understregede det pâtraen- 
gende behov for at fremskynde og udbygge de  
foranstaltninger, der traeffes pâ nationalt og interna-
tionalt plan samt I Faellesskabet for at bekaempe 
miljoforureningen, og pâpegede navniig den akutte 
fare, der truer de europaeiske skovomrâder, og som  
kraever en o jeblikkelig Indsats. 

Det europaeiske Râd er klar over Graekenlands 
saerlige okonomiske og sociale problemer og de  
vanskeligheder, som disse skaber for landets inte
gration I Faellesskabet, og har maerket sig Kommis-
sionens meddelelser herom, hvori den foreslâr, at 
der findes losnlnger herpâ i faellesskabssammen-
haeng. Det europaeiske Râd besluttede endelig at 
Indlede omfattende foranstaltninger for at sikre 
genopsvlnget i Faellesskabet. Derfor undertegnede 
sâvel stats- og regeringscheferne som udenrigsminl-
strene en hojtideiig erklaering om Den europaeiske 
Union. Denne erklœring bekraefter deres tllsagn om 

at arbejde hen mod en stadig snaevrere sammen-
slutning mellem Det europaeiske Faellesskabs be-
folknlnger og medlemsstater og bekraefter nodven-
digheden af at give fornyet fremdrift til udviklingen 
af faellesskabspolitlkker, tilskynde til produktions-
fremmende investerlnger og forbedre konkurrence-
evnen som grundlag for skabelse af varig beskaefti-
gelse og vedholdende okonomisk vaekst og for 
begraensning af arbe jdslosheden. 

Denne erklaering understreger vigtigheden af »udvik 
lingen af en Industriel strategi«, der Isaer »opmuntrer 
til investering og nyskabelse««. Den understreger, at  
»samarbejdet meltem virksomheder Inden for avan-
ceret teknologl skal styrkes ved ivaerksaettelse af 
projekter af faelles Interesse«, og minder om, at  
»udviklingen af Faellesskabernes r egional- og social-
politik indebaerer overforsel af midier tll de mindre 
velstillede omräder«. 

Endvidere pàlagde Det europaeiske Râd Râdet for  
De europaeiske Faellesskaber at indlede forhand-
linger pâ saerlige râdssamtinger i henhold til en  
saerlig hasteprocedure, nemlig om Faellesskabets 
fremtidige finansiering, udvikling af faellesskabspoli-
tlkkerne, sporgsmâlene i forbindelse med udvi-
delsen, de saerlige pro blemer pâ budgetomrâdet og 
behovet for storre budgetdisciplin. Dette arbejde, 
hvis resultater oprindelig var ventet forelagt Det 
europaeiske Râd pâ modet i Athen i december, 
fortsatte i de forste mâneder af 1984. 

I overensstemmelse hermed udarbejdede Faelles
skabets organer en raekke f orslag, ligesom de traf 
Visse beslutninger af saerlig betydnin g for Banken. 
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Den 19. aprii 1983 bemyndigede Râdet Kommissi 
onen til at optage lân pâ indtil 3 mia ECU Inden for 
rammerne af det nye faellesskabsinstrument for 
optagelse og ydelse af lân (NIC III). Den 13. juni 
gav det bemyndigelse til en forste lânetranche pâ  
Indtil modvaerdien af 1.5 mia i hovedstol, hvis 
provenu skal anvendes til ydelse af lân til projekter.  
der gennemfores pâ Faellesskabets omrâde, og »er i  
overensstemmelse med Faellesskabets prioriterede 
mài inden for energi- og infrastrukturomrâdet samt  
for finansiering af investeringer, hovedsagelig fore-
taget af mind re og mellemstore virksomheder, inden 
for Industrien og de ovrige produktive sektorer«  
(jf. s. 30). 

Kommissionen forelagde Ràdei et udkast til beslut-
ning om oprettelse af en ordning for »europaelske  
Innovatlonslän« af midlerne fra NIC III, som skulle  
administreres af EIB pâ Faellesskabets vegne, med  
henblik pâ finansiering af innovation i mindre og 
mellemstore virksomheder med indtil 100 mio ECU  
pâ passende vilkâr. 

Med sigte pâ etablering eller konsolidering af 
Feellesskabets industripotentie! vedtog Râdet for De 
europaeiske Faellesskaber den 28. februar 1984 et 
europaeisk strategisk forsknings- og udviklingspro-
gram (ESPRIT) for styrkelse af samarbejdet mellem 
industri og forskning pâ det informationsteknolo-
giske omrâde, dvs. om mikroelektronik, programmel-
teknologi, avanceret informationsbehandiing, kontor-
systemer og datamatintegreret Produktion. En tilde-
ling pâ 750 mio ECU over fem âr er allerede  
godkendt og ventes suppleret med et tilsvarende  
kapitalindskud fra industrien. 

Endvidere maerkede Râdet sig Kommtssionens 
meddelelse om nodvendigheden af en faellesskabs-
politik for telekommunikation og betydningen af, at  
markederne sammenlaegges og anlaeggene s tandar-
diseres. 

Kommissionen forelagde Râdet et nyt forslag til  
forordning for Den europaeiske Fond for Regional-
üdvikllng, der isaer sigte r mod at lukke den kvotafrie 
afdeiing og erstatte de faste nationale kvoter med 
vejiedende intervaller. 

Pâ anmodning fra Râdet udarbejdede Kommissionen 
en meddelelse om Faellesskabets energlstrategl og 
et handlingsprogram, hvori den anbefaler finansiel 
stotte til en rationel energiudnyttelse, prospektering 
af ressourcer (isaer kulbrinter og uran) samt en  
mere afbalanceret udvikling af udbudet, isaer 

gennem en bedre sammenkobling af nett ene, anven-
delse af ny teknologi og oget anvendelse af fast 
braendsel. 

Pâ mlljoomràdet vedtog Râdet et tredje aktionspro-
gram for Faellesskabet for perioden 1982-1986, der 
sigter mod gennemforelsen af en global strategi, 
som gor det muligt at integrere miljohensyn i 
Faellesskabets polltik pâ en raekke omrâder, f.eks. 
landbrug, energi, industri og transport. Kommissi
onen foreslog aktioner med sigte pâ at yde f inansiel 
stette Inden for folgende to hojt prioriterede 
omrâder: De sâkaldt »rene« teknologier og beskyt-
telse af visse udsatte omrâder, som er af betydning 
for Faellesskabet. D en forelagde Râdet tre direktiv-
forslag vedrorende forebyggelse og nedbringelse af 
luftforureningen fra industrianiaeg, kontrol med emis
sioner fra store fyringsanlaeg og fastsaettelse af 
kvalitetsnormer for luft for sâ vidt angâr nltrogendi-
oxid. Den 1, marts 1984 vedtog Râdet det forste af 
disse direktiver. Den 11. marts 1983 trâdte Geneve-
konventionen om grœnseoverskridende luftforu-
rening over store afstande i kraft. 

Den 26. aprii 1983 tiitrâdte Banken den erklaering om 
miijo og okonomisk udvikling I udviklingslandene (^), 
som ti internationale institutioner undertegnede den 
10. juni 1981. Den deltog i ovrigt i det fjerde mode i 
De internationale udviklingsinstitutioners Miljokomité  
i New York fra den 30. maj til den 3. juni 1983.  
Femte mode ventes afholdt i Luxembourg, den 
13.-15. juni 1984. 

I en meddelelse til Râdet om fornyede bestraebelser  
i retning af en finansiel integration anbefalede  
Kommissionen, at der skabes et europaeisk kapitai- 
marked, som mâ ràde over effektive instrumenter til  
mobilisering og allokering af opsparingen med  
henbllk pâ dels fremme af den okonomiske udvikling 
i Europa, dels styrkelse af Faellesskabets struktur.  
Kommissionen foresiâr en styrkelse af ECUs rolle,  
dels som en priviligeret stette for de finansielle 
transaktioner i Faellesskabet, dels som et internatio-
nalt udtryk for en begyndende monetaer union. 

Den 21. februar 1984 besluttede Râdet at aendre 
Grönlands status over for Faellesskabet med virk-
ning fra 1. januar 1985. Denne aendring, der nu er  
blevet forelagt medlemsstaternes parlamenter til rati-
fikation, gâr ud pâ at give Grönland en status, som  
svarer til de associerede oversoiske lande og territo 
riers. 

(') Jf. àrsberetningen for 1982 
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0konomiske og finansielle retningslinier 

Udvidelse af Fœllesskabet 

Efter henstilling fra Râdet for De europaeiske Faelles-
skaber besluttede Styrelsesrâdet for Den europaei
ske Investeringsbank at godkende en forlaengelse af 
bistanden forud for Portugals tlltraedelse (75 mio  
ECU i lân af egne midier) og det finansielle samar-
bejde med Spanien (100 mio) med perioden 1. juli 
1983-30. juni 1984. Endvidere enedes Râdet for De 
europaeiske Faellesskaber om inden udgangen af 
forste halvàr af 1984 at drofte sporgsmâlet om fort-
saettelsen af dette finansielle samarbejde pâ  
baggrund af tiltraedelsesforhandlingernes forlob. 

Udviklingssamarbejde 

I 1983 trâdte anden generation af finansprotokoi-
lerne med Maghreb- og Machrakiandene i kraft. De 
fastlaegger mulighederne for ydeise af bistand fra  
Faellesskabet, isaer i form af iân af Bankens egne 
midier, frem til den 31. Oktober 1986 (jf. s. 69). 

I december undertegnedes en anden finansprotokol 
med Cypern med en lobetid pâ fem âr. Der er plan

lagt forhandlinger med Malta. Den protokol med 
Israel, der blev indgâet den 24. juni 1983, trâdte i 
kraft den 1. januar 1984. I Tyrkiet fortsatte den 
lobende administration af de gaeldende aftaler i 
forventning om en genoptageise af det finansielle 
samarbejde. 

Den 6. og 7. Oktober indledte Faellesskabet forhand
linger med staterne i Afrika, Vestindien og Stiile-
havet, der har fâet folgeskab af Angola og Mozam 
bique, med henblik pâ indgâeise af en ny samar-
bejdskonvention AVS-E0F til aflosning for den 
anden Lomékonvention, der trâdte i kraft den 
1. januar 1981, og som i princippet udlober den 
28. februar 1985. Faellesskabet laegger hovedvaegten 
pâ at stimulera AVS-staternes interne udviklingspo-
tentiel og fremme dei mindre landbrug med henblik 
pâ opnâeise af en oget forsyningssikkerhed for  
levnedsmidler. Blandt de ovrige hovedpunkter i 
Kommissionens forhandlingsmandat kan naevnes 
udbygning af bistanden til de mindre og mellemstore 
industri- og hândvaerksvirksomheder, bedre udnyt-
telse af basisprodukter, tilskyndelse til gennemfo-
relse af okonomlsk baeredygtige prospektionsaktivi-
teter og projekter for udnytteise af mineressourcer, 
stotte til energipolitikken og indgâeise af et 
naermere samarbejde om havfiskeh. 
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Lànene ti!produktive investeringer, hovedsagelig i Industrien,  
Steg ogsà i 1983, nemlig ti! 1 565 mio. Hovedparten 
(1 193 mio, heraf485 mio afNICs midier) bevilgedes i form af 
globallàn, der isœr var forbehoidt projekter i mindre og 
mellemstore virksomheder. I alt 3 243projekter modtog 
sublàn under globallàn, heraf 1523 afNICs midier. 

Finansieringsbidrag i FaBllesskabet ì 1983 

Mal og midier 

Lan af egne midier og garantier heden af olie, f.eks. udnyttelse af egne ressourcer,  
rationet energianvendelse og importspredning; 

De okonomipolitiske formâl, som Bankens finansie 
ringsbidrag af egne midier i Faellesskabet skal tjene,  
er fastlagt i Romtraktatens artikel 130, i vedtaegterne 
og i de generelle retningslinier for kreditpolitlkken, 
som Styrelsesrâdet bar vedtaget. I praksis stilles 
midlerne til râdighed for 

— forst og fremmest investeringer i forbindelse 
med Produktion, infrastrukturer og energi, der 
fremmer den okono miske udvikling af van skeligt stil -
lede regioner — herefter kaldet projekter af regiona l 
Interesse; 

— forehavender af fselles Interesse for fiere  
medlemsstater eller for Faellesskabet som helhed 
samt projekter for modernisering og omstllling af 
virksomheder eller skabelse af nye aktiviteter, der 
er nodvendiggjort af den gradvise etablering af det 
fœlles marked. 

— projekter for modernisering eller omstllling af 
virksomheder, dvs. for det forste visse projekter for  
modernisering eiler omstilling, der er nodvendiggjort 
af den gradvise etablering af det faelles marked eller 
af strukturelle vanskeligheder, for det andet speci-
fikke projekter, der forbedrer Industriens konkur-
renceevne gennem udvikling eller Indforelse af ny 
teknologi eller hojteknologi, og for det tredje visse  
projekter, der er et résultat af et naert teknisk og 
okonomlsk samarbejde mellem virksomheder 1  
forskelllge medlemsstater; 

— Infrastrukturer af Interesse for Faellesskabet 
eller af faelles Interesse, som fremmer Europas 
okonomiske integration (motorveje, jernbaner, sejl-
bare vandveje og telekommunikation, der forbedrer 
forbindelserne mellem medlemsstaterne) og pro
jekter, som bidrager til virkeiiggorelsen af Faelles-
skabets mài med hensyn til f.eks. miljobeskyttelse. 

Herl indgâr 

— energlprojeter, som bidrager til virkeiiggorelsen 
af Faellesskabets mài om reduktion af afhaengig-

Endvidere yder Banken lân af egne midier med 
rentegodtgorelser, der afholdes over Fasllesskabets 
almindelige budget, til genopbygningen af de regi-
onudviklingsomrâder i Italien, der ramtes af jord-
skaelvene i 1980. 

Tabe! 2; Finansieringsbidrag af egne midier I Faellesskabet 11983 
Fordeling pa lande, okonomipolitiske formâl og brancher 

I millioner ECU 

Okonomipolitisk iormäl 

Infrastrukturer Modernisering 

Branche 

Land 
Regional 
Interesse Energi (2) 

af interesse for  
Fsellesskabet ί 

og omstilling 
if virksomheder At fratrœkke (i ) ι alt (3) 

tandbrug og 
Ijenesteydelser Energi (2) 

Infra-
strukturer 

Danmark 15,1 241,0 3.6 — — 259,7 20,5 210,3 28,9 
Forbunds-
republikken 
Tyskland 22,9 129,3 — 20,9 - 20.9 152,2 22,9 129,3 — 
Graskenland 364,3 107,8 51,2 — -159,0 364,3 63,2 107,8 193,3 
Frankrig 425,5 269,5 26,1 _ - 13,2 707,9 152,8 209,4 345,7 
Irland 234,6 — — — — 234,6 13,9 19,3 201,4 
Italien 1 421,1 487,4 109,0 172,2 - 244,0 1 945,7 749,5 458,4 737,8 
Det forenede 
Kongerige 359,7 270,9 33,2 — - 72,5 591,3 53,4 268,0 269,9 

Total 2 843,2 1 505,9 223,1 193,1 - 509,5 4 255,7 1 076,2 1 402,5 1 777,0 

(1) For finansieringsbidrag med fiere formâl. 
(2) Forskellen mellem formâlet »energi«· og branchen »energi- skyldes, at visse industriprojekter tiener energiformâl, og at visse projekter i energibranchen 

kun tjener regionudvikiingsformâl. 
(3) I 1983 udbetaltes 3 845,6 mio (iftg, omregningskursen den 31. december 1983). Iii dels i henhold til aftaler undertegnet for 1983. 
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Finansieringsbidrag i Fasllesskabet 

I overensstemmelse med vedtaegternes artikel 20  
laegger Banken stor vaegt pâ, »at dens midier 
anvendes 1 Faellesskabets interesse pà den mest  
rationelle mâde«, ligesom den kun deltager, »när 
projektets gennemforelse bidrager tll at foroge den 
okonomiske produktivitet i almindelighed og frem-
mer virkeliggorelsen af faellesmarkedet«. 

Med hjemmel i denne artikels afsnit 4 og 5, hvori det 
hedder, at »hverken Banken eller medlemsstaterne 
mâ stille betingelser om, at de udlânte belob skal 
gives ud i en besternt medlemsstat«, og at »Banken 
kan gore ydelsen af lânet betinget af, at international 
licitation finder sted«, kraever Banken, at de arbejder 
og leverancer, som den finansierer ved hjaelp af lan, 
i videst mulig omfang gores til genstand for et inter-
natlonalt udbud, der mindst skal vaere âbent for  
interesserede i medlemsstaterne. Den drofter frem-
gangsmâden herfor med initiativtager, hvorved der 
tages hensyn til projektets art og omfang, og sikrer 
sig isaer, at Faellesskabets direktiver vedrorende 
offentlige aftaler om arbejder og leverancer over
holdes. 

Tabel 2 viser fordelingen pâ de ovenfor definerede 
okonomipolltiske formâl samt pâ hovedbrancher og 
lande af de 196 lân af egne midier og tre garantier, 
som Banken i 1983 beviigede af egne midier til  
projekter i Faellesskabet. 

Lan af NICs midier 

SIden 1979 har Banken ydet lân af midlerne fra det 
nye faellesskabsinstrument for optagelse og ydelse 
af lân, som Râdet for De europaeiske Faellesskaber 
indledningsvis titdelte to trancher à 500 mio (NIC 1),  
fulgt af en supplerende tranche pâ 1 mia (NIG II) 
samt i 1983 en forste tranche pâ 1 500 mio Inden for  
en rammebemyndigelse pâ 3 mia ECU (NIC III). 

Disse lân skal opfyide Râdet for De europaeiske  
Faeltesskabers retningslinier, som Kommissionen for  
De europaeiske Faellesskaber laegger til grund for sin  
Stillingtagen til, hvilke projekter der kan komme pâ  
tale. Ifolge afgorelsen om gennemforelsen af forste 
tranche af NIC III er der tale om folgende projekter: 

»— Projekter for rationel udnyttelse af energi, 
Substitution af olie med andre energikilder Inden for  
alle sektorer samt infrastrukturer, som mullggor en  
sâdan substitution; 

— infrastrukturer, der bidrager til udvikling af de 
produktive aktiviteter, fremmer regionudviklingsbe-
straebelserne eller er af interesse for Faellesskabet, 
f.eks. telekommunikation. herunder informations-
teknologi, og transport, herunder energitransmis-
sion; 

— projekter, der hovedsagelig gennemfores af 
mindre og mellemstore virksomheder, inden for 

Tabel 3: Lân af NICs midier 1 1983 
Fordellng pà lande, okonomipolitiske formàl og brancher 

I millio ner ECU 
Okonomipolitisk lormài 

Infra
strukturer Infrastrukturer 

Branche 

Land 
af reg ional 

Interesse C) 
af Interesse for  

Fseilesskabet Energi (2) 
mellemstore 

virksomheder At fratraekkeff) 1 alt (3) 
Industri og 

landbrug Energi (2) 
Infrastruk

turer (4) 

Danmark 83,2 22,2 — 105,4 22,2 83,2 
Graekenland 85,3 — 35,0 — - 35,0 85,3 — 35,0 50.3 
Frankrig 29,7 — 80,7 105,5 - 29,7 186,2 105,5 44,3 36,4 
Irland 69,4 — 46,8 — - 46,8 69,4 3,8 46,8 18,8 
Italien 353,3 30,2 37.7 289,5 - 45,4 665,4 289,5 37,7 338.2 
Det forenede 
Kongerige — — 32,0 66,1 — 100,1 68,1 32,0 — 

Total 537,7 30,2 315,4 485,3 -156,8 1 211,8 489,1 279,0 443,7 

(1) J(. tabel 2, note 1. 
(2) Jf. tabel 2, note 2. 
(3) I 1983 udbelaltes 964 mio (iflg. omregnmgskursen den 31. december 1983), til dels i henhoid til aftaler undertegnet for 1983. 
(4) Forskellen mellem formâlet »infrastrukturer af regional Interesse« og branchen »infrastrukturer« skyldes, af visse energiprojekter. der er finansieret pâ  

grund af deres bidrag til regionudviklingsbestrasbelserne, er opfort under »infrastrukturer af regional Interesse«. 
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Finansieringsbidrag i Faellesskabet 

industri og andre produktive sektorer, isaer med 
henblik pâ spredning af innovation og ny teknologi, 
og hvis gennemforelse direkte eller indirekte 
bidrager til at skabe beskaeftigelse.« 

Retningslinierne for lângivningen Inden for  
rammerne af NIC II fremgâr af ârsberetningen for  
1982, s. 26. 

Inden for en ramme pâ 1 000 mio — efter fradrag af 
eventuelle finansieringsbidrag af egne midier til  
samme formâl — kan der endvidere optages NICIân  
med henblik pâ fremme af projekter for genetable-
ring af dels produktionsmidlerne, dels de okono-
miske og sociale infrastrukturer i de omrâder i 
Italien, der ramtes af jordskaelvene i november 1980. 

Derudover kan indtil 100 mio af anden tranche pâ 
500 mio af NIC I undtagelsesvis anvendes til finan- 
siering af forhândsopforte industrihuse og boliger,  
sâfremt de indgâr i et overordnet projekt for okono-
misk og industriel udvikiing af en region i Faelles
skabet. 

Disse projekter og deres gennemforelse skai 
opfyide bestemmelserne i Romtraktaten og den  
afiedte ret, isaer pâ konkurrenceomrâdet, og vaere i 
overensstemmelse med Faellesskabets regier og 
Politik pâ de pâgaeldende omrâder. 

Banken er blevet bemyndiget til at yde disse lân pâ  
Faellesskabets vegne samt for dets regning og  
risiko. Den modtager sâledes lâneansogningerne, og  
efter at Kommissionen for De europaeiske Faelles-
skaber har taget stilling til, hvorvidt de forelagte 
projekter kan komme pâ tale, foretager den projekt-
bedommelsen, traeffer tildelingsbeslutningen og 
administrerer lânene i overensstemmelse med 
vedtaegterne og sine saedvanlige kriterier. Kommissi
onen forer forhandlingerne om lântagningen og 
overforer derefter provenuet til Banken, som om 
nodvendigt sorger for den midlertidige anbringeise 
heraf. 

Tabel 3 viser fordelingen pâ de ovenfor definerede 
okonomipolitiske formâl samt pâ hovedbrancher og 
lande af de 50 lân af NICs midier, som Banken og 
Kommissionen bevilgede i forening i 1983. 1 dette  
regnskabsâr indledtes anvendelsen af fo rste tranche  
af NIC III, ligesom naesten h ele restbelobet af NIC I 
og II opbrugtes. 

De okonomipolitiske formâl, som de med NICs 
midier finansierede projekter skal tjene, svarer 
tilnaermelsesvis til formâlene med Bankens aktivitet 
med egne midier. Der ydes sâledes otte lân fra  
begge kilder til ét og samme projekt. Derfor er 
lângivningen beskrevet samlet, idet der dog er fore-
taget en klar skelnen mellem finansieringskilderne. 

Tabel 4: Lân med rentegodtgorelser, der afholdes over Faellesskabets almlndelige budget 
millioner ECU 

Lan med rentegodtgorelser Lân med rentegodtgorelser 
i procent af de samlede 

finansieringsbidrag mden for rammerne af EMS til genopbygning 

Lân med rentegodtgorelser 
i procent af de samlede 

finansieringsbidrag 

Af egne 
midier 

Af NICs 
midier 

Af egne 
midier 

Af NICs 
midier 1 alt 

1 det  
pâgseldende 

land 
ι Fslles-

skabet 

ttatlen (i) 516,7 137,6 61,1 208,1 923,5 35,4 16,9 
Irland 171,1 69,4 — — 240.5 79,1 4,4 

1 alt 687,8 207,0 61,1 208,1 21,3 

Total (3) 894,8 (2) 269,2 1 164,0 

C) ΗθΠίΙ kommer et lân med rentegodtgoreise i Italien pâ 0,5 mio til tjevarelse af FœliesskaDets kuiturarv. 
(2) Det tilsvarende belob for 1982 er t 171,5 mio; heri indgâr nogie lân, hvis rentegodtgorelser er udbetalt og bogfort i 1983. 
(3) I 1983 udbetaltes 1 106,7 mio (iflg. omregningskursen den 31. december 1983), til dels i henhold til tidligere làneaftaler. nemlig: 

— Lân med rentegodtgorelser Inden for rammerne af EMS , af egne midier; 701,4 mio (heraf X,3 mio ifolge aftaler undertegnel for 1983); 
— lân med rentegodtgorelser Inden for rammerne af EMS , af N ICs midier: 226. 8 mio (heraf 15,5 mio ifolge aftaler undertegnet for 1983); 
— genopbygningslén med rentegodtgorelser, af egne midier; 73,5 mio (heraf 11,1 mio ifolge aftaler undertegnet for 1983); 
— genopbygningsiân med rentegodtgorelser, af NlCs midier: 105 mio (heraf 23,4 mio ifolge aftaler undertegnet for 1983). 
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Finansieringsbidrag i Faellesskabet 

Lan med rentegodtgerelser over 
Faellesskabet almindelige budget 

Blandt finansieringsbidragene af egne og NICs  
midier var 43 lân pâ Ι alt 894,8 mio forbundet med  
den rentegodtgorelse pà 3 procentpoints p.a., der  
1 henhold til Râdet for De europaeiske Faellesskabers 
forordning af 3. august 1979 kan ydes Inden for  
rammeme af det europaeiske monetaere system 
(EMS) til fremme af investeringerne i de mindst 
velstillede mediemsstater, der deltager fuldt ud og 
effektivt 1 EMS. Lânenes fordellng pâ lande (Italien  
og Irland) og finansieringskiider fremgàr af tabe! 
4 (^). Den lânesum pâ 1 mia af egne og NICs midier,  
hvortll der i fem âr kunne bevllges rentegodtgo-
relser, nâedes i regnskabsâret 1983. 

Lânene til genopbygningen af de jordskaelvsramte 
omràder i Italien (Campanien og Basilicata), som i  
en période pâ hojst 12 âr er forbundet med en 
rentegodtgorelse pâ 3 procentpoints p.a., der  
afholdes over Faellesskabets almindelige budget,  
belcber sig til 269,2 mio. Under hensyntagen til de  
523 mio, der udlântes Ι 1981 og 1982, er knap fire  
femtedele af den lânesum, hvortil der kan ydes  
rentegodtgorelser, opbrugt. Endvidere er et lân pâ 
500 000 ECU i Italien forbundet med en rentegodt
gorelse. der afholdes over Faellesskabets alminde
lige budget, pâ grund af d ets bidrag til bevarelsen af 
Faellesskabets kulturelle og arkitektoniske arv. 

Af lânene af egne og NICs midier var henholdsvis 
17,6% og 34,3% forbundet med rentegodtgorelser. 
I Italien og Irland ydedes henholdsvis 35,4 % og 
79.1 % af de samiede lân med rentegodtgorelser. 

(1) Disse bel0b alvtger noget fra dem. som Kommissionerì tor De europaei 
ske Faeliesskaber anferer. idei omregnmgen tii ECU er foretagei pâ  
grundlag af forskeilige kurser. Af liensyn ti! sammerthaengen med de i 
regnskabet figurerende reniegodfgereiser anferer Kommissionen 772,9 mio 
for llalien og 290 mio for Irland, eller tilsammen 1 062,9 mio. 

Disse lân er tydeligt markeret i de kapitler, der  
omhandler finansieringsbidragene af egne midier  
(s. 50-62) og lânene af NICs midier (s. 63-69). 

Aktiviteten ί Faellesskabet 11983 

I 1983 ydede Banken finansieringsbidrag af egne midier til projekter i medlemsstaterne pà 4 255,7 mio ECU  
mod 3 453,2 mio i 1982. Hertil kommer làn af NICs midier pà 1 211,8 mio mod 791 mio ί 1982 (Jf. tabe! 5). 

De samiede flnansleringsbldrag ί Faellesskabet steg dermed fra 4 244,2 mio til 5 467,5 mio, eller med 29 V«, 
tivilket mâ ses i lyset af en stlgnlng pâ 26 % Ι 1982. 

Gennem denne betyd ellge udvidelse af sine finansiering sbidrag bldrager Banken 1 overensstemmelse med 
de opgaver, som den har fàet tlldelt, tll at udvikle de vanskellgst stille de omràder, reducere Faellesskabets 
afhaengighed af olle og — pà visse vilkàr — modernisere eller omstille den europaeiske Industri, isaer 
gennem udvikling af hojteknologi. Dette er ί tràd med Det europaeiske Rads konklusioner om forogelse af 
investeringerne og skabelse af nye arbejdspladser. 

Det forlobne regnskabsàr var Isaer kendetegnet af en ny livllg fremgang I finansieringsbidragene tll mindre 
og mellemstore virksomheder Inden for industri og, I mindre omfang, tjenesteydelser og landbrug. Sublà- 
nene under globallàn mere end fordobledes fra 453,5 mio af egne midier ti! 1 043,2 mio, heraf 560,8 mio af  
egne midier og 482,4 mio af NICs midier. 

Genereit var midlerne fortsat koncentreret i de 
mediemsstater, der har de mest akutte reglonpro-
blemer. Sâledes gik 61,5% af lânene af egne og 
NICs midier til projekter Ι Italien, Grsekenland og 

Irland. Gennem disse betydellge Indsprojtninger af 
fremmed kapital bidrog Banken sâledes til finansle-
hngen af vigtige projekter. 

32 



Finansieringsbidrag i Faellesskabet 

De samlede udgifter til de finansierede projekter,  
hvoraf Bankens finansieringsbidrag gennemsnitlig 
daekkede 28,4%, kan anslas til over 18 mia, heraf 
3,6 mia for industriprojekterne alene. 

Disse projekter ventes ifolge de opiysninger, der  
meddeltes i forbindelse med projektbedommelsen, 
direkte at ville skabe ca. 33 000 permanente 
arbejdspladser, heraf 28 000 i Industrien. Ca. 26 000  
ventes skabt som et led i mindre og mellemstore 
projekter, der har modtaget sublân. Finansieringsbl-
dragene til modernisering af Industrien, der hoved-
sagelig gik til mindre virksomheder, bidrog til  
forbedring af produktiviteten og Ökonomien i virk
somheder med ca. 200 000 lonmodtagere. 

Endvidere betyder de arbejder og leverancer, der  
medgâr ved projekternes gennemforeise, beskaefti-
gelse for et betydeligt antal arbejdstagere i forskel-
lige brancher i de ofte forholdsvis lange anlaegsperi-

oder. Disse midiertidige direkte og indirekte vlrk-
ninger kan anslàs til ca. 480 000 mandâr, svarende 
til knap 145 000 arbejdspladser de forste to âr og 
derefter gradvis faerre, Under hensyntagen til de 
tilsvarende virkninger af de projekter, som finansie-
redes de fem foregâende regnskabsàr, kan aktivi-
teten 1 1983 siges at have vaeret til gavn for mellem  
450 000 og 500 000 arbejdstagere. 

De i 1983 ydede làns gennemsnitlige lobetid er pâ  
ca. 14 âr for infrastruktur- og energiprojekter mod  
ca. 10 ârfor industhprojekter. 

Ni tiendedele af sidstnsevnte gennemfores af private  
virksomheder. Sublânene under globallânene til 
offentlige eller blandingsokonomiske finansieringsin-
stitutter tjener naturligvis isaer til finansiering af 
private virksomheder. Projekterne i energisektoren 
gennemfores for 90 % vedkommende af offentlige 
organer, hvilket ogsâ gœlder naesten alle infrastruk- 
turprojekter. 

Tabel 5: Finansieringsbidrag i Fœilesskabet i 1983,1982 og 1979-1983 
Fordeling pâ lande 

1982 1979-1983 

Af egne 
midier 

Af NiCs 
midier lall 

Af egne 
midier 

AI 
NICs 

midier lall 
Af egne 
midier 

Af NICs 
midier lait 

Und 
MIO 

ECU % MIO 
ECU % 

MIO 
ECU % Mio 

ECU % Mio 
ECU 

Mio 
ECU % MIO 

ECU % lyiio 
ECU % MIO 

ECU % 

Belgien 60,5 1.7 60,5 1.4 454,5 2,9 454,5 2,4 
Danmark 259,7 6.1 105,4 8,7 365,1 6,7 209,3 6,1 96,0 305,3 7.2 708,5 4,6 219,5 7,3 928,0 5,0 
Forbunds· 
republikken 
Tyskland t52.2 3.6 15?,P 2,8 20,8 0.6 20,8 0.5 527,1 3,4 527.1 2,8 
Grsekenland 364,3 8.6 85,3 7,0 449,6 8.2 333,6 9.7 124,9 458,5 10,8 841.6 5,4 210.3 7.0 1051,9 5,7 
Frankrig 707,9 16,6 186,2 15,4 894,1 16,4 424,3 12.3 37,6 461,9 10.9 1 860,6 12,0 264,1 8.7 2 124,7 11.5 
Irland 234,6 5,5 69,4 5,7 304,0 5.6 325,4 9.4 83,1 408,5 9,6 1 472.6 9.5 298,3 9.9 1 770,9 9.5 
Hallen 1 945,7 45,7 665,4 54,9 2611,1 47.7 1 588,7 46,0 449,4 2 038,1 48,0 6 843,7 44,0 1 785,9 59,2 8 629,6 46,5 
Luxembourg 
Nederlandene 
Del forenede 
Kongerige 591,3 13,9 100,1 8,3 691,4 12,6 490,6 14.2 490,6 11.6 2 727,6 17.5 239,3 7,9 2966.9 16,0 
Uden for  
Fœilesskabet (1) 113,0 0,7 113,0 0,6 

Total 4 255,7 100,0 1211,8 100,0 5467,5 100,0 3 453,2 100 ,0 791,0 4244,2 100,0 15 549,2 100,0 3 017,4 100,0 18566,6 100,0 

Heraf garantier 97.6 2.3 393.9 2,5 

(1) Finansieringsbidrag tii projekter af d irekte interesse for Fseliesskabet. ydet ι henhold til artikel 18. sik. 1. 
bemyndige Banken til al finansiere proiekler uden for Faeilesskabet 

andei afsmt, i Bankens vedtaegier. hvoretter Styrelsesrädet kan 
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Fordeling pa okonomipolitiske formâl 

En betragtning at lànenes fordeling pâ okonomipolitiske formâl viser, at 1983 Issar var kendetegnet af 
betydelige investeringer 1 regionudvlkling og af stigende bevlllinger til fremme af virkeliggoreisen af Fselles-
skabets mât pà omrâderne energi, miljobeskyttelse og mindre og mellemstore virksomheders projekter. 

Finansieringsbidragene til projekter af regional Inte 
resse belob sig til 3 380,9 mio (2 843,2 mio af egne 
midier og 537,7 mio af NICs midier), hovedsagelig i 
Italien, Graekenland, Frankrig, Det forenede Konge-
rige og Irland. Heri Indgâr lân pâ 61,1 mio af egne  
midier og 208,1 mio af NICs midier til genopbyg-
ningen af de jordskœivsramte omrâder i Italien. 

Disse finansieringsbidrag repraesenterede knap to  
tredjedele af Bankens aktivitet. De var fortsat 
koncentreret i de hojest prioriterede regioner inden 
for rammerne af Faellesskabets regionpoliîik eller i 
de omrâder, der har den hojeste ledighed og det 
(aveste nationalprodukt per capita. 

Finansieringsbidrag i Faellesskabet i 1983 
Fordeling pâ okonomipolitiske hovedformâl (^) 

Region udvikiing 

Danmark 
Forbundsrepubtikken 

Tyskiand 
Irland 

Det forenede 
Kongerige 

Graekenland 

Frankrig 

Italien 

1 Faelles europaeisk interesse 
samt modernisering og om-
stilling af virksomheder 

2 Regionudvlkling 

3 Faelles europaeisk interesse, 
modernisering og omstilting 
af virksomheder samt region-
üdvikling 

Fables europaeisk Interesse samt  
modernisering og omstilting 
af virksomheder 

Modernisering 
og omstilling 
af virksomheder 
Infrastrukturer 
af interesse for 
Faellesskabet 

Energi 

Heraf NIC 

Heraf genopbygning 

Heraf NIC og genopbygning 

(') Visse projekter tjener fiere formai, jf . tabe! 16. s. 108, 
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Lànene til teleprojekter og til infrastrukturer for 
transport, der ofte var af beskedent omfang, reprae-
senterede over en tredjedel af finansleringsbidra-
gene af regional interesse, og der konstateredes en 
markant stigning I bevillingerne til dels energipro-
jekter, dels projekter i Mezzogiorno for genopbyg-
ning af jordskaelvsramte bygninger og opforelse af 
boliger til arbejdstagere. 

Finansierlngsbidragene til projekter inden for indu 
stri og de ovrige produktive sektorer forblev omfat-
tende (871 mio, eller over en fjerdedel), takket vaere 
en ny stigning i globallânene til mindre og mellem-
store virksomheder i regionudvikiingsomrâder. 

Lânene til projekter, der fremmer virkeliggorelsen af 
Faellesskabets energlpolltiske mài, tegnede sig for 
en staerkt stigende andel og repraesenterer nu en 
tredjedel af aktiviteten i medlemsstaterne med  
1 505,9 mio af egne midier og 315,4 mio af NICs 
midier, eller i alt 1 821,3 mio (1 341,9 mio i 1982). 

Til projekter for rationel energlanvendelse inden for 
industri- og infrastruktursektoren bevilgedes 613,9 
mio (heraf 238,2 mio I form af globallân), hvilket er  
en fordobling i forhold til 1982 og en tredjedel 
af finansierlngsbldragene til energiprojekter. De  
vedrorer isaer fjernvarmenet, omstilling af cementfa-
brikker til kulfyring, sammenkobling af hojspaen-
dingsnet, bygnlngsisolering og forskellige aniaeg i 
Industrien. 

Bevillingerne til udnyttelse af Faellesskabets egne 
ressourcer (1 007,3 mio) viste llgeledes markant  
fremgang, hovedsageilg pâ grund af lânene tii udnyt
telse af kulbrinteforekomster, mulighederne for 
Produktion af vandkraft og geotermisk energi. 
Kernekraftvœrkerne tegnede sig for tilnaermelsesvis 
samme belob som i 1982, hvilket ogsâ gaelder 
projekterne for importspredning, isaer gasrorled-
ninger (200,1 mio). 

De i 1983 fremmede projekter ventes at ville  
mindske Faellesskabets afhaengighed af olle med ca. 
22 mìo t olieaekvivalent (toae), hvoraf 4,9 mio kan 
tilskrives projekter for rationel energianvendelse. 
Dette svarer til ca. 4,6% af Importen i 1978, hvilket 
er den maengde, som Râdet for De europaeiske 
Faellesskaber sigter mod at begraense Importen af 
olie til i 1990. De tilsvarende tal for samtlige 

projekter 1977-1983 er 100 mio toae (heraf 14,3 mio  
takket vaere en rationel energianvendelse) og 21,2%  
af Importen. 

/ sin egenskab af Euratoms befuldmaegtigede under-
tegnede Banken sammen med Kommissionen 
desuden 10 aftaier om iàn pà i alt 367,2 mio ti!  
kernekraftvaerker i Frankrig, Italien, Det forenede  
Kongerige og Belgien. Disse finansieringsbidrag, der 

Finanseringsbidrag til projekter, der fremmer 
virkeliggorelsen af Faellesskabets energipolltlske 
mal, 1979-1983 

i miilioner ECU 

1800-

79 80 81 82 

] Importspredning 

I Rationel energianvendelse  

] Udnyttelse af Faellesskabets ovrige energikilder 

I Kerneenergi 

Heraf NIC 
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bogfores i Den sasriige Afdeling (s. 92), figurerei  
ikke pà Bankens statusopgoreise, og skont Banken  
varetager projektbedommelsen og lânadministrati- 
onen, indgâr de heller ikke i dens aktivitetsstatistik, 
idei Kommissionen îraetter tildelingsbeslutningen. 

Lànene til infrastrukturer for transport af Interesse 
for Fsllesskabet (93,2 mio af egne midier og 30,2  
mio af NICs midier) gik til nogle afsnit af Fr iuiimotor-
vejen i Norditalien, ringvejen omkring Bordeaux i 
Frankrig, en udvidelse af Birmingham lufthavn i Det 
forenede Kongerige og erhvervelse af fem mellem-
distancefly ti! Air France. 

Lànene til mlijobeskyttelse (129,9 mio af egne 
midier mod 63 mio i 1982) vil for storstedelens 
vedkommende bidrage til at mindske forureningen af 
Middelhavet i overensstemmelse med Barcelonakon 
ventionens mài. 

I Italien finansieredes en rsekke renseanlaeg, der 
dsekker en del af Rom, samt kloakker og behand-
iingsanlaeg i et betydellgt omrâde af Campanien, 
hvilket i ho] grad vil mindske forureningen af Napoli-
bugten. I Qraekenland var der tale om kloakker og 
splldevandsbehandlingsanlseg 1 Thessalonike, Volos 
og Aghios Nikolaos, som alle er kystbyer, medens 
der i Danmark finansieredes et kloakprojekt, der 
fremmer virkeliggorelsen af Helsingforskonventio-
nens mài om reduktion af Ostersoens forurening. 
Hertil kommer talrige projekter (lân pâ 110,6 mio).  
Isaer I Det forenede Kongerige. der indirekte tjener 
samme formâl, idet de for en del omfatter behand-
iing af spildevand og husholdningsaffald. 

Med henblik pâ bevarelse af Fasllesskabets kulturarv 
bevilgede Banken endelig et lân til et projekt for 

restaurehng og bevarelse af Dogepaladset 
Venedig. 

Talrige Industriprojekter, der finansieredes af forskel-
lige gründe, indgâr i statistikken under modernise·  
ring og omstiliing af virksomheder. Fleriblandt kan 
naevnes 

— globallânene af NICs midier til produktive inve-
steringer, der foretages af mindre og mellemstore 
virksomheder (485,3 mio mod 230,2 mio i 1982); 

— lànene af Bankens egne midier pâ i alt 172,2 mio  
til projekter i Italien med henblik pâ udvikiing eller 
indforelse af hojteknologi, hovedsagelig inden for 
elektronik og anvendt eiektronik, isaer vaerktojsma-
skiner og industrirobotter; 

— en garanti pâ 20,9 mio til et koksanlaeg i et tysk 
regionudvikiingsomrâde som et led i omstrukture-
ringen af stâi industrien. 

Disse tal omfatter imidlertid ikke 

— et betydellgt antal finansieringsbidrag tll pro 
jekter i regionudvikiingsomrâder, som ligeledes 
sigter mod at forbedre Produktivitäten og konkur-
renceevnen i virksomheder inden for industri og 
tjenesteydelser (249 mio i individuelle lân og 
sublân); 

— infrastrukturer for fremme af etableringen af nye 
okonomiske aktivlteter i aeldre industriomrâder, der  
finansieredes pâ grund af deres bidrag til regionud-
vikiingsbestraebelserne (426,8 mio, herunder 16,3  
mio i sublân). 

Fordeling pâ brancher 

Hvad angâr finanslerlngsbldragenes fordeling pà brancher (Jf. tabe! 17 og flguren, s. 37), bemserker man  
iseer den nye fremgang I Stötten til den produktive sektor, der belob sig til I alt 1 565,3 mio (1 076,2 mio af  
egne midier og 489,1 mio af NICs midier) efter en stigning fra 472,3 mio i 1981 til 1 301,4 mio 11982. 

Der bevilgedes 30 individuelle lân af egne midier og 
en garanti pâ i ait 372,3 mio samt 56 globallân til  
mindre og mellemstore virksomheder (707.7 mio af 

egne midier og 485,3 mio af NICs midier). To tredje- 
dele heraf var koncentreret i Italien og den reste-
rende tredjedel i Frankrig, Det forenede Kongerige, 
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Danmark, Graekenland, Forbundsrepublikken Tysk-
land og Irland. 

Rnansierìngsbidrag ί Faellesskabet i 1983 
Fordeling pà brancher 

De individuelle lân gik hovedsagelig til projekter 
Inden for bil- og luftfartsindustrien sâvel som til 
metalforarbejdning og mekanik. Ca. 33 % af de 
individuelle lân og sublânene var forbeholdt 
forbrugsgodelndustrien, 51 % mellemproduktindu-
strien og 16% investeringsgodeindustrien. 

Finansieringsbidragene til energiprojekter belob sig 
til 1 681,5 mio (1 402,5 mio af egne midier og 279  
mio af NICs midier). De stilledes til râdighed for  
projekter for energiproduktion samt i staerkt sti-
gende grad for gasrortedninger og hojspaendings-
ledninger. 

Lânene til infrastrukturer for transport, telekommu-
nikation og vandbygning m.v. forblev omfattende 
(1 877,8 mio. heraf 1 501,9 mio af egne midier og 
375,9 mio af NICs midier), medens globallânene til  
mindre infrastrukturer, der gennemfores af offen tlige 
myndigheder, femdobledes til 342,9 mio. 

Sublân under globallân 

Globallânenes anvendelsesomrâde er gradvis blevet 
udvidet og omfatter nu mindre og mellemstore virk-
somheders investeringer i regionudvikiingsomrâder. 
hvortil kommer, at NICs midier uden for disse 
omràder kan stilles til râdighed for dels mindre infra-

Energi (Produktion) [ 
Energi (transmission) Γ 

Diverse infrastrukturer 

Industri 

Vand 
Landbrugsforbedrlng 

Transport | || ] Herat NIC 

Telekommunikation Herat globallân af egne midier 

Herat globallân af NICs midier 

label 6; Globallân og individuelle lân (af egne og NICs midier) Inden for industri, landbrug o g tjeneste-
ydelser 1979-1983 

1979 1980 1981 1982 1983 

Sublàn under lobende globallân 
Anta! 
Mio ECU 
Individuelle làn og sublân; 
Mio ECU 
Sublân i % al den  
samiede lângivning 

411 
128,2 

368,6 

35 

515 
128,2 

448.1 

29 

847 
283,1 

437,0 

65 

1 194 
440.5 

899,9 

49 

3 243 
1 043.2 

1 415,5 

74 
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strukturer, der gennemfores af lokale myndigheder, 
dels investeringer i en rationel energianvendelse i 
forbindeise med sâvel industri som mindre infra
strukturer. 

Der bevilgedes i alt 3 727 subiàn pâ 1 216,6 mio mod  
1 376 sublân pâ 518,4 mio ì 1982. Denne betydelige 
stigning skyldes dels anvendelsen af NICs midier til  
ydelse af globallân til mindre og mellemstore virk-
somheder uden for regionudvikiingsomrâder, dels  
sublânene af egne midier til projekter Inden for indu
stri, tjenesteydelser og mindre infrastrukturer pâ  
grund af deres bidrag til fremme af enten regionud-
viklingsbestraebelserne eller en rationel energianven 
delse. I 1983, der var »de mindre og mellemstore 
virksomheders og hândvasrkets àr«. gik 3 243 sublân  
pâ 1 043,2 mio sâledes til mindre og mellemstore 
virksomheder mod 1 209 sublân pâ 453,5 mio i 1982. 

Sublânene til de mindre og mellemstore virksom
heder gik forst og fremmest til metalforarbejdning. 
mekanik og naeringsmidler efterfulgt af t urisme (isaer  
hoteller og restauranter), traeindustrien, byggemate-
rialer, papir og forlagsvirksomhed. den kemiske 
industri samt den elektroniske og elektrotekniske 
industri. 

Investeringen per skabt arbejdsplads i de mindre og 
mellemstore virksomheder, der finansieredes med  
globallân. var pâ ca. 61 000 ECU mod 170 000 i 
forbindeise med de storre industriprojekter, der  
finansieres med individuelle lân. Over ni tiendedele 
af sublâ nenes anta! og belob gik ti( uafhaeng ige virk
somheder med under 500 ansatte. De tilsvarende tal  
for virksomheder med under 200 ansatte var  
henholdsvis 88 % og 73 % mod 61 % og 40 % for de  
mindre virksomheder med under 50 ansatte. 

label 7 Globallân og subiàn 11983 

Globaltànsaftaler 
underiegnet ι 1983 

Subiàn under 
lebende globallân 

Antal MIO ECU Antal MIO ECU 
Produktive sektorer 56 1 193,0 3 243 1043.2 
I regionudvikiingsomrâder 32 661,0 1 608 486,4 
Uden for regionudvikiingsomrâder (NIC) 20 485,3 1 496 466,1 
Rationel energianvendelse 4 46,7 139 90,7 
infrestrukturer 13 342.9 464 173,4 
Rationel energianvendelse a 191,5 202 94,3 
1 regionudvikiingsomrâder 5 151,4 282 79.1 

Total 69 1 535,9 3 727 1 216,6 
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Finansieringsbidragene i detaljer 

Italien 
Lângivningen i Italien ogedes bâde af egne midier  
(1 945,7 mio mod 1 588,7 mio i 1982) og af NICs  
midier (665,4 mio mod 449,4 mio i 1982), som det  
ses at tabe! 8. 
At de 2611,1 mio, der udlântes i 1983, gik knap 60 % 
til projekter af regional interesse Ι Mezzogiorno 

(1 556,8 mio, heraf 323,1 mio af NICs midier). Under  
de vanskeiige okonomiske viikâr fortsatte Banken 
sin aktivitet, isaer i den produktive sektor, takket 
vaere et naert samarbejde med taihge itaiienske 
kreditinstitutioner. Det iykkedes den sâiedes at oge 
sine finansieringsbidrag til Industrien med 19%,  
nemlig til 1 039,1 mio. eiler 40% af den samiede 
lângivning i landet. 

Tabei 8: Lén I Italien i 1983 
Fordeling pà finansienngskilder, okonomipoiitiske formâl og brancher 

At egne midier 

MIO ECU 
Af NiCs midier  

MIO ECU MIO ECU 
1 ait 

% 
Italien I alt 1945,7 665,4 2 611,1 100,0 

Fordeling pé ekonomipolltlske formài 
Regionudvikling 1421,1 353,3 1 774,4 68,0 

heraf Mezzogiorrìo 1 233,7 323,1 1 556,8 59,6 
Genopbygning 61,1 208,1 269,2 10,3 

Energi(') 487,4 37,7 525,1 20,1 
Vandkraftvaerker 25,4 — 25,4 1.0 
Kerneenergi 45,3 — 45,3 1.7 
Kulbrinler 56,2 — 56,2 2,1 
Rationel energianvendelse 271,3 — 271,3 10,4 
Gasreriedninger 89,2 37,7 126,9 4.9 

Kommunikation og andre infrastruktureraf 
Interesse for Faeiiesskabet 109,0 30,2 139,2 5.3 
fs^odernisering og omstiiling af vir ksomheder 172,2 289,5 461,7 17,7 

Moderniserlng og omstiiling — — — — 
Hojteknologi 172,2 — . 172,2 6,6 
Produktive investeringer foretaget af mindre og 
meilemstore virksomheder — 289,5 289,5 11.1 

At fratrsekke F) - 244,0 - 45,3 - 289,5 -11.1 

Fordeling pâ hovedbrancher 
Energi, kommunikation og andre infrastrukturer 1 196,1 375,9 1 572,0 60,2 

Energi 458,4 37,7 496,1 19,0 
Kommunikation 372,8 45,2 418,0 16,0 
infrastrukturer for vand 136,7 — 136,7 5.2 
Andre infrastrukturer 127,0 293,0 420,0 16.1 
Globallân 101,2 — 101,2 3,9 
Subfàn under lebende gioballàn 35,8 — 35,8 1.4 

Industri, landbrug og tjenesteydeiser 749,6 289,5 1 039,1 39,8 
individuelle làn 304,6 — 304,6 11,7 
Globallân 445,0 289,5 734,5 28,1 
Sublàn under lebende globallân 358,8 320,1 678,9 26,0 

(1) Jt. label 2. note 2. 
(2) For finansieringsbidrag med fiere formât. 
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Finansieringsbidrag i Faallesskabet 

Industriprojekterne finansieredes med sâvel egne  
midier (749,6 mio, heraf 304,6 mio i individuelle lân 
og 445 mio i globallân) som NICs midier (globallân 
pà 289,5 mio). De individuelle lân gik i Mezzogiorno  
til projekter i bilindustrien, luftfartslndustrien, den  
kemiske industri, glasindustrien og naeringsmiddelin-
dustrien (131,7 mio). I Norditalien var de hovedsa-
gelig forbeholdt projekter for indforelse af digitalsty-
rede maskiner i forbindelse med bilproduktion, frem-
stilling af vaerktojsmaskiner og EDBsystemer samt  
anvendelse af bioteknologi til Produktion af laege-
midler (158,6 mio). 

De 26 globallân pâ i ait 734.5 mio var koncentreret  
om dels mindre og meliemstore virksomheder Inden  
for industri og tjenesteydelser i Mezzogiorno (299,1  
mio) eller i Meilern- og Norditalien (289,5 mio af NICs 
midier og 127,2 mio af egne midier), dels rationel 
energianvendelse i Industrien (18,7 mio). Under de 
lobende globallân bevilgedes der i 1983 i alt 1 495  
sublân pâ 678,9 mio til industri og tjenesteydelser 
samt 15 sublân pâ 35,8 mio til mindre infrastrukturer  
for energi. 

Regionudviklingsprojekterne tegnede sig for 68 % 
(1 774,4 mio, heraf 1 421,1 mio af egne midier og 
353,3 mio af NICs midier), hvoraf 88% stilledes til 
râdighed i Mezzogiorno, inklusive 269,2 mio til 
genopbygningen af de omrâder i Campanien og 
Basilicata, der ramtes af jordskaelvene i 1980. 

Ud over et lân til styrkelse af sammenkoblingen af 
Nord- og Syditaliens hojspaendingsnet og en raekke 
finansieringsbidrag til opforelse af 7 400 boliger  
Inden for rammerne af et program for fremme af den 
okonomiske og industrielle udvikling i Mezzogiorno  
var Bankens aktivitet fordelt som folger: 

I Campanien gik Bankens lân hovedsagelig til 
projekter for drikkevandsforsyning i de taet befol-
kede omrâder af Napoli og Caserta, det videre 
arbejde med etablering af kloakker og renseanlaeg, 
en udbygning af telenettet, et pumpekraftvaerk samt  
modernlsering af et olieraffinaderi i Napoli. I industri-
sektoren finansieredes to fabrikker for fremstilling af 
henholdsvis lyslederkabler i Battipaglia og konsumis 
i Calvano, hvortil kommer, at 116 mindre og meliem
store virksomheder modtog 55,7 mio i form af 
sublân under lobende globallân. 

Over en tredjedel af finansieringsbidragene stilledes 
til râdighed 1 de jordskaelvsramte omrâder, nemlig 
for genopbygningen af en fabrik for fremstilling af 
bildele, der er blandt de storste jordskaelvsramte 
virksomheder, den videre udbedring af v ej- og jern-
banenettet, etablering af midlertidige boliger til de  
jordskaelvsramte, aniaeg af og udstyr til industriom-
râder samt reparation eller ombygning af offentlige 
bygninger, sâsom skoler, biblioteker, museer, civil-
forsvarsbaser og universiteter. 

To tredjedele af lânene var koncentreret I Campa 
nien (542,2 mio), pâ Sicilien (155,2 mio), i Puglien 
(142,2 mio), I Basilicata (117,4 mio) og I Latium (97,1  
mio). Restbelobet var ligeligt fordelt mellem pâ den  
ene side Calabrien, Sardinien, Abruzzerne, Molise 
og Marche og pà den anden side en raekke globallân  
med henblik pâ finansiering af mindre og meliem 
store projekter inden for industri, tjenesteydelser, 
hoteldrift og turismo i forskellige dele af Mezzo
giorno pâ fastlandet. 

Pâ Sicilien bidrog Banken til forbedring af telefon-
nettet og infrastrukturerne for energitransmission, 
idet den finansierede seks gasrorledninger for distri
bution af naturgas fra Algeriet, en udbygning af det 
regionale einet og sammenkoblingen med Calabrien 
ved hjasip af sokabler. De ovrige lân gik til moderni-
sering af en cementfabrik og et raffinaderi, isaer med  
henblik pâ reduktion af energiforbruget, samt til 89  
mindre projekter, hovedsagelig i form af sublân 
under globallân til sicllianske institutter (21,6 mio). 

Under de lobende globallân blev der i 1983 stillet  
704 sublân pâ 218,9 mio til râdighed for mindre og 
meliemstore projekter i Syditatien, hovedsagelig 
inden for naeringsmiddellndustrien, den mekaniske 
industri og byggesektoren. 

I Puglien fortsatte Banken sin stotte til arbejdet med  
omstilling af kraftvaerket I Brindisi til kulfyring, det 
regionale net for transmission og distribution af 
elektricitet samt udbygningen af fiere hovedveje. 
Finansieringsbidragene i industrisektoren skal gore 
det muligt at omstille en cementfabrik 1 Monopoli til 
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Finansieringsbidrag i Faellesskabet 

kulfyring, ligesom 92 mindre og mellemstore virk-
somheder modtog sublân pâ 21,3 mio. 

I Basilicata var midierne fordeit pà projekter for 
udbygning at telefonnettet, omstiliing at en cement-
fabrik I Matera tii kulfyring og genopbygning at de  
jordskaelvsramte omrâder som Ι Campanien, ligesom 
der bevilgedes sublân til 15 mindre virksomheder 
(2 mio). 

Lânene I Latium var forbeholdt kunstvanding af 
12 000 ha af Agro Pontino, to bilfabrikker 1 
henholdsvis Cassino og Ferentino, en fabrik for 
fremstllling af rotorblade af kunstfibre I Anagni, en 
papirfabrlk i Villa S. Lucia og en fabrik for fremstilling 
af dy bfrostvarer i Cisterna di Latina. Endelig modtog  
83 mindre og meilemstore virksomheder sublân pâ  
37,5 mio. 

i Calabrten finansieredes et vandkraftvaerk i Calusia, 
hojspaendingsledninger, forskellige hovedvejsafsnit 
samt omstillingen af cementfabhkkerne i Catanzaro  
og Castrovillari til kulfyring, ligesom 33 sublân pâ 5.4  
mio stilledes til râdighed for mindre og mellemstore 
projekter. 

lige globaliàn (127,2 mio). 210 sublân pâ I ait 84,5  
mio bevilgedes hovedsagelig til virksomheder inden 
for den mekaniske industri, naeringsmidler, bygge-
materialer. trae og glas. 

Lânene tll projekter i Italien, der fremmer virkeliggo-
relsen af Faellesskabets energlpolitiske mài, belob  
sig tll 525,1 mio (487,4 mio af egne midier og 37,7  
mio af NICs midier). En del er allerede nœvnt pâ 
grund af deres bidrag til fremme af regionudviklings-
bestraebelserne. Ca. halvdelen, nemlig 271,3 mio,  
sigter mod en rationel energianvendelse, f.eks. 
udnyttelse af geotermisk energi til elproduktion i 
Toscana, omstiliing af et oliefyret kraftvaerk i Pugllen 
til kulfyring, rationalisering af eltransmissionen 
mellem den nordiige og sydiige del af landet samt  
ibrugtagning af mere effektivt udstyr i to raffinaderier  
pâ Sicilien og i Campanien. Hertil kommer omstiliing  
af fem cementfabrikker til kulfyring samt en fabrik  
for fremstilling af glasuld til isolationsformâl. Endelig  
bevilgedes seks globallân til projekter inden for  
industri (18,7 mio) og infrastrukturer (101,2 mio).  
Under de lobende globallân stilledes 105 sublân pâ 
107,4 mìo til râdighed for sâdanne projekter, heraf to  
tredjedele i Industrien. 

De ovrige finansierede projekter vedrorte elproduk
tion, udnyttelse af olie- og gasforekomster eller 
diversificering af gasforsyningen. 

Pâ Sardinien ydede Banken to lân, nemlig med 
henblik pâ dels rationalisering af energiforbruget i et 
raffinaderi i Sarroch, dels modernisering og udvi-
delse af et bryggeri i Macomer. Hertil kommer 149  
sublân pâ 28,3 mio under diverse globallân, isaer til  
CIS. 

Udbygningen af infrastruktureme af interesse for 
Faellesskabet tegnede sig for i alt 139,2 mio, der var 
fordeit pâ 58 km af Friulimotorvejen mellem Carnia 
og den ostrigske graense samt kloak- og spilde-
vandsbehandlingsanlaeg i Rom og Napoli, der vil  
reducere forureningen af middelhavskysten (75,1 
mio). 

I Abruzzeme og Molise indgik finansieringsbidra-
gene i projekter for drasning og kunstvanding i 
provinsen Campobasso samt i folgende industri-
projekter: Bilfabrikker i Sulmona og Termoli samt  
fabrikker for fremstilling af isolationsmateriale i San 
Salvo, f lydende rengoringsmidler i Pozzili og embal-
lering af drikkevarer i San Martino sulla Marrucina. 
Endvidere bevilgedes 80 sublân pâ 27,4 mio til  
mindre og mellemstore virksomheder. 

I Mellem- og Norditalien fremmede Banken region- 
udviklingsbestraebelserne med lân til dels det videre 
arbejde med Friulimotorvejen (60,3 mio), dels 
mindre og mellemstore virksomheder under forskel-

Frankrig 

I Frankrig kom det til en tilnaermelsesvis fo rdobling 
af lângivningen i forhold til 1982, idet der bevilgedes 
894.1 mio, heraf 707,9 mio af egne midier og 
186.2 mio af NICs midier. 

Âret var k endetegnet af tre hovedtendenser, nemlig 
for det forste stigningen i lânene til regionudvikling 
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Finansierìngsbidrag i Faellesskabet 

(455,2 mio), f.eks. til telenet, vejbygning og mindre 
og mellemstore virksomheders investeringer. For  
det andet det voksende antal projekter for rationel  
energianvendelse (185,7 mio), f.eks. eltransmission, 
fjernvarme — isaer ba serei pâ geotermisk energi — 

samt energìbesparelser i Industrien og forskellige 
bygninger, og for det tredje ydelsen af globallân af 
NICs midier til projekter, der gennemfores af mindre  
og mellemstore virksomheder uden for region- 
udviklingsomràder (105,5 mio). 

Rnansieringsbidrag af regional interesse i Faellesskabet 1979-1983 
I millioner ECU 
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Finansiehngsbìdrag i Fœflesskabet 

Fìnansierìngsbidragene i industrisektoren belob sig 
ti! 258,3 mìo mod 77,4 mio i 1982, herunder et lân ti! 
en fabrik for forarbejdning af stài og fremstilling af 
speciallegeringer ti! luftfartsindustrien samt 11 gto-
ballàn. Sidstnaevnte er forbeholdt mindre og mellem-
store projekter dels Ι reglonudvikiingsomrâder (125,8  
mio af egne midier), dels uden for disse (105,5 mio 
af NICs midier) eller virksomheder, der investerer i  
en rationel energianvendelse (21,8 mio). 

Endellg bevilgedes to globallân med henblik pâ gen-
nemforelse af energibesparelser i offentlige bygnin-
ger samt finansiering af m indre anlaeg for produktion 
eller distribution af nye energiformer elier erstatning 
af traditionelle energiformer (65,8 mio). Under de 
lobende globallân ydedes I ait 185 sublân pâ 53,5  
mio. 

1 1983 modtog 511 mindre og mellemstore virksom
heder i reglonudvikiingsomrâder sublân pâ 97,9 mio.  
De var isaer koncentreret Inden for fiskeri, naerings-
midler, den mekaniske industri og turisme. Uden for 
disse omrâder opnâede 851 virksomheder sublân pâ 
140,3 mio, isaer Inden for mekanik, trykkerivirk- 
somhed, forlagsvirksomhed og turisme. 

1 infrastruktursektoren bidrog Banken forst og 
fremmest til en forbedring af ko mmunikationsforbin-
delserne med udvikiingsomrâder eller omrâder, der  
kendetegnes af problemer i forbindetse med indu-
striens omstilling. Lânene gik til modernisering og 
udbygning af telefonnettet, isaer i Sydvest- og 
Vestfrankrig samt i Nordfrankrig-Pas-de-Calais 
(155,7 mio) og til vejbygning, f.eks. ringvejen 
omkring Bordeaux og forskellige vejafsnit inden for 
rammerne af det program, som Fonds Spécial de  
Grands Travaux gennemforer. Hertii kommer, at glo- 
ballânene til CAECL har gjort det muligt at foretage  
knap 300 vigtige vejforbedringer. Endelig finansiere- 
des en udbygning af flyforbindelserne i Faellesskabet  
gennem erhvervelse af fem fly af maerket Boing og  
en kulterminal i havnen St Nazaire-Montoir de Bre 
tagne. 

Selv om lânene i energisektoren fortsat var betydeli-
ge (253,7 mio), reprœsenterer de kun lidt over en 
fjerdedel af de samlede bevtilinger. Ud over fìnansie 
rìngsbidragene til kernekraftvaerkerne i Flamanville (i 
Manche) og Creys-Malville (i Alperne) samt til et ter-
misk kraftvaerk og en brunkulsmine i Gardanne i 
Provence (164,5 mio) fremmede Banken projekter  
for ratipnalisering af energianv endelsen, nemlig sam-
menkoblingen af det franske og britiske hojspaen-
dingsnet (74,1 mio) og tre fjernvarmeprojekter (15,1  
mio) for udnyttelse af dels geotermisk energi i Paris-
omrâdet, dels overskudsvarme fra uranberignings-
anlaegget i Pierrelatte i Drôme samt integration af 
varmesystemet i en universitetsby i Lyons fjernvar-
menet. 

Det forenede Kongerige 

Finansieringsvirksomheden i Det forenede Kongeri
ge gik pâ ny betydeligt frem, nemlig til 691,4 mio,  
heraf 591,3 mio af egne midier og 100,1 mio af NICs 
midier, mod 490,6 mio i 1982. 

Dette skyides hovedsagelig stigningen I energi- (300  
mio) og industriinvesteringerne (121,5 mio, heraf 
93,8 mio i form af globallân). 

Bevillingerne til infrastrukturprojekter forbiev omfat- 
tende og var fordeit pâ transport (102,3 mio), tele- 
kommunikation (74,2 mio) samt vandforsyningsnet  
og spildevandsbehandiing (31,8 mio). Lânene til 
lokale myndigheder med henblik pâ gennemforelse 
af forskelligartede projekter (veje, lufthavne, indu-
striomrâder, vandbygning eller anlaeg for opar-
bejdning af affald) belob sig til 61,5 mio. Bortset fra  
udvidelsen af Birmingham lufthavn, der isaer  
benyttes af rejsende til Faellesskabet og Den iberi-
ske Halvo, gavnede de finansierede infrastrukturer  
regionudviklingsbestraebelserne. 

Lânene til fremme af Faellesskabets energjpolltlsk e 
mài sigtede isaer mod at udnytte Faellesskabets 
egne energikilder (218 mio), idet de gik til et kerne-
kraftvœrk i Torness Point, anlaeg for lagring og opar-
bejdning af kernebraendsel ì Seilafield (Nordeng 
land), udnyttelse af kulbrinteforekomsterne i Nord-
soen (tapning af Magnusfeitet og gasrorledning til 
Skotiand). Sammenkoblingen af det britiske og fran
ske hojspaendingsnet vil i ovrigt bidrage til rationati-
sering af energianvendelsen (82 mio). 
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Reduktion af afhœngigheden afimporteret olle er blandi 
Fœiiesskabets t)0jt prioriterede mài ! 1983stiiledes 1 821 mio 
derfor tu ràdighed for projekter med dette (ormài. De vedrorer 
isœr rationalisering af energianvendelsen, saeriig i industrien 
(0verst ti! venstre). udnyttelse afegne ressourcer (overst til  
hejre) og fremstilling af isoleringsmateriale. 

Finansierìngsbidrag i Fsellesskabet 

Lânene tü projekter for regionudvikling (359,7 mio)  
repraesenterer lidt over halvdelen af den samlede 
lângivning og bevilgedes hovedsagelig 1 Skotland og 
Nordengiand. 

I Skotland (125,9 mio) gik de til telekommunikation, 
veje, isaer naer Edinburgh og Glasgow, kloakering  
samt — pâ Hebriderne — veje, vandforsyning, et  
industriomrâde og forbedring af forbindelsen med  
oen Berneray. 

I Nordengland (93,7 mio) deltog Banken i finansie-
ringen af forbedringer af vandforsyningen og kloak-
nettene, udstyr til industriomrâder og et fjernvarme-
vaerk i Tyneside samt udstyr til kulterminalen i Work
ington havn, som vil lette kuleksporten til Irland.  
Endvldere bevilgedes 32,9 mio I Nordvestengland, 
nemlig til ringvejen omkring Liverpool og Manches
ter lufthavn. I Lancashire finansieredes en raekke 
kystsikringsarbejder og projekter for oparbejdning af 
husholdningsaffald. I Wales muliggjorde Banken en 
forbedring af vejnettet 1 de sydlige grevskaber og 
forskellige vandbygningsarbejder (34,7 mio). Til tele-
fonnettet i Hull i Yorkshire and Humberside samt til 
veje og aniasg fo r kompaktering og oparbejdning af 
fast affatd bevilgedes 12,8 mio. I Sydvestengland var 
det vejbygning, mindre industriomrâder og flynaviga-
tionsudstyr der finansieredes, hvortil kommer en 
hotelskole og en losseplads (6,4 mio) i Plymouth. 
Endelig modtog en fabrik for fremstilling af glasem-
ballage i East Midlands et lân pâ 5,8 mio. 

I Nordirland gik to lân til dels bygning af et kort-
dlstancefly til 36 passagerer, dels modernisering og 
udvidelse af et andelsmejeri (21,9 mio). 

Til gavn for mindre og mellemstore virksomheder  
bevilgedes otte globallân, nemlig tre af egne midier  
til projekter i regionudvikiingsomrâder (25,7 mio) og  
fem af NICs midier uden for disse omrâder (68,1  
mio). Under de lobende globallân stilledes 20 sublân 
pâ 12,5 mio til ràdighed i regionudvikiingsomrâder 
og 75 pâ 11,4 mio uden for disse. En betydelig del  
heraf var f orbeholdt projekter Inden for mekanik og 
naeringsmidier. 

Graekenland 

Lângivningen i Graekenland var fortsat omfattende. 
Den belob sig til 364,3 mio af egne midier og 85,3  
mio af NICs midier, eller 449,6 mio (mod 458,5 mio I  
1982, herunder 80 mio i lân med rentegodtgorelser 
til genopbygningen af de omrâder, der ramtes af  
jordskaelvene i februar 1981). 

Samtlige lân fremmer regionudviklingsbestraebelser-
ne og gik isaer til infrastrukturer (243,7 mio) og ener-
giprojekter (142,8 mio), som er en forudsaetning for  
den produktive sektors fremgang. Tre globallân pâ  
63,3 mio var forbeholdt mindre og mellemstore pro
jekter Inden for industri og landbrug. 

Lânene i energisektoren var fordelt pâ fire vand-
kraftvœrker, et termisk kraftvaerk og en brunkuls-
mine i forbindelse hermed samt et projekt for  
Produktion af el og damp i et raffinaderi. Disse 
aniaeg, der i alt bllver pâ 1 320 MW, oger udbudet I  
de pâgaeldende regioner og mindsker samtidig Fael-  
lesskabets afhaengighed af olie. 

I kommunikationssektoren stilledes lânene til ràdig 
hed for en yderligere udvidelse og modernisering af  
de lokale og mellembys telefonnet samt en for 
bedring af vejnettet. isaer vejen Fatras—Olympia.  
Endelig finansierede Banken projekter for spilde-
vandsbehandling i Athen, Thessalonike, Volos og 
Aghios Nikolaos, der isaer vil gore det muligt at  
mindske forureningen af den aegaeiske kyst til gavn 
for turismen. 

Den ovrige lângivning var fordelt pâ etablering af ni  
industriomrâder, en udbygning af kunstvandingsnet-
tet pâ sletterne Boida-Mavri, Konitsa (Epiros) og 
lerapetra (Kreta) samt mindre, lokale infrastrukturer,  
hovedsagelig i form af to globallân til Tameio Paraka-
tathikoy kai Daneion. 

De bevilgede globallân vil gore det muligt fortsat at 
yde sublân til projekter Inden for industri og land
brug. I 1983 gik 90 sublân pâ 56,5 mio af egne 
midier sâledes til mindre virksomheder Inden for 
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Industri (naehngsmidler og mekanik) og turisme, 
medens 4,4 mio stilledes til râdighed for projekter I 
ca. 580 iandbrugsbedrifter. 

Rnansieringsbldrag i Faellesskabet 11983 
Fordeling pa lande og hovedbrancher 

Danmark 

Lânene 1 Danmark, der belob sig til 365,1 mio (259,7 
mio at egne midier og 105,4 mio at NICs midier), gik 
hovedsagelig til energiprojekter (324,1 mio), nemlig 
udnyttelse at kulbrinteforekomsterne i den danske 
del at Nordsoen, gastransmission, gasbehandling og 
gasdistribution gennem et rorledningsnet, som er til-
koblet det nordeuropaeiske net (284 mio). Med hen-
blik pa rationalisering at energlanvendelsen ydede 
Banken 40 mio til dels fjernvarmeprojekter i Esbjerg 
m.fl. i form af sublân under to globallân, dels et af-
faldsforbraendingsanlaeg, som er tilsluttet fjernvar-
menettet i Nykobing Falster, dels industrielle aniaeg 
takket vaere endnu et globallân. I 1983 b evilgedes to 
sublân til mindre fjernvarmeprojekter. 

Bankens ovrige finansieringsbidrag var fordelt pâ  
udvidelser af en raekke pakhuse i Grönland, forure-
ningsbekaempelse i Kalundborg Fjord gennem 
udbygning af Ka lundborgs kloaknet og en udvidelse 
af Tejn havn pâ Bornholm. 

Fire nye globallân stilledes til râdighed for danske 
lântagere med henblik pâ fremme af m indre og mel-
lemstore virksomheder i regionudvikiingsomrâder  
(6,2 mio) og uden for (22,1 mio af NICs midier).  
Endelig bevilgedes 106 sublân pâ i alt 17,1 mio,  
hovedsagelig til virksomheder inden for mekanik og  
nasringsmidler. 

I millioner ECU 

2 600-

2400-

Irland 

Lângivningen i Irland udgjorde 304 mio, heraf 234,6  
mio af egne midier og 69,4 mio af NICs midier mod  
henholdsvis 325,4 og 83,1 mio i 1982. 

De finansierede projekter fremmer alle regionudvik-
lingsbestraebelserne. Der var isaer tale om infrastruk-

Industri 
Andre infrastrukturer 
EnergI 
Genopbygning 
Heraf NIC 
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Finansìeringsbidrag i Fseffesskabet 

turer (200,5 mio) for forbedring af kommunikatlonen  
1 og mellem landets forskellige grevskaber, f.eks.  
den videre udbygning og modernisering af telefon- 
nettene, forbedring af vejnettet og elektrificering af  
Dublins forstadsbaner. Endvidere ydede Banken lân  
til projekter for vandforsyning og kloakering af In te
resse isaer for talrlge landbrugsomrâder (19,7 mio)  
samt til opforelsen af noglefaerdige In dustrihuse (3.7  
mio). I energisektoren gik midlerne (66,1 mio) til  
opforelsen af det kulfyrede kraftvaerk I Moneypoint 
og en udbygning af hojspaendingsnettet. Isaer mel
lem dette vaerk og Dublin. 

Tre globallân skal indgâ i finansieringen af mlndre  
projekter inden for industri (4,2 mio), turisme (5,6  
mio) og landbrug (4.2 mio). Under de lobende glo 
ballân bevllgedes 42 sublàn pà 5,2 mio, heraf halvde-
len til projekter for turisme. 

Forbundsrepubitkken Tyskiand 

I Forbundsrepublikken Tyskiand bevllgedes i alt  
152,2 mio, heraf 54,6 mio af egne midier og 97,6 mio  
i form af garantier. Hovedparten heraf var forbeholdt  
dels kernekraftvaerkerne i Philippsburg (Baden-
Württemberg) og Gundremmingen (Bayern), som  
modtog 102,8 mio, heraf 76,7 mio i form af garantier 
for bankiân, dels et afsnit af rorledningen MEGAL,  
som forer naturgas fra Sovjetunionen frem til For 
bundsrepublikken Tyskiand og Frankrig (26,5 mio).  
Tre projekter i den produktive sektor i region-
udviklingsomrâder fremmedes med 22,9 mio, isaer i 
form af en garanti til et nyt koksanlaeg i Dillingen 
som et led i omstruktureringen af stâlindustrien 1  
Saarland. De to ovrige tàn bevllgedes i Nieder
sachsen. nemlig til en medicinalvarefabrik og et lille  
hotel med restaurant pâ kysten. 
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Lân i Fœllesskabet ( ) 
A. Lân af egne midier og garantier  

Aftaler undertegnet ί 1983 

I 1983 indgik Banken aftaler om lân og garantier pâ 4 255,7 mio at egne midier til projekter i Faeiiesskabet. Disse flnansie-
ringsbidrag, hvis okonomiske hovedtraek er beskrevet pâ siderne 32-49, er ydet pâ Bankens finansielle ansvar og figure-
rer pâ dens statusopgorelse. 

Projekternes okonomipolitiske formâl, som er anfort 1 hojre spalte, svarer til hovedinddelingerne 1 tabel 2. 

Visse af de finansierede projekter har ligeledes modtaget lân af NICs midier (jf. s. 30 og 31). De er markeret med et 
plustegn. En asterisk efter belobet angiver de lân til projekter i Irland og Italien, der er forbundet med en rentegodtgorel-
se pâ 3 procentpoints Inden for rammerne af EMS. De lân, som Banken har stillet tll râdighed for genopbygningen af de 
jordskaelvsramte omrâder i Ita lien, er maerket med to asterisker. De er forbundet med en rentegodtgorelse pâ 3 procent
points. Lân nr. 120 er forbundet med en rentegodtgorelse pâ 3 procentpoints som et led i foranstaltningerne for bevarel-
se af Faellesskabets kulturarv. 

EnergiformàI 
Infrastrukturer af Intere sse for Faeiiesskabet 
Modernisering og omstilling 
Regionudvikling 

DANMARK 

Mio ECU 

259,7 
2 105,6 mio kr. 

1. Affaldsforbraendingsanlaeg, der er 
tllkoblet fjernvarmenettet I Nykobing 
Falster 
l/S REFA 
26.2 mio kr. 3,2 

2. Udvidelse og forbedring af fjern
varmenettet i Esbjerg 
Esbjerg kommune 
50 mio kr. 6,3 

3.+ Platform til Gormfeltet i Nord-
soen; 220 km oiierorledning til Jyl-
lands vestkyst, 110 km rorledning her-
fra til Fredericia samt divers e Installa
tioner og term inal i F redericia 
Dansk Ollerar A/S 
320 mio kr. 39.3 

4.+ Antaeg i Nybr o for behandling af 
naturgas fra Tyrafeltet i Nordsoen 
samt kompressorstation i Egtved og 
56,6 km rorledning fra Nybro til Egt
ved 
Dansk Olle og Naturgas A/S 
345 mio kr. 43,3 

5. 273 km gasrorledning for forsy-
ning af 21 syd- og sonderjyske kom
muners distributionsnet 
Naturgas Syd l/S gennem Kongerlget 
Danmarks Hypotekbank og Flnans-
forvaltnlng 
73 mio kr. 9,2 

EnergiformàI 
Infrastrukturer af Interes se for Faeiiesskabet 
Modernisering og omstilling 
Regionudvikling 

Mio ECU 

6. 177 km rorledning for transmis  
sion af naturgas fra Tyrafeltet i Nord
soen mellem kompressorstationen i 
Egtved og Korsor, inklusive solednin-
ger under Lille Baelt og Store B aelt 
Dansk Olle og Naturgas A /S 
550 mio kr. 67,4 

7. Fordelings- og distr ibutionsnet for  
naturgas til 27 kommuner pâ Fyn 
Naturgas Fyn l/S gennem Kongerlget 
Danmarks Hypotekbank og Flnans-
forvaltning 
340 mio kr. 41,6 

8. Udvidelse af Tejn havn pä Born
holms nordkyst 
Tejn Havnebestyrelse 
5,7 mio kr. 0,7 

9. Udbygning af kloaknettet og ren-
seanlaeg i Kaiundborg 
Kaiundborg kommune 
28,7 mio kr. 3,6 

10. Udvidelse a f pakhuse i en rsekke 
gronlandske havne 
Den danske stat (finansministerlet) 
67 mio kr. 8.2 

11. Globaliän til den danske stat 
(finansministerlet) med henblik pâ  
finansiering af mindre og mellemsto re 
projekter Inden for Industri og turisme 
i egnsudvikiingsomrâder  
50 mio kr. 6.2 

(1) Finansienngsbidragene udtrykkes aimindehgvis ι modvaerdten at en national valuta. 
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Energiformâl 
Infrastrukturer at interesse for Faellesskabet 
Modernisering og omstllling 
Regionudvikling 

Mio ECU 

12-13. Globallän til Den Danske 
Bank International S.A. med henblik 
pâ finansiering af projekter for 
— rational energlanvendeise i Indu 

strien 
50 mio kr. 6,1 

— Produktion, transformation eller 
transmission af energi, isaer fjem-
varmesystemer 
150 mio kr. 18.4 

14. Globallän til Copenhagen Han
delsbank International S.A. med hen
blik pä finansiering af mindre og mel-
lemstore energiinfrastrukturer, Isaer 
fjernvarmesystemer 
50 mio kr. 6,1 

FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND 152,2 
346.6 mio DM 

15. Blok 2 pä 1 281 MW af kerne-
kraftvaerket i Philippsburg (Baden-
Württemberg) 
Kernkraftwerk Philippsburg GmbH 
60 mio DM 

16-17. Blok 2 og 3 à 1 320 MW af 
kernekraftvaerket i Gundremmingen 
(Bayern) 
Kernkraftwerk Gundremmingen Ver
waltungsgesellschaft GmbH 
Garantier 
— 87 mio DM 
— 87.mio DM 

18. 447 km rorledn ing mellem Waid
haus (den tjekkiske graense) og Me
delsheim (den franske graense) for  
transport af sovje tisk naturgas 
Mittel-Europäische Gasleitungsge
sellschaft GmbH gennem MEGAL 
Finance Company Ltd 
60 mio DM 

19. Nyt koksanlaeg med 60 ovne i 
Dillingen (Saarland) 
GAL Zentralkokerei Saar, Besitzge
sellschaft GmbH & Co. KG 
Garanti 
48 mio DM 

20. Medicinalvarefabrik I Cuxhaven 
(Niedersachsen) 
TAD Pharmazeutisches Werk GmbH 
2.8 mio DM 

21. Turisthotel med 25 vaerelser og 
restaurant i Horumersiel pä Nordso-
kysten (Niedersachsen) 
Immobilien- und Freizeitanlagenbe
triebs GmbH 
1.8 mio DM 

26,1 

38,4 
38.4 

26,5 

20,9 

1.2 

0.8 

Energiformâl 
Infrastrukturer af Interesse for Faellesskabet 
Modernisering og omstilling 
Regionudvikling 

GRiEKENLAND 

Mio ECU 

364,3 
28 650 mio dr. 

22.+ Kraftvserk pä 2 χ 300 MW i 
Amynteon (Vestmakedonien), der skal 
fyres med brunkul fra et naerliggende 
brud 
DEI 
1,5 mia dr. 19,4 

23. Daemnlnger og vandkraftvaerker i 
forbindelse med Aliakmonfloden I Sfi-
kia (315 MW) og Assomata (108 MW) 
sydvest for Thessalonike (Makedoni
en) 
DEI 
2 mia dr. 25,2 

24-25. Vandkraftvaerk pä 210 MW i 
Rigai nord for loannina (Epiros) 
DEI 
— 600 mio dr, 7,7 
— 600 mio dr. 7,6 

26. Vandkraftvaerk pä 150 MW i for
bindelse med Acheloosfloden nord for  
Agrinion (Vestgraekenland) 
DEI 
1,2 mia dr. 15,5 

27. Ratlonalisering af energianven-
delsen i et raffinaderi i Aghll Theodori 
(Centralgraekenland) gennem installa 
tion af to gasturbiner for Produktion af 
ei og damp 
Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries 
S.A. 
500 mio dr. 6.6 

28.+ Âbent brunk ulsbrud i Amynte
on (Vestmakedonien) med henblik pä  
forsyning af et nae rliggende kraftvaerk 
DEI 
2 mia dr. 25,6 

29. Forbedring og udbygning af ca. 
3 000 km hoved- og landevej 
Den grœske stat (ministerlet for 
offentlige arbejder) 
4 mia dr. 50,3 

30. Vejen Fatras—Olympia; aniaeg af 
72 km i nyt tracé og omiaegning af 40  
km samt aniaeg af 68 km biveje (Pelo-
ponnes) 
Den grœske stat (okonomlmlniste-
rlet) 
1 mia dr. 12.9 

31.+ Udbygning og modernisering 
af telefon- og telexnettene 
OTE 
1.5 mia dr. 18,9 
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Energiformâl 
Infrastrukturer at interesse for Faellesskabet 
Modernlsering og omstilling 
Regionudvikling 

Mio ECU 

32. Kunstvanding af 2 200 ha af 
omrädet ierapetra (Kreta) 
Den grseske stat (ekonomiminlste-
riet) 
800 mio dr. 10,1 

33. Kunstvanding af 2 600 ha af 
Boida-Mavrisletten (Epiros) 
Den grseske stat (ekonomlmlnlste· 
riet) 
100 mio dr. 1.3 

34. Kunstvanding af 1 400 ha af Ko-
nitsasletten (Epiros) 
Den graeske stat (ekonomimlnlste· 
riet) 
100 mio dr. 1,3 

35. Kloakering og spiidevandsbe-
handling i Thessalonike (Makedonien), 
Volos (Thessalien) og Aghios Nikola-
os (Kreta) 
Lokale myndigheder under ledelse af 
ministeriet for offentllge arbejder 
gennem den graeske stat 
2.3 mia dr. 28,9 

36. Kloakering og spildevandsbe-
handling i byerne loannina (Epiros). 
Larisa (Thessalien). Kastoria og Ptole-
mais (Vestmakedonien) 
Kommunale vend- og kloakveesener 
gennem den graeske stat (ekonomi-
minlsterlet) 
1 mia dr. 12,6 

37. Renseanlaeg i Metamorphosis for 
spildevand fra over 1,3 mio indbygge-
re i Athenomrâdet (Ostgraekenland) 
Athens vand- og kloakvaesen gen
nem den graeske s tat (ekonomlmlni· 
steriet) 
750 mio dr. 9,7 

38. Industriomràder i Larisa (Thessa 
lien), Lamia (Centralgraekenland), 
loannina (Epiros). Kilkis (Centralmake-
donien), Serres. Kavala, Drama (0st-
makedonlen), Komotini (Thrakien) og 
Patras (Peloponnes) 
ETBA 
1200 mio dr. 15,9 

39. Globallân til Tamelo Parakata-
thlkoy kal Daneion med henblik pä 
finansiering af mindre og mellemstore 
infrastrukturprojekter, der gennemfo-
res af lokale myndigheder 
2,5 mia dr. 31,5 

40. Globallân til ETBA med henblik 
pä finansiering af mlndre og mellem
store industriprojekter 
1.5 mia dr. 18,9 



Energiformâl 
Infrastrukturer af interesse for Faallesskabet 
Modernisering og omstilllng 
Regionudvikiing 

Mio ECU 

41. Globallân til Trapeza Ependise· 
on med henbllk pâ finansiering af 
mindre og mellemstore industriprojek-
ter 
1 mia dr. 

42. Globallân til AgrotikI Trapeza tis 
Ellados med henbllk pâ finansiering af 
mindre og mellemstore landbrugsin-
dustriprojekter og investeringer i land-
brugsbedrifter 
2,5 mia dr. 

FRANKRIQ 

12,9 

31,5 

707,9 

4 812.1 mio ffr. 

43-44. Blok 1 og 2 à 1 300 MW af 
kernekraftvaerket i Flamanville (Nedre 
Normandiet) 
EOF 
— 300 mio ffr. 43,7 
— 310 mio ffr. 45,1 

45. Kernekraftvaerket Super-Phénix  
(1 200 MW) i Greys-Malville (Rhône- 
Alperne) 
Centrale Nucléaire Européenne à 

irons Rapides (NERSA) 
300 mio ffr. 46,0 

46-47. Udnyttelse af geotermiske 
ressourcer i et fjernvarmenet i Meaux 
(Île-de-France), der omfatter 7 000  
boliger 
Syndicat Mixte pour la Géothermie à 

jx gennem CAECL 
— 27 mio ffr. 4.0 
— 27 mio ffr. 4,0 

46. Modernisering af fjernvarmenet-
tet i universitetsbyen Doua og sam-
menkobling heraf med fjernvarmenet-
tene i Villeurbanne og Communauté  
Urbaine de Lyon 
Ville de Villeurbanne gennem CAECL 
12,5 mio ffr. 1,8 

49. Udnyttelse af overskudsvarmen 
fra uranberigningsanlaegget Eu rodif til 
opvarmning af boliger og 36 ha 
vaeksthuse 1 Pierrelatte 
Syndicat Mixte d'Aménagement 
Rural de la Drôme gennem CAECL 
36,3 mio ffr. 5.3 

Energiformâl 
Infrastrukturer af interesse for Fœllesskabet 
Modernisering og omstilling 
Regionudvikiing 

Mio ECU 

50. + Sammenkobling at det franske 
og britiske hojspaendingsnet ved 
hjaelp af fire par sokabler under Kanä
len mellem Bonningues-lès-Calais  
(Nordfrankrig-Pas-de-Calais) og Sel-
lindge (Sydostengland) 
EOF 
400 mio ffr. 59.5 

51. Forbedring af hovedvejsnettet i 
forbindelse med specielle egnsud-
viklingsomrâder 
Fonds Spécial de Grands Travaux 
250 mio ffr. 37.2 

52. Faerdiggorelse af et 6 km langt 
afsnit af ring vejen vest om Bordeaux 
Communauté Urbaine de Bordeaux 
gennem CAECL 
29 mio ffr. 4,2 

53. Kutterminal i Montoir (Pays de la 
Loire) 
Port Autonome de Nantes-St Nazalre 
gennem CAECL 
58,3 mio ffr, 8.9 

54. Erhvervelse af fem mellemdistan-
cefly af typen Boing Β 737 til det euro-
paeiske net 
Compagnie Nationale Air France  
gennem Groupement d'intérét 
Économique 
147 mio ffr. 21,9 

55. Udvidelse og modernisering af 
det mellembys telenet i egnsudvik-
lingsomrâder 
Administration des Postes et 
Télécommunications gennem CNT 
435 mio ffr. 63,3 

56. Udbygning og modernisering af 
telefonnettet i Nordfrankhg-Pas-de-
Calais 
Administration des Postes et 
Télécommunications gennem CNT 
635 mio ffr. 92,4 

57. Udvidelse og modernisering af 
aniaeg for fo rarbejdning af fin- og spe-
cialstâl samt legeringer i Pamiers 
(Sydfrankrig-Pyrenaeerne) 
Creusot-Loire S.A. 
35 mio ffr. 5.2 

58-61. Globallân til CEPME med 
henblik pâ finansiering af mindre og 
mellemstore projekter i egnsudvik-
lingsomrâder 
— 100 mio ffr. 14,9 
— 180 mio ffr. 26,4 
— 120 mio ffr. 17,5 
— 300 mio ffr. 43.7 
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Energiformâl 
Infrastrukturer at interesse for Faellesskabet 
Mcdernlsering og omstllling 
Regionudvikling 

Mio ECU 

62. Globaliän til fire egnsudvlklings-
selskaber (SDR) med henblik pâ fi-
nansiering af mindre og mellemstore 
projekter inden for industri og tjene-
steydelser i egnsudviklingsomräder  
(40 mio ffr. hver) 
— SDR PIcardiet 
— SDR Sydvestfrankrig 
— SDR Midt- og Vestfrankrig 
— SDR Bretagne 
160 mio ffr. 23.3 

63. Globaliän til Crédit National med  
henblik pâ finansiering af dels mindre 
og mellemstore industriprojekter, dels  
minivandkraftvaerker med henblik pâ 
rationalisering af energianvendelsen 
150 mio ffr. 21,8 

64-66. Globaliän til CAECL med hen
blik pâ finansiering af infrastrukturpro-
jekter, der gennemfores af lokale  
myndigheder eller offentlige virksom-
heder 1 egnsudviklingsomräder 
— 100 mio ffr. 15.3 
— 300 mio ffr, 44.0 
— 200 mio ffr. 29.1 

67. Globaliän til CAECL med henblik 
pâ finansiering af forholdsvis besked-
ne projekter for Produktion, distribu 
tion og indforelse af nye energiformer, 
der gennemfores af lokale myndighe
der 
200 mio ffr. 29,4 

IRLAND 234,6 

168,5 mio IE 

68. Udbygning af hojspaendingsnet-
tet. issr etablering af 400 kV lednin-
ger meilem vaarket i Moneypoint og 
Dublin 
Electricity Supply Board 
Umioie 19,3* 

69-70. Elektrificering og modernlse-
ring af Dublin s forstadsbaner 
Coras lompair Eireann 
— 30,6 mio IE 42.2 
— 5,4 mio IE 7,4 

71-72. Forbedring af vejnettet 
Den irske etat (finansminlsteriet) 
— 7 mio IE 10.1 * 
— 11 mio IE 15.9 * 

73. Forbedring af vejnettet og ring-
vejene omkring Dublin og Cork 
Den irske stet (finansminlsteriet) 
16,5 mio IE 22,9 * 



Energiformäl 
Infrastrukturer af interesse for Fsellesskabet 
Modernisering og omstilling 
Regionudvikling 

Mio ECU 

74.+ Udvidelse og moderni sering af 
telenettet til gavn for ca. 48 000 tele- 
fon- og telexabonnenter 
Department of Posta and Telegraphs  
gennem Irish Telecommunications  
Investments Ltd 
60 mio I e 83,3· 

75. Forbedring af vandforsyningen 
og kloakfaciliteterne 1 landbrugsomrà- 
der 1 grevskaberne Donegal, Monag-
han, Mayo, Galway, Clare, Longford 
og Tipperary 
Den Irske stat (finansmlnlsteriet) 
10 micie 13,9' 

76. Vandforsyning og spildevandsbe-
handling i grevskaberne Dublin, Meath, 
Kildare, Wicklow, Wexford. Kilkenny, 
Tipperary og Waterford 
Den irske stat (finansmlnlsteriet) 
4 mio le 6.8 * 

77-78. Globaliän til Industrial Credit 
Company Limited med henbllk pâ fi-
nansierlng af mlndre og mellemstore 
projekter 
— I turistsektoren 

4 mio I ε 5,6 
— i industrisektoren 

3 mio le 4.2 

79. Globaliän til Agricultural Credit 
Coφoration Ltd med henblik pâ fl-
nanslering af mindre og mellemstore 
projekter Inden for landbrug og land-
brugsindustri 
3 mio l£ 4.2 

ITALIEN 1945»7 

2 612,6 mia lire 

80. Blok 2 pä 982 MW af kernekraft-
vserket i Montatto di Castro (Latium) 
ENEL 
60 mia lire 45.3 * 

81. Omstilling af et kraftvaerk pä 
1 216 MW i Brindisi (Puglien) til kul-
fyring 
ENEL 
31 mia lire 23,4 * 

82. Pumpekraftvaerk pâ 1 000 MW Ι 
Presenzano (Campanien) 
ENEL 
60 mia lire 45.3 * 

Energiformäl 

Infrastrukturer af Interesse for Faellesskabet 
Modernisering og omstilling 
Regionudvikling 

Mio ECU 

83. Vandkraftvaerk pà 50 MW i Calu-
sia (Calabrien) 
ENEL 
14 mia lire 10,6* 

84. Stromkraftvœrk pâ 22 MW i for-
blndelse med Dora Balteafloden mel-
lem Pont-Saint-Martin og Quincinetto 
(Piemonte) 
ENEL 
20 mia lire 14,9 

85. Fem geotermiske kraftvaerker pä 
i alt 75 MW i Toscana 
ENEL 
30 mia lire 21,9 

86. Udnyttelse af olieforekomsten 
Santa Maria i Abruzzerne 
AGIR S.p.A. gennem BNL 
13 mia lire 9,7 

87. Anden etape af udnyttelsen af 
olieforekomsten Nilde I Middelhavet 
sydvest for Trapani (Sicilien) 
AGIR S.p.A. gennem BNL 
12 mia lire 9,0 

88. Udnyttelse af naturgasforekom-
sterne Porto Corsini ud for Ravenna 
(Emilia Romagna). Barbara ud for Fal
conara (Marche) og Ada ud for Chiog-
gia (Venezia) I Adria terhavet 
AGIR S.p.A. 
50 mia lire 37.5 * 

89. Aniaeg for rationalisering af ener-
gianvendelsen i et olieraffinaderi 1 Sar-
roch nser Cagliari (Sardinien) 
SARAS S.p.A. gennem IMI 
39 mia lire 29.4 

90. Aniaeg for energibesparelser, 
produktionsspredning og forurenings-
bekaempelse ί et olieraffinaderi i Melilli 
(Sicilien) 
Industria Siciliana Asfalti Bitumi 
S.p.A. gennem IRFIS 
19 mia lire 14,2 

91. Ombygning af et olieraffinaderi i 
Napoli (Campanien) med henblik pà 
rationalisering af energ ianvendelsen 
MOBIL GII Italiana S.p.A. gennem 
CENTROBANCA 
12 mia lire 9,0 
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Energiformâl 

Infrastrukturer at interesse for Faellesskabet 
Modernlsering eg omstllling 
Regionudvlkling 

Mio ECU 

92. Udbygning af det nord-sydgâen- 
de eltransmissionsnet og etablering a f 
ca. 1 000 km hojspaendingsledning 
ENEL 
35 mia lire 26.4 * 

93. Udbygning af eltransmlssions-
og -distributionsnettene pä Sicilien og 
I Puglien 
ENEL 
85 mia lire 63,7 

94. Eltransmissionsnet pä Sicilien og 
i Calabrien , 400 km hojspsndingsled-
ning og 7 km sokabel under Messina-
straedet 
ENEL 
12 mia lire 9,1' 

95. 169 km rorledning fra Gallese  
(Latium) til Arezzo (Toscana), der skal 
forbinde transmissionsnettet for alge-
risk gas 1 Mezzogiorno med transmis
sionsnettet og lagerfaciliteterne i Mel-
lem- og Norditalien; kompressorstati-
on i Gallese  
SNAM S.p.A. 
120 mia lire 89,2 

96. Forbedring af for skellige afsnit af 
hovedvej 18. 106, 280 og 522 samt af 
motortrafikvejen Cosenza—Crotone  
(Caiabrien) 
ANAS 
51 mia lire 38,5 ' 

97. Forbedring af 108 km af syv v lg-
tige hovedveje (Puglien) 
ANAS 
56 mia lire 40,9 

98.-»· Det 32 km lange afsnit Carnia 
— Pontebba af Frlu limotorvejen 
Concessioni e Costruzioni Auto·  
strade S.p.A (Autostrade) 
45 mia lire 33,9 

99-100. Udbedring af 107 vej- og 
motorvejsafsnit, der beskadigedes af 
jordskaelvene i november 1980 (Cam-
panien og Basilicata) 
ANAS gennem den itallenske stat 
— 10 mia lire 7,5 " 
— 40 mia lire 29,2" 

101-102. Udbygning af telefonnettet I 
Campanien med henblik pà tilsiutning 
af 133 000 nye abonnenter 
SIP gennem IRI 
— 100 mia lire 74,9  
SIP gennem IMI 
— 100 mia lire 73,0 
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103. Udbygning af telefonnettet pâ  
Sicilien med henbltk pâ tlislutning af 
ca. 166 000 nye abonnenter  
SIP gennem IRFIS 
50 mia lire 37,5 * 

104. Udbygning af telefonnettet I 
Basilicata med henblik pâ tlislutning af 
ca. 24 500 nye abonnenter  
SIP gennem ISVEIMER 
50 mia li re 37,5 

105. Kunstvanding af 11 800 ha med 
vand fra en daemning over Bifernoflo-
den samt draeningsarbejder i provln-
sen Campobasso (Molise) 
Casaa per il Mezzogiorno 
16 mia lire 12,1* 

106. Kunstvanding af over 12 000 ha 
af Agro Pontino i provinsen Latina 
(Latium) 
Cassa per il Mezzogiorno 
9,1 mia l ire 6,9 * 

107. Udbygning af vandforsyningen i 
Napoli, provinsen Napoli og provinsen 
Caserta ti! gavn for ca. 2,3 mio men-
nesker (Campanien) 
Cassa per II Mezzogiorno 
50 mia lire 36,5 

108. Aniaeg for drlkkevandsforsyning 
og kloakering i 32 kommuner i Cam
panien og Bas ilicata i forbindelse med  
midlertidige boliger for ca. 80 (X)0 
mennesker, der ramtes af jord skaelve-
ne i november 1980  
Cassa per il Mezzogiorno 
13 mia lire 9.8** 

109. Renseanlag i Nola og Foce 
Regi Lagni samt kloakanlag for spil-
devand fra 62 kommuner omkrlng 
Napolibugten med over 500 000 ind-
byggere (Campanien) 
Cassa per il Mezzogiorno 
75 mia li re 56,6 

110. Tiliedninger tii renseaniagget 
Rom Syd samt udvidelse af rensean
iagget i Ostia til gavn for over 1 mio 
mennesker (Latium) 
Rom kommune gennem Istituto Ban
cario San Paolo di Torino 
20 mia lire 14,9 
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111-117.+ Boliger til arbejdstagere i 
Mezzogiorno 
Andelsbollgselskaber gennem 
— Istituto Bancario San Paolo di 

Torino 
37 mia li re 27,5 * 
4 mia li re 2.9 * 

— BNL-SezIone Credito Fondiario 
27,4 mia lire 20,4 * 
38,2 mia lire 27,9 * 
3.3 mia lire 2,4 * 

— CARIPLO 
27,7 mia lire 20,6 * 
7,5 mia lire 5,5 * 

118-119.+ Boliger til arbejdstagere i 
Mezzogiorno 
Private byggefirmaer gennem 
BNL-Sezione Credito Fondiario 
— 7.6 mia lire 5.5 * 
— 19,7 mia lire 14.4 * 

120-121. Restaurering og bevaretse 
af D ogepaladset i Venedig og de her  
udstiiiede kunstvaerker (Venezia) 
Venedig kommune gennem Istituto 
Bancario San Paolo di Torino 
— 0,6 mia lire 0,5 
— 4,4 mia lire 3,2 

122. Omstilling til kulfyring af 
cementfabrikker i Monopoli (Puglien), 
Matera (Basilicata). Castrovillari og 
Catanzaro (Calabrien) 
Italcementi et Cemensud gennem IMI 
13,9 mia lire 10,5 

123. Modernisering af en cement-
fabrik i Megara Giannalena (Sicilien)  
samt rationalisering af energianven-
delsen 
Cementarla di Augusta S.p.A. gen
nem Banco di Sicilia 
8 mia li re 6,0 

124. Fabrik for fremstilling af glasuid 
tii Isoleringsformâl i San Salvo (Abruz-
zerne) 
Società italiana Vetro S.p.A. gennem 
IMI 
14 mia lir e 10,5 

125. Bioteknologisk fremstilling af 
aktive laegemiddelsubstanser i San 
Giuliano og Correzzano (Lombardiet) 
LARK S.p.A. gennem Banco di Sicilia 
- Sezione di Credito Industriale 
12 mia lire 8.8 
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126. Udvidelse af en fabrik for frem-
stllllng af flydende rengoringsmidler 1 
Pozzili (Molise) 
Södel S.p.A. gennem Banco di Napoli 
5 mia lire 3,7 

127. Udvidelse af en fabrik for frem-
stllling af systemer til EDBanlseg, 
tekstbehandlingsanlaeg og banktermi-
naler i Scarmagno/lvrea (Piemonte) 
Ing. C. Olivetti & Co. S.p.A. gennem 
IMI 
55 mia lire 41,2 

128. Aniaeg fo r fremstilling af skrive-
re og disketter til EDBantaeg i to 
fabrikker i San Bernardo d'Ivrea og 
Vidracco (Piémonte) 
Olivetti Peripheral Equipment S.p.A. 
gennem IMI 
23 mia lire 17,2 

129. Udbygning af en fabrik for frem
stilling af integrerede produktionssy 
stemer og digitalstyrede vaerktojsma-
skiner I Piacenza (Emilia Romagna) 
Mandelli S.p.A.. Mandelli Industriale  
S.p.A. og Plasma S.p.A. gennem IMI 
3 mia lire 2,2 

130. Udvidelse af en fabrik for frem
stilling af kolere til motorkoretojer i 
Ferentino (Latium) 
Valeo Sud S.p.A. gennem IMI 
7,1 mia lire 5,3 

131. Fabrik for fremstilling af a lumini-
umsdàser til ikke-alkoholiske drikke-
varer I San Martino sulla Marruclna 
(Abruzzerne) 
Nacanco Sud S.p.A. gennem IMI 
14 mia lire 10,5 

132. Indforelse af hojteknologi i to 
bilfabrikker i Torino (Mirafiori og Rival-
ta) (Piemonte) 
FIAT AUTO S.p.A. ge nnem EFIBANCA 
120 mia lire 89,2 

133. Omstrukturering og modernise-
ring af en samlefabrik i Cassino (Lati
um) og to fabrikker for fremstilling af 
bildele i Termoli (Molise) og Sulmona  
(Abruzzerne) 
FIAT Auto S.p.A. gennem IMI 
54,9 mia lire 41,4 

134. Genopbygning af en fabrik for 
fremstilling af bilde le i Napoli (Campa-
nien) efter jordskaelvene i november 
1980 
Comind S.p.A. og Comind Sud S.p.A. 
gennem ISVEIMER 
20 mia lire 14,6** 
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135. Fabrik for fremstiliing af rotor-
blade at kunstfibre i Anagni (Latium) 
Elicotteri Meridionali S.p.A. gennem  
BNL-Sezione Credito industriale 
18 mia lire 13,6 

136. Fabrik for fremstilling af lysie-
derkabier i Battipaglia (Campanien) 
Fibre Ottiche Sud S.p.A. gennem 
ISVEIMER 
8,5 mia lire 6,3 

137. Modernisering og udbygning af 
faciiiteter for fremstilling og afsaetning 
af dybfrostvarer i en fabrik i Cisterna 
di Latina (Latium) 
Aigei S.p.A. gennem ISVEIMER 
9 mia lire 6,6 

138. Udbygning og modernisering af 
et bryggeri i Macomer (Sardinien) 
I. Bi. Dreher S.p.A. gennem CIS 
6,6 mia lire 4,8 

139. Udvidelse af produktions- og 
afsœtningskapaciteten i en fabrik for 
fremstilling af konsumis i Caivano 
(Campanien) 
Also S.p.A. gennem iSVEIMER 
6 mia lire 4.5 

140. Rationallsering af en fabrik for 
fremstiliing af coated karton 1 Villa 
8. Lucia (Latium) 
Fabbriche Fiammiferi et Affini S.p.A. 
gennem EFIBANCA 
5.2 mia lire 3.9 

141-142. Globailân til IMI med hen-
blik pâ finansiering af mindre og mei-
iemstore projekter inden for industri, 
hoteldrift og tjenesteydelser i Mezzo
giorno 
— 50 mia lire 37.7 
— 50 mia lire 36,5 

143. Globailân til ISVEIMER med 
henblik pâ finansiering af mindre og 
metiemstore industriprojekter i Mez
zogiorno pâ fastlandet 
75 mia lire 54.7 

144. Globailân til BNL-Sezione Cre
dito Industriale med henblik pâ finan
siering af mindre og mellemstore 
industriprojekter i Mezzogiorno 
50 mia lire 36,5 

145. Globailân til regionale Medio
crediti og tu INTERBANCA, gennem 
Mediocredito Centrale med henblik 
pâ finansiering af mindre og mellem
store projekter inden for industri og 
tjenesteydelser i Mezzogiorno 
40 mia lire 30.0 
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146. Globailân til Banco di Napoli 
med henblik pâ finansiering af mindre 
og mellemstore projekter inden for  
industri, hoteldrift og tjenesteydelser i 
Mezzogiorno 
40 mia lire 29,2 

147. Globailân til EFIBANCA med  
henblik pâ finansiering af mindre og 
mellemstore projekter inden for indu
stri og tjenesteydelser i Mezzogiorno 
20 mia lire 14,9 

148. Globailân til INTERBANCA med 
henblik pâ finansiering af mindre og 
mellemstore projekter inden for indu 
stri, hoteldrift og tjenesteydelser i 
Mezzogiorno 
20 mia lire 14,6 

149. Globailân til CIS med henblik pâ  
finansiering af m indre og mellemstore 
industriprojekter pâ Sardinien  
20 mia lire 14.9 

150. Globailân til Banco di Sicilia 
med henblik pâ finansiering af mindre 
og mellemstore industriprojekter pâ  
Sicilien 
15 mia lire 11,3 

151. Globailân til IFRIS med henblik 
pâ finansiering af mindre og mellem
store projekter pâ Sicilien  
15 mia lire 11,3 

152. Globailân tii BNL-SACAT med 
henblik pâ finansiering af mindre og 
mellemstore projekter inden for hotel- 
drift og turisme i Mezzogiorno  
10 mia lire 7,5 

153-154. Globailân til regionale Me
diocrediti og til INTERBANCA gen
nem Mediocredito Centrale med hen
blik pâ finansiering af mindre og mel
lemstore projekter inden for industri 
og tjenesteydelser i egnsudviklings-
omrâder i Mellem- og Norditalien 
— 50 mia lire 37,5 
— 50 mia lire 37.2 

155. Globailân tii IMI med henblik pâ  
finansiering af m indre og mellemstore 
projekter inden for industri, hoteldrift 
og tjenesteydelser i egnsudvikiings-
omrâder i Mellem- og Norditalien  
30 mia lire 22,6 

156. Globailân til BNL-Sezione Cre
dito Industriale med henblik pâ finan
siering af mi ndre og mellemstore pro 
jekter inden for industri og tjenestey
delser i egnsudvikiingsomrâder i Mel
lem- og Norditalien 
25 mia lire 18,7 

157. Globailân til CENTROBANCA  
med henblik pâ finansiering af mindre 
og mellemstore projekter inden for 
industri og tjenesteydelser i egnsud
vikiingsomrâder i Mellem- og Nordita 
lien 
15 mia lire 11,2 · 
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158. Globallàn til INTERBANCA med  
henblik pâ finansiering at mindre og 
mellemstore projekter for rationalise-
ring af industriens energianvendelse i 
Mellem- og Nordltallen 
15 mia lire 

159-160. Globallàn til Istituto Ban-
caiio San Paolo dl Torino med hen
blik pâ finansiering af projekter I Mel
lem- og Norditalien for 
— rationalisering af industriens ener

gianvendelse og Produktion af 
alternativ energi (biogas) i land-
bruget 
10 mia lire 

— etablering af energiinfrastrukturer 
(fjernvarme og naturgasdistributl-
on), Produktion af vandkraft og 
genbrug af affald 
25 mia lire 

161-162. Globallàn til IMI med hen
blik pâ finansiering af mindre og mel
lemstore infrastrukturer for udnyttelse 
af nationale energiressourcer, Im-
portspredning og rationel energian
vendelse 
— i Mezzogiorno 

20 mia lire 
— 1 Mellem- og Norditalien  

60 mia lire 

163. Globallàn til BNL-Opere Pub 
bliche med henblik pâ finansiering af 
mindre og mellemstore infrastrukturer  
for udnyttelse af nationale energires
sourcer. importspredning og rationel 
energianvendelse i Mellem· og Nord-
italien 
30 mia lire 

DET FORENEDE KONGERIGE 

11.2 

7,5 

18.7 

15,1 

44,9 

22,5 

591,3 

350.7 mio e 

164-165. Kernekraftvasrk pâ 1320 
MW Ι Torness Point (Skotland) 
South of Scotland Electricity Board 
— 25 mio E 41,6 
— 30 mio E 48,0 

166. Anlaeg for lagring og transport  
af kernebraendsel i Sellafield (Nord-
england) 
British Nuclear Fuels Limited 
40 mio E 69,6 

167-168. Udnyttelse af kulbrintefore-
komsten Magnus i Nordsoen 
B.P. Petroleum Development Limited 
gennem B.P. Capital Limited 
— 15 mio E 24,0 
— 15 mio E 26,1 
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169. + Sammenkobling af det fran-
ske og britiske hojspaendingsnet ved 
hjaelp af fi re par sokabler under Kanä 
len mellem Sellindge (Sydostengland) 
og Bonningues-iès-Calals (Nordfrank-
rig-Pas-de-Calais) 
Central Electricity Generating Board 
gennem Electricity Council 
30 mio £ 50,0 

170. Knap 100 km soledning for 
transmission af gas fra forekomsterne 
Magnus, Thistle og Murchison via 
hovednettet til Skot land 
B.P. Petroleum Development Limite d 
gennem B.P. Capital Limited 
5 mio £ 

171-172. 4 km af ringvejen omkring 
Liverpool (Nordvestengland) 
Merseyslde County Council 
— 3 mio £ 
— 2,5 mio £ 

173-174. 11 km af rin gvejen omkring 
Cardiff med tilkorselsveje 
County of South Glam organ (Wales) 
— 4 mio £ 
— 6 mio £ 

175. 5.5 km forblndelsesvej mellem 
motorvej M 4 og Llanelli i Sydwales 
Dyfed County Council 
2 mio £ 

8.7 

5,0 
4.3 

6.7 
10,4 

3,2 

176. Forbindelsesvej mellem motor
vej M 8 og M 9 samt afsnit af ringve
jen omkring Edinburgh (Skotland) 
Lothian Regional Council 
10 mio £ 17,4 

177. Lager- og transportfaciliteter til 
kulterminalen i Workington (Nordeng 
land) 
Cumbria County Council 
1,7 mio £ 2,9 

178-179. Udvidelse af Birmingham 
lufthavn og ny terminalbygning (West 
Midlands) 
Birmingham Airport gennem West 
Midlands County Council 
— 10 mio £ 16.7 
— 9,5 mio £ 16,5 

180-181. Forbedring og forlaengelse 
af hovedlandingsbanen i Manchester 
lufthavn (Nordvestengland) 
Manchester International Airport 
Authority gennem Greater Manches
ter Council 
— 5 mio £ 8,3 
— 6,2 mio £ 10,8 
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182. Udbygning af telenettet i Skot
land; telefoncentraler, telexnet og 
datelfaciliteter 
British Telecommunications 
40 mio £ 66,6 

183-184. Udvidelse og modernise
ring af teiefonnettet i Hull (Yorkshire  
and Humberside) 
Kingston upon Hull City Council 
— 2 mio £ 
— 2,5 mio £ 

185. Vandforsyning og spildevands-
behandling (Wales) 
Welsh Water Authority 
9 mio £ 

3.3 
4,3 

14,4 

186. Udbygning af kloakfaciliteterne 
og forbedring af vandforsyningen 
(Nordengland) 
Northumbrian Water Authority 
10 mio £ 17.4 

187. Industrihuse, veje og stik tii 
industriomràder samt udvidelse af en  
fjernvarmecentral. der fyres med  
affaldsbaseret braendsel. i omrâdet  
Tyneside (Nordengland) 
Gateshead og South Tyneside  
Borough Councils gennem Newcas
tle-upon-Tyne City Council 
2,2 mio £ 3,8 

188. Kloakfaciliteter i Prestwick og 
Monkton samt vejbygning i Glasgows  
omegn (Skotland) 
Strathclyde Regional Council 
19,2 mio £ 33,4 

189-190. Forbedring af vejnettet pâ  
Hebriderne; erhvervelse af en lille faer-
ge til besejiing af oen Berneray;  
udbygning af vandforsyningen og 
aniasg af et lille industriomrâde i Stor- 
noway (Skotland) 
Western Isles Islands Council 
— 3 mio £ 5,0 
— 2 mio £ 3,4 

191. Forbedring af vejnettet i Hum
berside; fabrik for kompaktering og 
oparbejdning af fast affaid i Hull med  
henblik pâ anvendelse i industrifyr i 
Grimsby (Yorkshire and Humberside) 
Humberside County Council  
3mio£ 5,1 

192. Veje, affaldsbehandlingsanlaeg 
og kystsikringsarbejder i Lancashire 
(Nordvestengland) 
Lancashire County Council samt  
Blackpool and Wyre Borough Coun
cils gennem Lancashire County 
Council 
2,8 mio £ 4,4 
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193. Veje og industriomrâder 1 
Devon; hotelskole og offentlig losse-
plads 1 Plymouth; radar til Exeter luft-
havn (Sydvestengland) 
Devon County Council 
4 mio £ 6,4 

194. Bygning af kortdistanceflytypen 
SD3-60 uden trykkabine i B elfast 
Short Brothers 
10 mio £ 17,4 

195. Udvidelse og rationalisering af 
en fabrik for fremstilling af glasembal-
lage i Worksop (East Midlands) 
Co-operative Wholesale Society 
Limited 
3,6 mio £ 5,8 

196. Modernisering og udvidelse af 
et mejeri I Belfast (Nordirland) 
Co-operative Wholesale Society 
Limited 
2,6 mio £ 4,5 
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197. Globallân til Barclays Bank 
p.l.c. med henblik pâ finansiering af 
mindre og mellemstore projekter  
Inden for industri og tjenesteydelser 
I egnsudviklingsomrâder, undtagen 
Nordirland 
5 mio £ 8,7 

198. Globallân til National Westmin
ster Bank p.l.c. med henblik pâ finan
siering af mindre og mellemstore pro 
jekter inden for industri og turisme 
i egnsudviklingsomrâder, undtagen 
Nordirland 
5 mio £ 8,3 

199. Globallân til Investors In Indus
try p.l.c. gennem Investors In Indus
try Group p.l.c. med henblik pâ fi
nansiering af mindre og mellemstore 
industriprojekter i egnsudviklingsom 
râder, undtagen Nordirland 
5 mio £ 8,7 

Af FœHesskabets sœrlige bistandpà 1 mia til genopbygningen afde omràderi Campanien og Basilicata, der ramies af 
jordskœlvene i 1980, var 792,2 mio (heraf582,9 mio afNICs midier) stillet til ràdighed ved udgangen af 1983. 
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Β. Làn af midlerne fra det nye faellesskabsinstrument for optagelse og ydelse af lân  
(NIC) 
Af taler undertegnet i 1983 

I 1983 indgik Kommissionen for De europaelske Faellesskaber og Banken 1 forening aftaler om làn pâ 1 211,8 mio af NICs 
midier ti! projekter i Faellesskabet. 

Banken har ydet disse làn, hvis okonomiske hovedtraek er beskrevet pà siderne 32-49, pâ Det europaelske okonomiske 
Faellesskabs vegne og for dets regning regning og risiko (jf. s. 30 og 31). De figurerer ikke pâ Bankens statusopgorelse, 
men bogfores i Den saerlige Afdeiing (jf. s. 92). Bankens ansvar i forbindelse med disse lân er begraenset til den behori- 
ge udovelse af den modtagne bemyndigelse i overensstemmelse med normal bankpraksis. 

Projekternes okonomipolitlske formâl, som er anfort i hojre spalte, svarer til hovedinddelingerne i tabel 3. 

De af NICs midier finansierede projekter. der ligeledes bar modtaget lân af Bankens egne midier, er markeret med et  
plüstegn. En asterisk efter belobet angiver de lân til projekter i Irland og Italien, der er forbundet med en rentegodtgorel-
se pâ 3 procentpoints inden for rammerne af EMS. Lànene til genopbygningen af de jordskaeivsramte omrâder i Italien er 
maerket med to asterisker. De er forbundet med en rentegodtgorelse pâ 3 procentpoints. 
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105,4 

851 mio kr. 

200. + Anlaeg I Nybro for behandling 
af naturgas fra Tyrafeltet I Nordsoen 
samt kompressorstation i Egtved og 
rorledning fra Nybro til Egtved 
Dansk Olie og Naturgas A/S 
345 mio kr. 43,3 

201. + 330 km rorledning mellem 
olieforekomsterne i den danske del af 
Nordsoen og Fredericia 
Dansk Olieror A/S 
326 mio kr. 39.9 

202-203. Globaliän til Flnanslerìngs- 
instituttet for industri og Hândvœrk 
A/S med henbiik pâ finansiering af 
produktive investeringer. der foreta-
ges af mindre og mellemstore virk
somheder 
— 25 mio kr. 3,1 
— 55 mio kr. 6.7 

204. Globaliän til Den Danske Bank 
international S.A. med henbiik pà fi
nansiering af produktive investeringer. 
der foretages af mindre og mellemsto
re virksomheder 
100 mio kr. 12,3 

GR/EKENLAND 8^ 

6 712,4 mio dr 

205. + Kraftvaerk pâ 2x 300 MW i 
Amynteon (Vestmakedonien), der skal 
fyres med brunkul fra et naerliggende 
brud 
DEi 
Affale i ECU pâ et belob, svarende til  
852,5 mio dr. 11,0 
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Mio ECU 

206. + Abent brunkulsbrud I Amyn
teon (Vestmakedonien) med henbiik 
pâ forsyning af et naerliggende kraft 
vaerk  
DEi 
Affale i ECU pà et belob, svarende til 
1 859,9 mio dr. 24,0 

207.4- Udbygning og modernisering 
af tele fon- og telexnettene 
OTE 
1,5 mia dr. 18.9 

208. Globaliän til Tamelo Parakata-
thlkon kal Danelon med henbiik pâ 
finansiering af mindre og mellemstore 
infrasîrukturprojekter, der gennemfo-
res af lokale myndigheder 
2.5 mia dr. 31,5 

FRANKRIG 186^ 

1 275 mio ffr. 

209. Brunkulsmine og brunkulsfyret  
kraftvaerk pâ 600 MW i Gardanne naer 
Aix-en-Provence (Provence-Alperne-
Côte d'Azur) 
Charbonnages de France 
200 mio ffr. 29,7 

210,-h Sammenkobling af det fran-
ske og britiske hojspaendingsnet ved 
hjaelp af fire par sokabler under Kanä
len mellem BonnIngues-lès-Calais  
(Nordfrankrig-Pas-de-Calais) og Sel-
lindge (Sydostengland) 
EDF 
100 mio ffr. 14,6 
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Energiformâl 
Infrastrukturer af interesse for Faellesskabet 
Mindre og mellemstore virksomheder 
Region udvikiing 

Mio ECU 

211. Globallàn til Crédit National 
med henblik pâ finansiering af inve ste-
ringer, der foretages af mindre og 
mellemstore industrivlrksomheder 
350 mio ffr. 

212. Globallàn til GERME med hen- 
bilk pâ finansiering af produktive inve-
steringer. der foretages af mindre og 
mellemstore virksomheder 
250 mio ffr. 

213-215. Globallàn til tre Sociétés 
de Développement Régional (SDR) 
med henblik pâ finansiering af produk 
tive investeringer, der foretages af 
mindre og mellemstore virksomheder 
— SDR Normandlet 

25 mio ffr. 
— SDR MId t- og Ostfrankrig 

60 mio ffr. 
— SDR Sydostfrankrig 

40 mio ffr. 

216. Globallàn til Fonds Spécial de 
Grands Travaux med henblik pâ finan
siering af energispareprojekter I 
offentlige bygninger, skoler og hospi
taler 
250 mio ffr. 

IRLAND 

50,9 

36,4 

3.6 

8.7 

5.8 

36,4 

69,4 

49.7 mio le 

217-218. Kutfyret kraftvaerk pä 
2x 300 MW i Money point (Mid-West) 
Electricity Supply Board 
— 18,5 mìo l£ 26.1 
— 15.0 mio l£ 20,7 

219. + Udvidelse og modernisering 
af telenettet tll gavn for ca. 48 000  
telefon- og telexab onnenter 
Department of Posts and Telegraphs 
13,6 mio l£ 18,9 

220-221. Forhândsopforte og skraed- 
dersyede industrihuse gennem den 
irske stat (finansministeriet) 
— Shannon Free Airport Develop

ment Company Limited 
0,7 mio l£ 1.0 

— Udaras na Gaeltachta 
1.9 mio l£ 2.7 



Ênergiformàl 
Infrastrukturer at interesse for Faellesskabet 
Mindre og mellemstore virksomheder 
Regionudvikling 

ITALIEN 

Mio ECU 

665,4 

902,2 mia lire 

222. Udvidelse af de underjordiske 
naturgaslagre i Minerbio (Emilia 
Romagna) og RIpalta (Lombardiet) 
AGIP S.p.A. 
30 mia lire 22,6 * 

223. Seks stikledninger pâ i alt 210 
km fra hovedledningen for transport af 
naturgas fra Algeriet (Sicilien) 
SNAM S.p.A. gennem ENI 
20 mia lire 15,1 ' 

224. + Oet 25,7 km lange afsnit Ron-
tebba—^Tarvisio—den ostrigske graen-
se af Friulimotorvejen (Friuli-Venezia  
Giulia) 
Concessioni e Costruzioni Auto
strade S.p.A. (AUTOSTRADE) gen
nem BNL-Opere Pubbliche 
40 mia l ire 30,2 

225. Istandsaettelse af jernbanenet-
tet efter jordskaelvene i november 
1980, anden etape (Campanien og 
Basilicata) 
Azienda Autonoma delle Ferrovie 
dello Stato 
20 mia l ire 15,0** 

226. Etablering af syv industriomrâ- 
der I de egrie af Campanien og Basili
cata, der ramtes af jordskaelvene i 
november 1980 
Den Italienske stat 
90 mia l ire 65,7** 

227. Istandsaettelse af 35 offentlige 
bygninger og genopbygning af 30  
andre efter jordskaelvene i november 
1980 (Campanien og Basilicata) 
Den italienske stat 
100 mia lire 74,9** 

228. Genopbygning af tre universi-
tetsbygninger og istandsaettelse af 15  
andre i Napoli og Salerno efter jord
skaelvene i november 1980 (Campani
en) 
Den Italienske stat (undervisningsmi-
nisteriet) 
27 mia li re 19,7** 

229. Civilforsvarsbase i Persane 
(Campanien) til daekning af Mezzogi
orno 
Den Italienske stat 
45 mia lire 32,8 * * 

230-235. + Boliger til arbejdstagere ί  
Mezzogiorno 
Andeisboligseiskaber gennem 
— Istituto Bancario San Paolo di 

Torino 
3,4 mia l ire 2,5 * 
2,4 mia l ire 1,8* 
29,0 mia lire 21,6* 

Energiformàl 
infrastrukturer af interesse for Faellesskabet 
MIndre og mellemstore virksomheder 

Regionudvikling 

Mio ECU 

4.6 * 
— BNL-Sezione Credito Fondiario 

6.1 mia lir e 
— CARIPLO 

7,0 mia lire 5,2 * 
32,2 mia lire 23,9 * 

236. -F Boliger til arbejdstagere i Mez
zogiorno 
Private byggefirmaer gennem BNL-
Sezione Credito Fondiario 
55,2 mia lire 40.3 * 

237. Globallàn til IMI med henblik pà 
finansiering af produktive investerin-
ger, der foretages af mindre og mel
lemstore virksomheder i Mellem- og 
Norditalien uden for egnsudviklings-
omràder 
130 mia li re 94,9 

238. Globallàn ti! Mediocredito Cen
trale med henblik pà finansiering af 
produktive investeringer, der foreta
ges af mindre og mellemstore virk
somheder i Mellem- og Norditalien  
uden for egnsudviklingsomràder 
130 mia lire 94,9 

239. Globallàn ti! CENTHOBANCA 
med henblik pà finansiering af produk 
tive investeringer. der foretages af 
mindre og mellemstore virksomheder I 
Mellem- og Norditalien uden for egns
udviklingsomràder 
50 mia l ire 36.5 

240. Globallàn til INTERBANCA med 
henblik pà finansiering af produktive  
investeringer, der foretages af mindre 
og mellemstore virksomheder 1 Mel
lem- og Norditalien uden for egnsud
viklingsomràder 
20 mia l ire 15,0 

241. Globallàn til EFIBANCA med  
henblik pà finansiering af produktive  
investeringer, der foretages af m indre 
og mellemstore virksomheder i Mel
lem- og Norditalien uden for egnsud
viklingsomràder 
15 mia l ire 11,3 

242. Globallàn til BNL med henblik 
pà finansiering af produktive investe
ringer, der foretages af mindre og 
mellemstore virksomheder i Mellem-
og Norditalien uden for egnsud
viklingsomràder 
30 mia lire 21,9 

243. Globallàn til BNL-SACAT med  
henblik pà finansiering af mindre og 
mellemstore projekter inden for hotel- 
drift og turisme i Mellem- og Norditali-
en 
20 mia lire 15,1 
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Energiformâl 
Infrastrukturer at interesse for Faellesskabet 
Mindre og mellemstore virksomheder 
Regionudvikling 

DET FORENEDE KONGERiGE 

Mio ECU 

100,1 

60 mio ε 

244.+ Sammenkobling af det fran-
ske og britlske hojspaendingsnet ved 
hjaelp af fire par sokabler under Kanä 
len mellem Seltindge (Sydostengland) 
og Bonningues-lès-Calais (Nordfrank-
rig-Pas-de-Calais) 
Central Electricity Generating Board 
gennem Electricity Council 
20 mio £ 32,0 

245-246. Globallân til Investors in 
Industry p.l.c. gennem investors in 
Industry Group p.l.c. med henblik pä  
finansiering af produktive investerin-
ger. der foretages af mindre og mel
lemstore virksomheder uden for egns-
ûdviklingsomràder 
— 10 mio £ 16.7 
— 10 mio £ 17,4 

Energiformâl 
Infrastrukturer af interesse for Faellesskabet 
Mindre og mellemstore virksomheder 
Regionudvikling 

Mio ECU 

247. Globallân til Barclays Bank 
p.l.c. med henblik pâ finansiering af 
produktive projekter, der gennemfo-
res af mindre og mellemstore virk
somheder uden for egnsudviklingsom-
râder 
10 mio £ 17,4 

248. Globallân til Midland Bank p.l.c. 
med henblik pâ finansiering af mindre 
og mellemstore produktive projekter  
inden for industri, turisme og tjeneste-
ydelser uden for egnsudviklingsomrâ- 
der 
5 mio £ 8.3 

249. Globallân til National Westmin
ster Bank p.l.c. med henblik pâ finan
siering af m indre og mellemstore pro 
duktive projekter inden for Industri,  
turisme og tjenesteydelser uden for 
egnsudviklingsomrâder 
5 mio £ 8,3 

Anvendte forkortelser 

ûrsBkenland ETBA 

OTE 

Fiwikrìg 

Italien 

DE! 

CAECL 

CEPME 

CNT 

EOF 

AGIR 

ANAS 

BNL 
BNL-SACAT 

CARIPLO 

EHiniki Trapeze Viomichanikis 
Anaptixeos A. E. 
Organismes Tilepikoinonion 
tis Ellados 
Dimosia Epihirisi llektrismou 

Caisse dAide à l'Équipement 
des Collectivités Locales 
Crédit d'Équipement des 
Petites et Moyennes Entrepri
ses 
Caisse Nationale des Télé
communications 
Électricité de France — Ser
vice National 

Azienda Generale Industria 
Petroli 
Azienda Nazionale Autonoma 
delle Strade 
Banca Nazionale del Lavoro 
Sezione Autonoma per l Eser-
cizio del Credito Alberghiero 
e Turistico della Banca Nazio
nale de! Lavoro 
Cassa di Risparmio delle Pro
vince Lombardi 

CENTROBANCA 

CIS 

EFIBANCA 

ENEL 

IMI 

INTERBANCA 

IRFIS 

IRI 

ISVEIMER 

MEDIOCREDITO 
CENTRALE 

SIP 

SNAM 

Banca Centrale di Credito 
Popolare 

Credito Industriale Sardo 

Ente Finanziano Interbancario 

Ente Nazionale per l'Energia 
Elettrica 

Istituto Mobiliare Italiano 

Banca per Finanziamenti a 
Medio e a Lungo Termine 

Istituto Regionale per H Finan
ziamento alle Industrie in 
Sicilia 

Istituto per la Ricostruzione 
Industriale 

Istituto per lo Sviluppo Eco
nomico dell'Italia Meridionale 

Istituto Centrale per H Credito 
a Medio Termine 

Società Italiana per l'Esercizio 
Telefonico 

Società Nazionale Metano
dotti 
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Finansieringsbidrag uden for Faellesskabet i 1983 

Bankens vlrkefelt uden for Faellesskabet omfatter 14 middelhavslande, herunder Portugal, staterne i Afrika,  
Vestindien og Stillehavet (AVS-staterne) samt de oversoiske lande og territorier (OLT). Inden for rammerne 
at de forskellige konventioner, finansprotokoller og afgorelser deltager Banken her Ι finansierìngen af 
projekter, som fremmer den ekonomiske og sociale udvikling, og bidrager sàledes til gennemforelsen af 
Fœllesskabets bistandsprogram. De beleb og tildelingsfrister, der indgàr beri, fremgàr af tabel 10. 

Làn i ansogerlandene 

Mài og midier 

I Spanien og Portugal stiller Banken làn af egne 
midier tll râdighed inden for rammerne af det finan-
slelle samarbejde eller den foriaengede bistand forud 
for tiltraedelsen med henblik pâ forberedelse af en  
harmonisk okonomisk integration af disse lande i 
Fsllesskabet. 

og en fjerdedel energiprojekter, der bidrager til at  
mindske afhaengigheden olie gennem oget anven-
delse af kul. 

Spanien 

Lânene i Spanien skal fortrinsvis sikre en mere afba-
lanceret udvikling, udbygge infrastrukturerne for  
kommunikation med Faetlesskabet, stolte bestraebel-
serne for omstrukturering, modernisering og udvik
ling af mindre og mellemstore virksomheder samt 
muliggore energibesparelser, isaer for sä vidi angär 
olie. 

Lânene i Portugal, der til dels er forbundet med 
rentegodtgorelser, skal bidrage til at oge produktivi-
teten og styrke den portugisiske okonomi samt isaer 
forbedre landets industristruktur, fremme moderni-
seringen af landbruget og fiskerierhvervet samt 
styrke udviklingen af inf rastrukturerne. 

Faellesskabet yder i ovrigt en samlet garanti pà 75 %  
af lângivningen, der daekker enhver risiko i for-
bindelse med de finansielle forpligtelser, som  
Banken har indgâet med egne midier i disse lande. 

Làn i 1983 
Aile de 190 mio, der udlântes i Spanien og Portugal, 
gik til projekter, som kan fremme landenes okono-
miske integration i Faellesskabet. Over 40 % heraf 
var sâledes forbeholdt mindre og mellemstore virk
somheder inden for industri og turisme, en tredjedel 
infrastrukturer, hovedsagelig for lufthavne og veje. 

I Spanien bevilgedes i ait 105 mio, der hovedsagelig  
gik til projekter i omràder, hvor indkomsten per 
indbygger ligger under landsgennemsnittet. Tre  
globaltân (55 mio) sigtede mod at forbedre den 
produktive sektors konkurrenceevne, idet to var 
forbeholdt mindre og mellemstore industrivirksom-
heder, og det tredje skal gore det muligt at udbygge 
turisi- og hotelfaciliteterne i de mindre velstillede 
omràder inde i landet. 

Under disse og de tidiigere bevilgede globallàn stil-
ledes 109 sublàn pà i alt 33,9 mio til ràdighed for  
virksomheder, hovedsagelig inden for bjergvaerks-
drift, traeindustrien, den mekaniske industri og 
naeringsmiddelindustrien. 

Hertil kommer to finansieringsbidrag til mindre infra-
strukturprojekter, det forste i Andalusien til mindre 
vejprojekter, aniaeg for oparbejdning af fast affald, 
projekter for elektrificering eller udbygning af turist-
faciliteterne ti! gavn for denne afsidesliggende egn, 
som er landets naeststorste med hensyn til sàvel 
areal som indbyggertal, og det andet, et globallàn, til  
mindre vejprojekter, vandforsyningsanlaeg og kloak-
faciliteter. Disse projekter modtog 19 sublàn pà 29  
mio under dels dette làn, dels det i 1982 bevilgede. 

Endelig deltog Banken i finansierìngen af et projekt 
for modernisering af jernbanen mellem kulhavnen 
Gijòn, i den nordiige del af landet, og hovednettet i 
Leon. 
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Finansieringsbidrag uden for Faelfesskabet 

Portugal 

Der bevilgedes fire làn pâ Ι alt 85 mio I Portugal.  
Finansieringen at en supplerende blok at det kul-
fyrede kraftvaerk i Sines vii bidrage til at mìndske 
landets athaengighed af olle med ca. 1,2 mio toae 
àrligt, svarende til 10 % af olieimporten ί 1981. 

Udbygningen af lufthavnen i Faro pâ Algarvekysten, 
som er et vigtigt turistomràde, vii fremme udvik-

iingen af den sydiige del af landet, og udvidelsen af 
lufthavnen i Porto vii styrke kommunikationen med  
det storste okonomiske center i den nordiige del af 
landet. 

Endelig vil to globallân gore det muligt at finansiere 
et storre antal mindre og mellemstore virksomheder. 
Under de lobende globallân modtog 59 virksom
heder. hovedsagelig inden for traeindustri, naerings-
middelindustrl, den mekaniske industri, byggemate-
rialer og turisme, sublân pâ 46,2 mio. 

Finansieringsbidrag i de evrìge middelhavslande 

Mài og midier 
I Jugoslavien yder Banken i overensstemmelse med 
finansprotokolien E0F-Jugoslavien làn af egne  
midier til projekter, der fremmer landets okonomiske 
udvikling og er af faelles interesse for Jugoslavien og 
Fsellesskabet. 

I Maghreblandene (Algeriet, Marokko og Tunesien), 
Machraklandene (Egypten, Jordan, Libanon og 
Syrien), Israel, Cypern og Malta udfoldes aktiviteten 
i henhold til de respektive finansprotokoller, der 
pâlaegger Banken at fremme produktive Investe-
ringer og infrastrukturer, hvoraf flertallet sigter mod  
at differentiere Ökonomien og isasr mod at fremme 

industrialiseringen og landbrugssektorens moderni-
sering. 

I Marokko, Egypten og Jordan afholdtes finansie-
ringsbidragene inden for rammerne af de nye proto
koller, der trâdte 1 kraft i 1983. I Libanon ydes 
bistanden endvidere inden for rammerne af den 
anden nodhjaelp til landets genopbygning. 

Finansprotokollerne med Malta og Cypern udlob i 
1983. Den 1. maj 1984 trâdte den anden finanspro-
tokol med Cypern, der lober over fem âr, I kraft, og 
der vi! blive indledt forhandlinger med Malta om 
indgâelsen af en anden finansprotokol. 

Jabel 9: Finansieringsbidrag i middelhavslandene i 1983 
Fordeling pà lande og finansiermgskilder 

Finansiefingsbidrag 
Làn i il egne iritdief at budgetmidier 1 alt 

Land MIO εου % MIO ECU % MIO ECU % 
Ansegerlande 190,0 56,3 190,0 55,4 
Spanien 105,0 31,1 — — 105,0 30,6 
Portugal 85,0 25,2 — — 85,0 24,8 
Andre lande 147,2 43,7 5,5 100,0 152,7 44,6 
Jugoslavien 66,7 19,8 — 66,7 19,5 
Marokko 36,0 10.7 — — 36,0 10,5 
Egypten 25,0 7.4 — — 25,0 7.3 
Jordan 14,5 4.3 5.5 100.0 20,0 5.8 
Libanon 5.0 1,5 — — 5.0 1.5 

Total 337,2 100,0 5.5 100,0 342,7 100,0 
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Finansiehngsbidrag uden for FasHesskabet 

I fiertallet af disse lande yder Banken hovedsagelig 
lân af egne midier, der — bortset fra Jugoslavien, 
Israel og Libanon — er forbundet med renîegodtgo- 
relser pâ 2 eller 3 procentpoìnts, som afholdes af de  
gaveydelser, der indgâr i protokollerne. 

Faellesskabet yder ί ovrigt en samlet garanti pâ 75 %  
af lângivningen, der daekker enhver risiko i forbin-
delse med de finansletle forpligtelser, som Banken 
har indgàet med egne midier i disse lande. 

Tabel 10: Fœllesskabets planlagte finanslelle biStand 
Fordeling pâ de konventioner. finansprotokolier og afgorelser, der var gaeldende eller faerdigforhandlede den 1, maj 1984 

I millioner ECU 

Finansieringsbidrag af budgetmidier 

Làn af egne Lân pâ RiSikovil- Gaveydel
Land Aftalensart Gyldighedspenode midier (') saerligevilkâr lig kapital ser (2) (3) lall 

AVS-staterne Lomékonvention 1981-1985 685 518(3) 284 (5) 2 986 4 473(0 
200 (6) 200(0 

OLT Algereise 1981-1985 15 27(3) 7(0 51 100 

AVS-staterne og 
GLI i alt 900 545(3) 291 (0 3 037 4 773 

Spanien fin ansieil samarMide 1.7.1983-
30. 6. 1984 100 100 

Porlugal Bistand inden tillrasdelsen 1. 7. 1983-
30. 6. 1984 75 75 

Jugoslavien Finanaprolokol 1. 7. 1980-
30. 6. 1985 200 200 

Tyrkiet 4 tinansprolokol Endnu ikke undertagnet 225 325 (S) 50 600 
Algeriet 2. Iinanaprotokol 1. 1. 1983-

31. 10. 1986 107 16 Π 28 151 
Marokko 2. tinanaprotoko! 1.1. igea

si. 10. 1986 90 42(0 67 199 
Tunesien 2. Iinanaprotokol 1.6. igea

si. 10. 1986 78 24(0 37 139 
Egypten 2. finansprotokol 1.1. igea

si. 10. 1986 150 50(0 76 276 
Jordan 2. finansprotokol 1.1. igea

si, 10. 1986 37 7(0 19 63 
Libanon 2. finansprotokol 1.3. 1983-

31. 10. 1986 34 5(0 11 50 
2 neotiisip — 50 50 

Syrien 2. finansprotokol 1.2. igea
si. 10. 1986 64 11(0 22 97 

Malta 2. finansprotokol Skal lorhandies 

Cypern 2. Nnansprotokol 1.5. 1984-
31.12.1988 28 6(0 10 44 

Israel 2. finansprotokol 1. 1. 1984-
31. 10. 1986 40 40 

Middelhavslandene ί alt 1 278 486 320 2 084 

Total 2178 1031 291 3 357 6857 

(') Lân med rentegodtgerelser. der afholdes al Den europaeiske Udvikiingsfonds midier, Iii projekfer i AVS-stalerne og OLT og lân med rentegodtgoretser, der 
afholdes over Fseltesskabets almmdeiige budget, til projekter ι middelhavslandene. undiagen Spanien, Jugoslavien, Tyrkiet og Israel. Libanon har valgt 
ikke at anvende gaveydelserne til alholdelse al rentegodtgerelser. 

(2) Rentegodtgorelserne afholdes af gaveydelserne 
(3) Finansieringsbidrag bevilget af Kom missionen for De europaeiske Faellesskaber. 
(<) Uden bidragene til stabilisenng af eksportmdtaegterne ι AVS-staterne (557 mio) 09 OLT (9 mio) og uden den sarlige finansienngsordning tor mineproduk-

ter fra AVS-staterne (262 mio), idet disse finansieringsbidrag bevilges at Kommissionen. 
(6) Finansieringsbidrag bevilget af Ban ken. 
(β) ifelge bilag XXXI hl Lomékonventionen kan Banken yde supplerende finansieringsbidrag pâ mdtil 200 mio 1 form af l än af egne midier til mine- og energi-

projekter af taalles interesse lor Faellesskabet og den pàgaeidende AVS-stat Disse lân kan ikke forbindes med rentegodtgerelser og skal bevilges indivi
duell af Styrelsesràdet for Banken 

(7) Finansieringsbidrag bevilget af enien Kommissionen eher Banken. 
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Finansieringsbidrag uden for Faellesskabeî 

Desuden bevilger Banken finansieringsbidrag pâ  
saerllge vilkâr pâ Faellesskabets vegne og at dets 
budgetmidier, som bogfores i Den saerlige Afdeling. 
Der er tale cm enten làn pâ saerlige vilkâr, dvs. lân  
med saerlig lang lobetid (40 âr, heraf ti afdragsfri) og  
meget lav rente (1 %), eller risikovillig kapital pâ  
vilkâr. der svarer tilnœrmelsesvis til betingelserne for 
AVS-staterne. 

Finansieringsbidrag i 1983 

Endvidere modtog 29 hândvaerksvirksomheder 
sublàn pâ tilsammen 2,8 mio under et globallân, der  
bevilgedes i 1981. 

Egypten 

El globallân pâ 25 mio stilledes til râdighed for et  
egyptisk specialinstitut for finansiering af mindre og 
mellemstore virksomheder Inden for industri og 
turisme. 

Jugoslavien 

Et lân pâ 66,7 mio gik til en raekke nye afs nit af den 
transjugoslaviske motorvej, som er af faelles inte 
resse for Jugoslavien og Faellesskabet, idet den 
udgor en tidssvarende forbindelse mellem pâ den 
ene side Italien og Forbundsrepublikken Tyskland, 
via 0strig, og pâ den anden side Graekenland. 

Jordan 

I Jordan bevilgedes syv finansieringsbidrag pä i alt 
20 mio, heraf 5,5 mio af budgetmidier, til 

— styrkelse af de mindre virksomheder og hând 
vaerksvirksomheder; 

Marokko 
— forbedring af eldistributionen i den nordlige del af 
hovedstaden; 

I Marokko bevilgedes to lân pâ i alt 36 mio til dels en  
udvidelse af oliehavnen i Mohammedia, nord for 
Casablanca, hvor skibene herefter vil kunne laegge 
til og losse under gode sikkerhedsmaessige forhold, 
dels opforelsen af en daemning i Ait Chouarit, est for 
Marrakech, som et led i et storre kompleks, der  
senere vil komme til at omfatte et vandkraftvaerk 
sâvel som aniaeg for vandforsyning og kunstvanding. 

— mindre investeringer i landbrugsbedrifter. 

Libanon 

Endelig gik et lân pâ 5 mìo i Libanon til en udvidelse 
af del oliefyrede kraftvaerk i Zouk, nord for Beirut. 

Finansieringsbidrag i statarne i Afrika, Vestindien og Stillehavet 
(AVS-staterne) samt i de oversoiske lande og territorier (OLT) 

I staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet og i de  
oversoiske lande og territorier udfoldes Bankens 
aktivitel inden for rammerne af henholdsvis den 
anden Lomékonvention og Râdet for De europaeiske 
Faellesskabers afgorelse. 

de pâgaeldende lande og territorier. Finansieringen 
af produktive projekter inden for industri, landbrugs-
industri, turisme, minedrift, energi og rentable infra 
strukturer sker hovedsagelig med lân af egne midier  
og risikovillig kapital af Den europaeiske Udviklings-
fonds midier. 

Mal og midier 
Det generelle sigte med det finansielle samarbejde 
er at fremme den okonomiske og sociale udvikling i 

Lânene af egne midier er forbundet med rentegodt-
gorelser, der afholdes af Den europaeiske Udvik-
lingsfonds midier. De er normalt pâ 3 procentpoints, 
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Finansieringsbidrag uden for Fasllesskabet 

men forhojes, nâr Bankens udlânsrente overstiger  
11 %, sâledes at debitorrenten bringes ned pâ 8%  
som fastsat i Lomékonventionen. Der kan dog ikke 
ydes rentegodtgorelser i forbindelse med lân til  
projekter 1 oliesektoren. 

Medlemsstaterne yder 1 ovrigt en samlet garanti pâ 
75 % af lângivningen, der daekker enhver risiko 1  
forbindelse med de finansielle forpligtelser, som  
Banken har indgâet med egne midier i AVS-staterne 
og OLT. 

Tabe! 11 : Finansieringsbidrag I staterne 1 Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS-staterne) 
samt i de oversoiske lande og terrltorier (OLT) I 1983 

Fordeling pà lande og fmansienngskilder 

Làn af e gne miöler 
Risikovihig kapital al  

budgetmidier I ai l 

Land Mio ECU % MIO ECU % Mio ECU % 

Afrika 88,0 97,8 42.3 88,8 130,3 94,7 

Veslafrika 40,0 44,4 18,9 39,7 58,9 42,8 
Eifenbenskysten 2,43 5,1 2,43 1,8 
Ghana 6,0 12,6 6.0 4,3 
Nigeria 40,0 44,4 40,0 29,0 
Senegal 0,5 1.0 0.5 0,4 
Regionale projekter 10,0 21,0 10,0 7,3 

Central- og 
/Ekvatorialafrika 29,0 32,2 9.2 19.3 38,2 27,8 

Cameroun 25,0 27.7 0.4 0.8 25,4 18,5 
Den centralalrikanske 
Republik 5,1 10.7 5.1 3.7 
Congo 4.0 4.5 0,48 1.0 4.48 3.3 
Gabon 2,5 5.3 2.5 1.8 
Rwanda 0,7 1.5 0.7 0.5 

0stlige og sydiige 
Afrika 19,0 21,2 14.2 29,8 33.2 24,1 

Botswana 4,0 4.5 4.0 2.9 
Djibouti 0,05 0.1 0,05 — 
Madagaskar 5.0 10.5 5,0 3.6 
Malawi 3.4 7.2 3,4 2,5 
Sudan 0.2 0,4 0,2 0,1 
Zimbabwe 15,0 16.7 5,0 10,5 20,0 14,6 
Regionale projekter 0.5 1.1 0,5 0,4 

Vestindien 2,0 2,2 0.6 1,3 2,6 1.9 
Belize 2,0 2,2 0,6 1,3 2.6 1.9 

Stiiiehavet 2,0 4.2 2.0 1.4 
Kiribati 0,2 0,4 0.2 0.1 
Papua Ny Guinea 1.8 3.8 1.8 1.3 

AVS i ait 90,0 100,0 44,9 94,3 134,9 98,0 

OLT 1 ait — — 2,7 5,7 2.7 2,0 
Falklandoerne 0.2 0,4 0,2 0.1 
Fransk Polynesien 1.5 3.2 1.5 1.1 
SI, Kitts-Nevis 1.0 2.1 1,0 0.7 

Totai 90,0 100,0 47.6 100,0 137,6 100,0 
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Rnansieringsbidrag i middelhavslandene, AVS-stateme og OLT ί 1983 
I millioner ECU 
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Finansieringsbidrag uden for Faeflesskabet 

De finansieringsbidrag i form af risikovilllg kapital,  
som Banken stiller til râdighed i sin egenskab af 
Faellesskabets befuldmaegtigede, kan anvendes ti! 
erhvervelse af kap italandele, bevilling af lân ti! stater  
eller nationale udviklingsinstitutioner med henblik pà 
styrkelse af virksomheders egenkapital og ydelse af 
kvasikapital. Kvasikapital bestâr af underordnede 
lân, som forst skal tilbagebetales efter de overord-
nede lân, eller betingede lân, hvis tilbagebetaling 
eller lobetid afhsenger af opfyidelsen af visse vilkâr,  
der fastlaegges pâ bevillingstidspunktet. Risikovillig 
kapital ydes ofte ti! projekter, der ligeledes har 
modtaget lân af Bankens egne midier. Denne finan-
sieringsforms smidighed, f.eks. med hensyn til  
afpasning af bevillingsvilkârene efter projekternes  
saeregenheder, gor det muligt at daekke meget  
forskelligartede behov, hovedsagelig i industhsek- 
toren og, i mindre omfang, i forbindelse med forun- 
dersogelser eller teknisk bistand til opstart af virk- 
somheder. 

De finansierede projekter vil bidrage til direkte 
skabelse af ca. 7 200 arbejdspladser, hovedsagelig  
inden for industri og landbrugsindustri. For sâ vidt  
angâr Industrien, belob den gennemsnitlige investe- 
ring per skabt arbejdsplads sig til 13 000 ECU. Ener-
giprojekterne vii bidrage til at overflodiggore import  
eller muliggore supplerende eksport pâ i alt ca. 
220 000 t olieprodukter ârligt. Nàr hertil laegges de 
projekter, som er blevet finansieret siden den forste 
Lomèkonventions ikrafttraedelse i aprii 1976, stiger 
tallet til ca. 1,9 mio t olieaekvivalent ârligt, svarende 
til ca. 6,5 % af AVS-staternes samlede import af olie
produkter I 1982. 

Midlernes fordeling i forhold til landenes udviklings-
trin viser, at lânene af egne midier gik til seks 
AVS-stater, hvis indkomst per capita overstiger ca. 
400 US-$. 

I Afrika var Bankens aktivitet fordelt som folger; 

Finansieringsbidrag I 1983 

Banken ydede seks lân pâ Ι alt 90 mio af egne midier  
med rentegodtgorelser og 22 finansieringsbidrag i  
form af risikovillig kapital pâ 46,6 mio. Hertil kommer  
tre sublân pâ i alt 1 mio, som afholdtes af den risiko- 
villige kapital, der i henhold til den forste Lomékon-
vention er afsat til forundersogelser og teknisk  
bistand. De samlede finansieringsbidrag i regn- 
skabsâret 1983 belob sig sâledes til 137,6 mio mod  
159,5 mio i 1982. Denne tilbagegang skyides hoved
sagelig en ny forvaerring af den okonomiske situa
tion i flertallet af AVS-staterne, der til dels kan 
tilskrives torken. 

I Nigeria glk et globallân pâ 40 mio til Nigerian Indus
trial Development Bank (NIDB) med henblik pâ  
finansiering af mindre og mellemstore projekter  
inden for industri, landbrugsindustri, minedrift og 
turisme. En del af lânet vil blive formidlet gennem 
udviklingsfinansierede selskaber til deres respektive  
omrâder. I 1978 modtog NIDB et forste globallân pâ  
25 mio. 

I Cameroun ydede Banken et lân pâ 25 mio til to 
turbogeneratorer à 48 fylW til et vandkraftvaerk i 
Song-Loulou, der hermed vil blive udbygget til 288 
MW med henblik pâ daekning af det stigende elfor-
brug. Endvidere bevilgedes 400 000 til en forunder-
sogelse i forbindelse med udnyttelsen af en jern-
malmsforekomst i Kribi. 

Over halvdelen af finansieringsbidragene gik til indu-
striprojekter, hovedsagelig mindre og mellemstore 
projekter, der finansieredes inden for rammerne af 
lân til udviklingsbanker (43%), men ogsâ til fremstil-
lingsindustri (9%) og bjergvaerksdrift (4.5%). 
Herefter folger energisektoren (20%), infrastrukturer  
for telekommunikation (18%) og transport (2%) 
samt forundersogelser (3.5%). Et kendetegn ved 
disse finansieringsbidrag var den allerede i 1982 
konstaterede udvidelse af udviklingsbankernes 
andel. 

I Zimbabwe bevilgedes i alt 20 mio til dels udbyg-
ning af de mellembys og internationale telefon- og 
teiexnet, dels oprettelsen af en u dviklingsbank. 

I Ghana skal 6 mio indgâ ί en omstrukturering og 
modernisering af en manganmine i den sydvestlige 
del af landet. 
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I Den centralafrikanske Republik vil to finansie 
rìngsbidrag pâ i ait 5.1 mio gore det muligt at  
genâbne landets eneste tekstilfabrik, der lukkedes 1  
1980. 

I Senegal en forundersogelse i forbindelse med  
udnyttelsen af en guldforekomst i Sabodala. 

I Madagaskar gik 5 mio til modernisering af det 
industrielle rejefiskeri gennem erhvervelse af fire  
bâde, modernisering af seks andre samt udvidelse 
af fabrikker og kolelagre. 

t Congo stilledes to finansierìngsbidrag pâ i ait 4,5  
mio til râdighed for mindre og mellemstore vlrksom-
heder inden for Industri, landbrugsindustri, minedrift 
og turisme samt for en forundersogelse i forbindelse 
med udnyttelsen af en bitumenholdig sandstensfore-
komst. 

I Botswana modtog Botswana Development Corpo
ration et globallân pâ 4 mio med henblik pâ finansie-
ring af mindre og mellemstore projekter inden for 
industri, landbrugsindustri. transport og turisme. 

I Sudan en forundersogelse i forbindelse med udnyt
telsen af en krommalmsforekomst og anvendelsen 
af malm med lavt kromindhold. 

I Djibouti et globallân til Caisse de Développement 
de Djibouti med henblik pâ gennemforelse af forun-
dersogelser. 

Hertil kommer to finansierìngsbidrag af regional 
karakter; Et pâ 10 mio til en radiokœde mellem  
forskellige medlemmer af Communauté Économique  
des États de l'Afrique de l'Ouest og udbygningen af  
lokale centraler og ét pâ 0,5 mio til East African 
Development Bank, hvis medlemmer er Kenya. 
Uganda og Tanzania, med henblik pâ gennemforelse 
af foru ndersogelser. 

I Malawi ydede Banken 3,4 mio til blok 4 pâ 20 MW  
af et vandkraftvaerk i Nkula Falls samt til en forun
dersogelse i forbindelse med cementproduktion. 

I Gabon bevilgedes et betinget lân pâ 2.5 mio til 
en forundersogelse i forbindelse med udnyttelsen 
af jernmalmsforekomsterne i Haut-lvindo mellem 
Gabon og Congo. 

I Elfenbenskysten modtog staten 2,4 mio med 
henblik pâ finansiering af en del af dens bidrag til 
forhojelse af aktiekapitalen i en cementfabrik. 

I Vestlndlen bevilgede Banken sine to forste finan
sierìngsbidrag pâ 2,6 mio i det tldiigere britiske over-
soiske terrltorium, Belize. Der var tale om et 
globallân med henblik pâ finansiering af mindre og 
mellemstore virksomheder og et lân, der skal gore 
det muligt at udvide den beliziske stats kapitalandel i 
Belize Development Finance Corporation. 

I Stillehavet stillede Banken finansierìngsbidrag til  
râdighed i Papua Ny Guinea (1,8 mio) og Kiribati  
(0,2 mio) med henblik pâ styrkelse af egenkapitalen i 
dei regionale rederi, Pacific Forum Line. Denne kapi-
talforhojelse skal anvendes til erhvervelse af contai-
nere. De ovrige stater, der deltager I dette rederi. 
modtog finansierìngsbidrag fra Banken i 1982. 

Endvidere finansierede Banken; 

I Rwanda forundersogelser i forbindelse med  
gennemforelsen af projekter eller erhvervelsen af 
kapitalandele til gavn for mindre og mellemstore 
virksomheder inden for industri, landbrugsindustri. 
minedrift og turisme. 

I OLT ydede Banken fire finansierìngsbidrag pâ i alt 
2,7 mio, nemlig 

— i Fransk Polynesien med henblik pâ fremme af 
mindre og mellemstore investehnger inden for indu
stri, transport, turisme og fiskeforarbejdning; 
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— i St. Kitts-Nevis til dels forhojelse af statens I 1983 bevilgedes 56 sublân pâ Ι alt knap 21 mio 
kapitalandel 1 en udviklingsbank, dels mindre virk- under de lobende globallân gennem udviklings-
somheder Inden for industri, landbrugsindustri og banker i AVS-staterne og OLT. De var fordelt pâ  
turisme; mindre og mellemstore projekter, hovedsagelig 

Inden for landbrugsindustri (36%), traeindustri 
— i Falklandoerne til en forundersogelse ved- (12 %), den kemiske industri (10 %), tekstilindustrien 
rorende lakseavl. (8 %), bjergvaerksdrift (5 %) og turisme (5 %). 
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Finansieringsbidrag uden for Faellesskabet (') 

A. Lân af egne midier  

Aftaler undertegnet ί 1983 

I 1983 indgik Banken aftaler om lân af egne midier pâ 427,2 mio til projekter uden for Faeliesskabet. Heraf stilledes 337,2 
mio til râdighed i middelhavslandene og 90 mio i staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS-staterne) samt i de over-
soiske lande og territorier (OLT). Disse lân, hvis okonomtske hovedtraek er beskrevet pâ siderne 67-75, figurerer pâ Ban-
kens statusopgorelse. 

Tre af lânene i Portugal er forbundet med en rentegodtgorelse pâ 3 procentpoints, der afholdes over Faellesskabets bud
get. De er maerket med en asterisk. Samtlige lân i AVS-staterne er forbundet med en rentegodtgorelse, som afholdes af  
Den europaeiske Udviklingsfonds midier (jf. s. 71). 

1. Ansogerlandene 

SPANIEN 

PORTUGAL 85,0 MAROKKO 36,0 

Mio ECU  

105,0 

20,0 

17.0 

13478,4 mio pesetas 

250. Forbedring af 90 km af 
jernbanelinien mellem havnebyen 
Gijôn og hovednettet via Leòn  
Red Naclonal de los Ferrocarri-
les Espafloles 
2 611,1 mio ptas. 

251. Mindre infrastrukturer, sâ-
som veje, markveje, elektrifice-
ring af landbrugsbedrifter. opar-
bejdning af fast affald og turistfa-
ciliteter 
Junta de Andalucla 
2 148,4 mio ptas. 

252-253. Globallân til Banco de  
Credito Industrial gennem Insti 
tute de Credito Oficlal med hen- 
bilk pà finansiering af mindre og 
mellemstore industrivirksomhe-
der i egnsudvikllngsomràder 
— 3 159,4 mio ptas. 
— 1 958,3 mio ptas. 

254. Globallân til Banco de 
Credito Locai de Espana gen
nem Institute de Creato Oficlal 
med henbiik pâ finansiering af 
mindre infrastrukturprojekter. der  
gennemfores af lokale myndighe-
der 
1 642,9 mio ptas. 

255. Globallân til Banco Hipo-
tecario de Espana gennem Insti 
tute de Credito Oficlal med hen
biik pà finansiering af mindre og 
mellemstore turistvirksomheder i 
egnsudvikllngsomràder 
1 958,3 mio ptas. 

25,0 
15,0 

13,0 

15,0 

(h Finansienngsbidragene inden for rammerne ai 
det linansiefle samarbeide udiryKkes i ECU. De i ben
ne Icrtegnelse anferte beleb i nationale vaiutaer er  
sàledes kun retningsgivende. De er beregnet pà 
grundiag af den modvaardi at ECU. som Banken  
anvendte pà tidspunkiet for làneaftalernes underteg- 
neise (|t. s. 10). 

8 960,6 mio escudos 

256. Blok 3 pâ 300 MW af et kul-
fyret kraftvaerk 1 Sines syd for Lis
sabon 
Electricidade de Portugal 
2 664,1 mio esc. 25,0 

257. Forbedring af lufthavnene i 
Porto og Faro: Nye termlnalbyg-
nlnger, standpladser, tilkorselsve-
je og parkeringspladser samt et 
nyt kontroltârn i P orto 
Aaroportos a Navigaçao Aerea, 
E.P. 
3 729,7 mio esc. 35.0 ' 

258. Globallân til Caixa Goral 
da Depositos med henbiik pà 
finansiering af mindre og mellem
store projekter til fremme af indu
stri. turisme og energibesparel-
ser 
2 131,3 mio esc. 20,0 

259. Globallân til Socledade 
Portuguese de Investlmentos 
med henbiik pà finansiering af 
mindre og mellemstore projekter  
Inden for industri og turisme 
435,5 mio esc. 5,0 

2. 0vrige middelhavslande 

JUGOSLAVIEN 

260. Fem afsnit pâ I alt 38 km af 
den transjugoslaviske motorvej 
Vejmyndighederne 1 republikker 
ne Slovenien, Kroatien, Serbien  
og Makedonien samt I den auto 
nome provins Voïvodine  
5 383,2 mio jugooiavlske dinarer 

231,1 mio dirhams 
261. Daemning Ι forblndelse 
med et vand kraftvaerk i Alt Chou-
arlt Amouggez ost for Marrakech  
Den marokkanske etat 
121,6 mio dh. 18,0 

262. Udbygning af havnen i 
Mohammedia nord for Casablan 
ca med en daekmole og oliekajer 
Den marokkanske stat 
109,5 mio dh. 18,0 

EGYPTEN 

263. Globallân til Industrial  
Development Bank med henbiik 
pâ finansiering af mindre og mel 
lemstore projekter Inden for  
industri og turisme 
15 mio egyptiske £ 25,0 

JORDAN 14,5 

66,7 

4.8 mio jordanske dinarer 

264. Globallân til Industrial  
Development Bank (IDB) med 
henbiik pâ finansiering af mindre 
og mellemstore projekter Inden 
for industri og turisme samt — 
Inden for rammerne af IDBs 
bistandsprogram — meget smâ  
projekter inden for industri og 
hândvaerk 
1,7 mio jd. 5,0 

265. Globallân til Jordan Co
operative Organisation gennem 
den Jordanske stat med henbiik 
pâ finansiering af investeringer I 
landbrugsbedrifter 
0,5 mio jd. 1.5 

266. Globallân til Agricultural 
Credit Coφoratlon gennem den 
jordanske stat med henbiik pâ  
finansiering af investeringer i 
landbrugsbedrifter 
0,5 mio jd. 1,5 
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267. Udbygning af eldistribu-
tionsnettet i Amman 
Jordan Electric Power Company 
Ltd gennem den jordanske stat 
2,1 mio jd. 

LIBANON 

268. Udbygning af de t termiske 
kraftvaerk I Zouk naer Beirut 
Det libaneslske Elselskab gen
nem Udvlklings- og Genopbyg-
ningsrèdet  
19,2 mio libanesiske E 

3. AVS-staterne 
Afrika 
NIGERIA 

CAMEROUN CONGO 

6,5 

5,0 

269. Globallân tll Nigerian  
Industrial Development Bank 
med henblik pâ finansiering af 
mindre og mellemsto re projekter  
inden for industri, minedrift og 
turisme 
26,5 mio naira 

270. Udbygning af et vandkraft-
vaerk. i Song-Loulou sydost for 
Douala med to turbogeneratorer  
à 48 MW samt etablering af hoj- 
spaendingsledninger  
Société Nationale d'Électricité 
du Cameroun 
8 587.3 mio CFAfr. 25,0 

ZIMBABWE 

271. Udbygning af de mellem-
bys og internationale telefon- og 
telexnet 
Posts and Telecommunications 
Corporation 
13,6 mio zimbabwiske $ 15.0 

BOTSWANA 

40,0 

272. Globallân til Botswana 
Development Corporation Ltd 
med henblik pà finansiering af 
mindre og mellemstore projekter 
inden for industri, transport og 
turisme 
3.3 mio pula 4.0 

273. Globallân til Banque 
Nationale de Développement du 
Congo med henblik pâ finansie
ring af mindre og mellemstore 
virksomheder inden for industri,  
landbrugsindustri, minedrift og 
turisme 
1 374 mio CFAfr. 

AVS-staterne 
Vestindien 

BELIZE 

4.0 

274. Globallân til Belize Devel
opment Finance Corporation 
med henblik pà finansiering af 
mindre og mellemstore virksom
heder inden for industri, land
brugsindustri og turisme 
3.4 mio beliziske $ 2.0 

Udstyr tu et vandkraftprojekt i Ait Chouarit Amouggez i Marokko (jf nr. 261 ). 
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Β. Fìnansìeringsbidrag af Faellesskabets budgetmidier  
Aftaler undertegnet 11983 

I 1983 indgik Banken aftaler om finansieringsbidrag af Faellesskabets budgetmidier pâ 53,1 mio, heraf 5,5 mio i form af lân  
pâ saerlige vilkâr i middelhavslandene og 47,6 mio i form af risikovilllg kapital I AVS-staterne og de oversoiske lande og 
territorier (OLT). Banken har ydet disse finansieringsbidrag. hvis okonomlske hovedtraek er beskrevet pâ siderne 67-75, pâ  
Det europaeiske okonomiske Faellesskabs vegne og for dets regning og risiko. De flgurerer Ikke pâ Bankens statusopgo-
relse, men bogfores i Den saerlige Afdeling (jf. s. 92). Bankens ansvar i forblndelse med disse finansieringsbidrag er 
begraenset til den behorige udovelse af den modtagne bemyndigelse. 

1. Lan pà saerlige vilkâr i  
middelhavslandene 

GHANA 

JORDAN 

Mio ECU 

5.5 

1.8 mio iordanske dinarer 

275. Globallân til Industrial 
Development Bank (IDS) med 
henblik pà finansiering af m indre 
og mellemstore projekter Inden 
for industri og turisme samt —  
inden for rammerne af IDBs 
bistandsprogram — meget smà  
projekter inden for industri og 
hândvaerk 
0,8 mio jd. 2,5 

276. Globallân til Jordan Co
operative Organisation gennem 
den jordanske stat med henblik 
pà finansiering af investeringer i 
landbrugsbedrifter 
0.5 mio jd, 1,5 

277. Globallân til Agricultural 
Credit Corporation gennem den 
jordanske stat med henblik pà  
finansiering af investeringer i 
landbrugsbedrifter 
0,5 mio jd. 1,5 

2. Finansieringsbidrag i 
AVS-staterne og OLT i form 
af risikovillig kapital af 
Den europaeiske Udviklings-
fonds midier 

AVS-staterne — Afrika 

VESTAFRIKA 

278. Radiokaede mellem forskei- 
lige medlemmer af Communauté 
Économique des États de l'Afri
que de l'Ouest (CEDBAO) 
Betinget làn til statarne Gambia, 
Guinea, Guinea-Bissau og Sene-
gai gennem Fonds de Co 
opération. de Compensation et 
de Développement de la CEDE-
AO 10,0 

279. Omstrukturering og mo-
derniserlng af en manganmine 1  
Nsuta 
Betinget iàn til den ghanesiske 
stat, der agter at stille mldlern e 
ti! ràdighe d for Ghana National 
Manganese Corporation 
14,7 mio cedi 6.0 

DEN CENTRALAFRIKANSKE 
REPUBLIK 

280-281. Genàbning af en teks-
tilfabrik i Bangui 
Betingede làn til Den centralafri-
kanske Republik med henblik pà 
dens deltagelse I finansieringen 
af 
— Ucatex' kapital 

412,2 mio CFAfr. 1,2 
— et aktionaerforskud ti! Ucatex 

1 339,6 mio CFAfr. 3.9 

MADAGASKAR 

282. Modernisering af det indu 
strielle rejefiskerl i Nossi-Bé og 
erhvervelse af fire nye bàde 
Betinget làn til den madagaski-
ske stat 
1 859 mio madagaskiske frane 

ZIMBABWE 

MALAWI 

286. Geologisk undersogelse af 
en kalkstensforekomst med hen
blik pà cementproduktion 

5.0 

5,0 

283-284. Oprettelse af Zimbab
we Development Bank (ZDB) 
— kapitalandel i ZDB 

0.4 mio zimbabwiske $ 
— betinget làn til den zimbabwi

ske stat med henblik pà teg-
ning af en del af dens kapital
andel i ZDB 
4.1 mio zimbabwiske $ 

0,5 

4,5 

3,4 

285. Blok 4 pà 20 MW af et 
vandkrattvaerk I Nkula Falls  
Underordnet làn til den maiawi- 
ske stat, der agter at stille prove-
nuet til ràdighed for Electricity  
Supply Commission  
3 mio malawiske kwacha 3,0 

SENEGAL 

0STAFRÌKA 

CONGO 

0,4 

2.5 

Betinget làn til den malawiske 
stat 
0.4 mio maiawiske kwacha 

GABON 

287. Undersogelse af jem-
malmsforekomsterne I Haut-lvin-
do 
Betinget làn til den gabonesiske 
stat 
851,6 mio CFAfr. 

ELFENBENSKYSTEN 

288. Ombygning af en regional 
cementfabrik 
Betinget làn til den ivorianske 
stat med henblik pâ finansiering 
af en del a f dens bidrag til en for-
hojeise af kapitalen i Société des  
Ciments de l'Afrique de l'Ouest 
817 mio CFAfr. 

RWANDA 

289. Globallân med henblik pâ 
finansiering af forundersogelser 
og erhvervelse af kapitalandele til  
gavn for mindre og mellemstore 
virksomheder inden for industri,  
landbrugslndustri, minedrift og 
turisme 
Betinget làn til Banque Rwan
daise de Développement 
58 mio rwandiske franc 

2,43 

0.7 

290. Forundersogelse i forbin-
delse med udnyttelsen af en 
guldforekomst 1 Sabodala i den 
ostlige del af landet 
Betinget làn til den senegaiesl-
ske stat 
170.3 mio CFAfr. 0.5 

291. Globallân med henblik pà 
finansiering af forundersogelser 1  
forblndelse med regionale pro 
jekter I Kenya, Uganda og Tanza 
nia 
Betinget làn til East African 
Development Bank 0.5 

292. Forundersogelse I forbln 
delse med udnyttelsen af en bitu-
menholdig sandstensforekomst 
ved Lac Kitina 
Betinget lân til den congoleslske 
stat 
163,5 mio CFAfr. 0,48 
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CA ROUN 

293. Forundersogelse i forbln-
delse med udnyttelsen af en jern-
malmsforekomst i Kr ibi 
Betinget lân til den camerounske 
stat 
136,3 mio CFAfr. 

SUDAN 

DJIBOUTI 

0.4 

294. Forundersogeise i forbin· 
delse med udnyttelsen af en  
krommalmsforekomst 
Betinget lân til den sudanske 
stat 
0.2 mio sudanske £ 0,2 

295. Qlobailân med henblik pâ  
finansiering af forundersogelser 
Betinget lân til Caisse de Déve 
loppement de D|ibouti 
8.6 mio djiboutiske franc 0,05 

AVS-staterne 
BELIZE 

Vestindien 

296. Betinget lân ti! den belizi-
ske stat med henblik pà udvidel-
se af dens kapitalan dei i Belize 
Development Finance Corpora
tion 
1 mio beliziske $ 0.6 

AVS-staterne — Stillehavet 
297-298. Erhvervelse af contai-
nere til det regionale rederi Pa ci
fic Forum Line 
Betingede lân til staterne 
— PAPUA NY GUINEA 

1.4 mio kina 
— KIRIBATI 

0.2 mio australske $ 

OLT 
POLYNESIEN 

1.8 

0.2 

299. Globallân med henblik pâ  
finansiering af mindre og mellem-

store investeringer, forunderso-
gelser eller kapitalandele Inden 
for industri, landbrugsindustri. 
transport, energi og turisme  
Betinget lân til Société de Crédit  
et de Développement de lOcéa- 
nie 
187.4 mio CFPfr. 1.5 

ST. KITTS-NEVIS 

300. Globallân til Development 
Bank med henblik pâ finansiering 
af mindre og mellemstore virk-
somheder Inden for industri og 
turisme 
1,6 mio ostvestindiske $ 0,65 

0.35 

301. Betinget lân til St. Kltts-
Nevis med henblik pâ forhoje lse 
af kapitalen i Development Bank 
0.8 mio ostvestindiske $ 

FALKLAND0ERNE 

302. Forundersogelse vedro-
rende IakseavI 
Betinget lân til Falklandeeme 
0.1 mio falklandske £ 0,2 

Inden for rammeme af Lomekonventionen deitager EiB ogsà i finansieringen afmineprojekteriherses en jernmine nœrZouerate i 
Mauretanien, til hvis finansiering Banken bidrog 11979). 
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Egenkapital og iântagning indbetalte kapital til 1 465,715 mio (jf. büag A til 
regnskabet, s. 95). 

Dette kapitel omhandler de midier, hvoraf Banken i  
1983 bar afholdt de fân, der figurerer pi dens status- 
opgorelse, og som den basrer det finansielle ansvar  
for. De er beskrevet nsermere pi siderne 50-62 og  
77 og 78. Det omhandler ikke de midier, som  
Banken forvalter for tredjemand og for donnes 
regning. og som bogfores uden for status-
opgorelsen i Den saerlige Afdeling (jf. s. 92), nemlig 
isaer lânene af NICs midier og de finansieringsbidrag 
i middelhavslandene og AVS-staterne, der afholdes 
af Faellesskabets budgetmidier. De er beskrevet 
nsermere pi siderne 63-66 og 79 og 80. 

Ifolge statusopgorelsen den 31. december 1983  
udgjorde Bankens midier (dvs. den indbetalte 
kapital, reserverne, henlaeggelserne. saldoen pâ 
driftsregnskabet og provenuet af lântagningen) i ait 
23 692,5 mod 19 024,9 mio den 31. december 1982. 

•enne forhojeise bestâr af en nettoudvìdelse af 
Bankens Iântagning (efter indregning af udsvingene 1  
omregningskurserne) pà 4179,5 mio, saldoen pà 
driftsregnskabet pà 392,9 mio og mediemsstaternes 
indbetalinger pà 95,2 mio af den kapitalforhojelse, 
der besluttedes i 1978. Heri indgàr Graekeniands 
bidrag ti! Bankens kapital, reserver og henlaeggelser 
efter dets tiltraedelse af Banken. Indbetalingen af 
den kapitalforhojelse, som Styrelsesràdet besluttede 
den 15. juni 1981, finder sted fra 1984 i otte halvâr- 
lige rater pà tilsammen 540 mio, hvilket vii oge den 

I 1983 tilvejebragte Banken i alt 3 619,4 mio pà kapi-
talmarkederne, hvilket udgor en stigning pà knap 
13 % i forhold til 1982 (3 205,2 mìo). Heraf stammede 
3 446,3 mio fra offentlige emissioner og private 
placehnger, 62,1 mio fra interbankforretninger pà 
mellemlang sigt og 111 mio fra overdrageiser ti! tred
jemand af andele i finansieringen af udiànene, som 
dog er omfattet af Bankens garanti. 

Lântagningens fordeling pà valutaer afhsenger af den  
internationale finansielle og monetaere udvikling 
samt af lânevilkârene for de belob, lobetider og valu
taer, der i videst mulig omfang svarer til lântagernes  
onsker. 

Sammensaetningen af Bankens Iântagning fra 1961  
til 1983 fremgâr af tabe! 12. 

Ogsâ i 1983 repraesenterede emissionerne i medlems-
staternes valutaer over halvdeien af de samlede 
emissioner. 

Lântagningen i DM, der fortsat var den mest 
anvendte af disse valutaer, ogedes med over 20 % i 
forhold til âret for (705,6 mio mod 586 mio), og DM  
daekkede sâledes 20,1 % af Bankens samlede  
Iântagning mod 18,6% i 1982. Der piaceredes fem 
offentlige emissioner pâ i alt 463,1 mìo. Hertil 
kommer private placeringer pâ 242,5 mio. Aktivitäten 
var jaevn t fordelt over âret og afspejier det voksende 
behov for DM. 

labe! 12: Tilvejebragte midier 1961-1983 
millioner ECU 

Làn 
Tredjemands 

andele i 
Bankens udiân Regnskabsàr Antai Private lân 

Interbank-
forreiriinger Offentlige lén t alt 

Tredjemands 
andele i 

Bankens udiân 
Tilvejebragte 

midier 

1961-1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 

254 
59 
73 
57 
91 
81 

2 832,1 
981,7 
874.5 
882,1 

1 213,7 
1 130,9 

126,9 
1.5 

92,8 
105,7 
62,1 

4 868,5 
1 453,4 
1 509,0 
1 267,8 
1 826,3 
2 315,4 

7 827.5 
2 436.6 
2 383,5 
2 242,7 
3145,7 
3 508,4 

274,6 
44,6 
83,3 
67,0 
59,5 

111,0 

8102,1 (1) 
2 481,2 
2 466,8 
2 309,7 
3 205,2 
3 619,4 

1961-1963 615 7 915,0 389,0 13 240,4 21 544,4 640,0 22 184,4 

(') Afsgennemsnil 450.1 mio ECU 
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Efter DM var nederlandske gylden den mest  
anvendte at medlemsstaternes valutaer med 357,6  
mio mod 412,9 mio Ι 1982, svarende til 10,2% at  
lântagningen pâ det nederlandske kapitalmarked. 
MIdIerne tiivejebragtes pâ det offentlige neder
landske marked (158,3 mio, hvilket svarer til âret for) 
sâvel som gennem private placeringer (199,3 mio). 

Banken fortsatte sin aktivitet pâ markedet for 
papirer i ECU i 1983. Det kom sâledes til mere end 
en fordobting af lântagningen i forhold til âret for, 
nemlig til 230 mio mod 112 mio i 1982. Dermed 
indtager ECU tredjepladsen blandt medlemssta
ternes vaiutaer, hvad lântagningen angâr. Pâ dette  
marked sogte Banken at sikre en geografisk spred-

Tabel 13: Lântagning i 1983, fordelt pà vaiutaer 

Meüiemsstaternes valutaer Tredieiandes valutaer 

DM ECU BIr, Lfr. i alt US$ Yen Sir Can. $ Osch. alt Total 

Mio 
ECU 
% 

705,6 357.6 230,0 175,7 160,7 148.7 35,3 1 813,6 834,3 468,5 284,7 75,6 
20,1 10,2 6,5 5.0 4,6 4.2 1,0 51,6 23,8 13,4 8,1 2.2 

31.7 1 694,8 3 508.4 
0,9 48,4 100.0 

Lân emittoret 11983 

(3508,4 mio ECU) 

Restgaeld don 31. decomber 1983 
(20746,3 mio ECU) 
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90-

80-

70-

60-

50-

40-

30-

20-

10-

0 — 

Can, $/0sch. 

Sfr. 

Yen 

US-S 

Lfr. 
Ffr.  
Bfr. 

£ 

ECU 

FI, 

DM 

100 — 

90 — 

80 — 

70 — 

60 — 

50 — 

40 — 

30 — 

20 — 

10 — 

0 

Can. $/0schyUb. £ 

Sfr. 

Yen 

US-S 

ECU. Eurco 
Lire 
Bfr., lfr. 
£ 

82 



Midler 

ning af emissionerne, idet den udbod tre offentlige 
emissioner pâ 185 mio og en privat placering pâ  
45 mio. 

1 1983 optog Banken mindre lân pâ markederne Ι  
pund, franske franc og belglske franc, der hver 
reprsesenterede ca. 5 %. For sâ vidt angâr pund, var 

label 14; Lân emitteret i 1983 

Offentllge lén 

Emissions-
mâned Emissionssted 

Tegnings· 
valute 

Beleb ·  
national valuta  

Ι mio 
Beleb ι  

mio ECU 
Lebetid 

(âr) 
Nominei 

rente (%) 

Januar Japan Yen 20 000,000 88,044 10 7,800 
Februar Forbundsrepublikken Tyskland DM 200,000 86,951 10 7,750 

Marts Luxembourg US-$ 125,000 129,177 8 11,000 
Marts Luxembourg ECU 60,000 60,000 θ 11,750 
Marts Belgien Bfr. 3 000,000 66,195 8 12,750 
April Schweiz Sfr. 100,000 51,988 10 5,750 
April Det forenede Kongerige e 50,000 80,034 8 11,750 
April 0slrig 0sch. 500,000 31,745 10 8,250 
April Forbundsrepublikken Tyskland DM 200,000 89,186 10 7,500 
Maj Luxembourg US-$ 200,000 216,499 10 10,750 
Juni Nederlandene FI. 150,000 59,369 10 9,250 
Juni Frankrig Ffr. 1 000,000 148,715 10 14,800 
Juli Schweiz Sfr. 100,000 53,272 10 6,000 
Juli Luxembourg Lfr, 600,000 13,214 10 9,875 
Juli Forbundsrepublikken Tyskland DM 200,000 88,175 10 8,000 

September Forbundsrepublikken Tyskland DM 200,000 88,175 10 8,250 
September Luxembourg US-$ 150,000 168,205 10 11.875 

Oktober Japan Yen 20 000,000 98,802 10 7,800 
Oktober Schweiz Sfr. 100,000 54,844 10 5,750 
Oktober Luxembourg ECU 50.000 50,000 10 11,125 
Oktober Nederlandene FI. 250,000 98,881 10 8,500 

November Luxembourg US-$ 200,000 232,727 7 11,500 
November Forbundsrepublikken Tyskland DM 250,000 110,549 8 8,000 
December Luxembourg Can. $ 80,060 75,617 8 12,125 
December Luxembourg ECU 50,000 50,000 5 10,625 
December Luxembourg ECU 25,000 25,000 15 10,000 

2 315.364 

Private lân 

Antal 
Tegnings-

valuta 

Beleb ι  
national valuta 

1 mio 
Beleb ι 

mio ECU 
Lebetid 

(ér) 

Nominei  
rente (%) 

Lân 
8 DM 430,0 190,295 5-10 7,500-8,200 
5 £ 56,0 95,650 8-10 11,250-12,750 

21 Fl. 479,8 189,507 10-20 7.625-9.000 
3 Bfr. 4 300,0 94,468 12-15 11,125-13,000 
2 Lfr. 1 000,0 22,065 6-7 12,375-12,750 
1 ECU 45,0 45.000 15 12,000 
3 US-$ 81,9 87,675 6-10 11.000-11,625 
3 Sfr, 230,0 124,614 6 5,500-6,000 
3 Yen 60 000,0 281,642 10 8,400-8,600 

49 1 130,916 

Inlerbankforretninger pâ mellemlang sigt 

5 
1 

DM 
Fl. 

120,0 
25,0 

52.245 
9,835 

62,080 

2-3 
2 

4.000-7,800 
6,800 

Total 81 3 508,360 
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lântagningen stört set ligeligt fordelt pâ europund-
markedet og private placeringer. I belglske franc,  
der genfandt deres saedvanlige andel af lântag 
ningen. udbod Banken en offentlig emission,  
ligesom den foretog nogle private placeringer, 
medens den I franske franc kun udbod én offentlig 
emission pâ det franske kapitalmarked. Endelig 
optoges beskedne lân pâ markedet for papirer i 
luxembourgske franc. 

Ogsâ i 1983 repraesenterede doliaren en betydelig 
andel af lântagningen, idet der tilvejebragtes 834,3  
mio ECU mod 745,3 mio i 1982, hvilket udgor en  
stigning pâ ca. 12% (ca. 2% i US-$). Âret igennem 
var Banken fremme pâ det internationale marked for  
offentlige emissioner i US-$, idet den udbod et lân i 
kvartalet pâ i alt 746,6 mio mod 346.6 mio Ι 1982.  
Vilkârene for disse emissioner afspejier udviklingen i  
markedsforholdene, nemlig rentefald i forste kvartai, 
efterfulgt af ren testigning og en vis s tabilitet. Sidelo-

bende hermed fortsatte Banken sin politik for privat 
place ring. 

Blandt tredjeiandenes valutaer fortsatte yenen sin  
fremgang i 1983. Banken tiivejebragte sâledes 468,5  
mio ECU mod 387,1 mio Ι 1982, hvilket udgor en 
stigning pâ 21 % (5 % i yen). To offentlige emissioner  
placeredes pâ det japanske kapitalmarked for uden-
landske lântagere (Samuraimarkedet). De lod pâ i ait 
186,9 mio, svarende til ca. 6% at dette marked.  
Hertil kommer bankkreditter i yen pâ 281,6 mio ECU 
mod 242,1 mio i 1982. 

Endelig lânte Banken 284,7 mio ECU pâ det schwei-
ziske kapitalmarked, nemlig i form af sâvel private  
placeringer (124,6 mio) som offentlige emissioner  
(160,1 mio), ligesom den tappede markederne for  
canadiske dollar og ostrigske schilling. 

label 13 viser fordelingen pâ valutaer af den 
samlede lântagning i 1983, der belob sig til 3 508,4 
mio ECU. 
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Driftsresultat 

Udviklingen i làngivningen og de betydelige egne 
midier, som Banken Investerer her!, muliggjorde I 
1983 en forbedring af driftsresultatet, omend af 
mindre omfang end tidligere. 

Bankens indtaegter i form af rente og provision pà  
udiân belob sig i 1983 til 2 218,8 mio mod 1 727,5 
mio i 1982, hvorimod rente og omkostninger pâ  
optagne lân udgjorde 2 002,5 mio mod 1 553 mio i  
1982. I forvaltningsprovision modtog Banken 12 mio  
mod 9,1 mio i 1982. 

Trods det lavere renteniveau i de fleste valutaer 
afkastede Bankens investeringer 205,6 mio i 1983 
mod 194,9 mio I 1982 pâ grund af den ogede likvi-
ditet, der nodvendiggores af udviklingen i udlânsak-
tlviteten. 

Forskellen mellem de andre indtaegter og udgifter, 
der hovedsagelig er en folge af forvaltningen af 
Bankens investeringer, reduceredes i 1983 (44 mio  
mod 60,6 mio i 1982), Isaer pâ grund af udviklingen 
pâ kapitalmarkederne. 

Under hensyntagen til afskrivninger pâ emissions-
omkostninger og pâ overkurs ved tilbagebetaling pâ 
39 mio, afskrivninger pâ Bankens bygning og mate-
rialer pâ 2,9 mio, den vaerdiforogelse pâ 5,2 mio,  
som skyldes opgorelsen af de af Bankens aktiver,  
der ikke reguleres Ι henhold til vedtaegternes artikel  
7 (^), og en saerlig udgift pâ 5,4 mio (^) blev saldoen  
pâ Bankens driftsregnskab 392,9 mio mod 366,3 mio  
i 1982, hvilket udgor en stigning pâ 7 %. 

Bestyrelsen har henstillet til Styrelsesrâdet at oge 
henlaeggelserne til daekning af ud sving i kurserne for 
omregning af ECU med 5,2 mio, hvilket svarer til 
nettovaerdiforogelsen ifolge opgorelsen den 31. de-
cember 1983 af de af Bankens aktiver, der ikke regu
leres i henhold til vedtaegternes artikel 7, og at over-
fore driftsoverskuddet for regnskabsâret 1983 med  
fradrag af de n saerlige udgift, nemlig i alt 387,7 mio,  
til den supplerende reserve. Reserverne og henlaeg
gelserne belober sig herefter til i alt 2 020,4 mio. 

Den 31. december 1983 balancerede Bankens sta-
tusopgorelse med 29 543,7 mio mod 23 702,5 mio  
den 31. december 1982, hvilket udgor en stigning pâ  
25%. 

Admlnistrationsomkostningerne steg fra 39,1 mio I 
1982 til 42,9 mio i 1983. 

(1) jf. bemaerkning Κ HI regnskabet, s 100 
(2) Jf bem»fkning C til regnskabel, s. 98. 
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Bankens ledelse og personale 

Bestyrelsen 

Pâ ârsmodet den 13. juni 1983 foretog Styrelsesrâdet en genere! nyudnaevnelse af Bestyrelsen, idet det 
udnaevnte de 19 bestyrelsesmediemmer (18 udpeget af medlemsstaterne og 1 af Kommissionen for De euro- 
paeiske F sllesskaber) og de 11 suppleanter (10 udpeget af medlemsstaterne og 1 af Kommissionen) for en  
période pâ fem âr. 

Dhrr. Giorgio CAPPON, Salvatore GUIDOTTI, Pierre GUILL, Maurice HORGAN og Lionello FRONZONI onskede 
ikke at lade sig genudnaevne. Som efterfolgere herfor udnaevnte Styrelsesrâdet dhrr. Luigi ARGUTI, Corneille  
BRÜCK, David McCUTCHEON og Paolo GNES til bestyrelsesmediemmer og hr. Berardo CLEMENTE ti! 
suppléant. De ovrige bestyrelsesmediemmer genudnaevntes Indtil ârsmodet i 1988. 

Fru Mary HEDLEY-MILLER samt dhrr. Stavros THOMADAKIS og Sven BQYER-S0GAARD fratrâdte i  
henholdsvis Oktober 1983, februar 1984 og marts 1984. Til de ledige poster udnaevnte Styrelsesrâdet for den 
période, der resterer af de res forgaengeres mandater. hr. Gerassimos SAPOUNZOGLOU til bestyrelsesmedlem 
og dhrr. Geoffrey FITCHEW og Flamming FARUP-MADSEN til suppleanter. 

Bestyrelsen takker fru HEDLEY-MILLER og dhrr. CAPPON, GUIDOTTI. GUILL, HORGAN. THOMADAKIS. 
FRONZONI og BOYER-S0GAARD for deres vaerdifulde bidrag til Bankens virke. 

Den 13. juni 1983 besluttede Bestyrelsen at nedsaette en arbejdsgruppe af bestyrelsesmediemmer med henblik 
pâ at gennemgâ Bankens aktivitet, isaer den fremtidige udvikling i Bankens finansieringsbidrag til regionudvlk-
llng; dens bidrag tll strukturtilpasningen og til styrkelsen af Europas position pâ energi- og industriomrâdet;  
udviklingen i Bankens midier; kriteherne for udbud og miljo samt samarbejdet med Faellesskabets ovrige finan-
sieringsmekanismer og med bankerne og institutterne for finansiering pâ mellemlang og lang sigt. Arbejds-
gruppen har skrevet betaenkning under ledelse af hr. ARLMAN, og Bestyrelsen har foresiâet, at Styrelsesrâdet  
tager denne betasnkning til efterretning og stadfaester de heri indeholdte henstillinger pâ ârsmodet den 4. juni 
1984. 

Revisionsudvalget 

Pâ ârsmodet den 13. juni 1983 foretog Styrelsesrâdet som saedvanlig en delvis nyudnaevnelse af Revisionsud 
valget. Den afgâende formend, hr. Corneille BRÜCK, er blevet udnaevnt til bestyrelsesmedlem. Styrelsesrâdet 
takker harn for hans hojt kvallficerede indsats. Til den ledige post udnaevnte Styrelsesrâdet hr. Albert HANSEN  
til medlem for en période pâ tre âr, nemlig regnskabsârene 1983, 1984 og 1985. Som efterfolger for hr. Patrick 
MCDONNELL, der fratrâdte i 1982, udnaevnte Styrelsesrâdet hr. Konstantin THANOPOULOS for den période, 
der resterer af hans forgaengers mandat, nemlig indtil 1984. Formandskabet varetages nu af hr. THANO
POULOS, indtil statusopgorelsen og driftsregnskabet for regnskabsâret 1983 er godkendt pâ ârsmodet i 1984. 

Personale 

Den 31. december 1983 havde Banken 596 ansatte mod 561 den 31. december 1982. Blandt det ledende 
personale er der sket folgende aendringer; 1 Direktoratet for okonomiske og finansielle undersogelser er hr. 
John H. WILLIAMS, der havde vseret direkter siden 1973, gâet pâ pension og blevet efterfulgt af hr. Henri 
LEROUX, tidligere meddirektor i dette Direktorat. Hr. Herbert CHRISTIE er blevet udnaevnt til forste meddirektor 
i dette Direktorat. Hr. WILLIAMS er blevet udnaevnt til aeresdirektor. I Direktoratet for administration er hr. Jean 
EQUINET blevet udnaevnt til hovedafdelingsdirektor for Hovedafdelingen for administrative hjaelpefunktioner. Hr. 
Michel LAUCHE, hovedafdelingsdirektor for Hovedafdelingen for Sekretariat og almindelige anliggender, er 
fratrâdt efter eget onske og blevet efterfulgt af hr. Bruno EYNARD, tidligere afdelingsleder i Direktoratet for  
juridiske anliggender. I Direktoratet for flnansiehnger i Faellesskabet er hr. Helmuth CRAMER, 1. meddirektor 
og hovedafdelingsdirektor for Hovedafdelingen for finansieringer i Belgien, Danmark, Forbundsrepublikken 
Tyskland, Graekenland. Frankrig, Luxembourg og Nederlandene, fratrâdt efter eget onske og blevet efterfulgt af 
hr. Gérard d'ERM, tidligere hovedafdelingsdirektor for Hovedafdelingen for administration af finansieringerne, 
som er blevet efterfulgt af hr. Thomas HALBE, tidligere afdelingsleder for Afdelingen for finansieringer i Spanien 
i Direktoratet for finansieringer uden for Faellesskabet. I Hovedafdelingen for finansieringer i Italien er hr. 
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Bankens ledelse og personale 

Giorgio RATTI, hovedafdelingsdirektor, blevet udnaevnt til centraidirektor, ligesom hr. Ernest LAMERS, tidligere 
afdelingsleder for Afdelingen for finansieringer i Portugal i Direktoratet for finansieringer uden for Faellesskabet, 
er blevet udnaevnt til vicehovedafdelingsdirektor. I Direktoratet for finanser og llkviditet er hr. Wolfgang THILL, 
hovedafdelingsdirektor for Hovedafdelingen for emissioner, blevet udnaevnt til meddirektor, ligesom hr, François  
ROUSSEL er blevet udnaevnt til hovedafdelingsdirektor for Hovedafdelingen for regnskaber. I Ingeniorstaben er 
hr. Jacques FAUDON, leder af gruppe C: Projekter uden for Faellesskabet, fratrâdt og blevet efterfulgt af hr. 
Robert VERMEERSCH, tid ligere teknisk chefrâdgiver. Hr. Jacques SILVAIN, hovedafdelingsdirektor for Hoved
afdelingen for finansieringer i AVS-staterne og OLT, er blevet udnaevnt til 1. meddirektor i Direktoratet for  
finansieringer uden for Faellesskabet. 

Den 31. december 1983 havde Banken 265 kvindelige og 331 mandlige ansatte. I de seneste tre âr har perso-
nalet vaeret fordelt som folger: 

1981 1982 1983 Forhold 

Ledende og overordnet personale 
Sekretaerer, teknikere og andre funktionaerer 

212 
316 

225 
336 

245 
351 

41 
59 

Udvikling I antallet af ansatte i fortiold til Bankens samlede finansieringsbidrag 1960-1983 

Ansatte 
(antal) 
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Labende priser 
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Bankens ledelse og personale 

Det kvindelige personale bestâr af 21 overordnede, heraf ni 1 Afdelingen for oversaettelser, og 244 sekretaerer 
og andre funktionaerer (henholdsvis 16, 8 og 229 I 1982). Siden 1980 har Bankens ansatte haft mulighed for  
deltidsarbejde. Ved udgangen af 1983 arbejdede 20 kvindelige ansatte pâ haiv tid og 12 pâ trekvart tid. Perso-
nalets gennemsnitsalder var ved udgangen af 1983 38 âr og 5 mâneder, nemlig 42 âr og 6 mâneder for det 
ledende og overordnede personale og 35 âr og 6 mâneder for de ovrige ansatte. I 1983 tog 16 ansatte deres 
afsked, heriblandt ni ledende og overordnede ansatte. 

Udviklingen i anfallet af ansatte i forhold til finansieringsvirksomheden fremgâr af figuren, s. 87. 

I 1983 var ca. 2 600 dage helliget personalets videreuddannelse, dels pâ det okonomiske og banktekniske 
omrâde. dels for at holde trit med den generelle indforelse af Informatik og tekstbehandlingsanlaeg, dels for at  
forbedre de nyansattes sprogkundskaber. 

Personalets intéresser varetages over for Banken af ni personer, der er valgt for en période af to âr. De 
seneste valg fandt sted den 8. juni 1983. Bankens ansatte, hvoraf 39 arbejder i kontorerne I Rom, Bruxelles og 
London, bidrager i hoj grad til udviklingen af Bankens aktivitet. 

En personaleforening, finansieret af mediemmernes kontingent og tilskud fra Banken, varetager en lang raekke 
sportsiige og kulturelle aktiviteter. I 1983 havde personaleforeningen 361 betalende mediemmer. I aniedning af 
femogtyveâret for Bankens oprettelse tog foreningen initiativet til en udstilling af kunstvaerker fremstiltet af de 
ansatte og deres pârorende. ligesom den afholdt en sports- og kulturuge med turneringer for Bankens forskel-
lige Direktorater. opvisninger og en koncert med klassisk musik. 

Bestyrelsen takker Bankens personale for omfanget og kvaliteten af det s arbejde i 1983. 

I aniedning af femogtyveâret for sin oprettelse sponsorede Banken en bog med titlen »»Investeringerne og 
Europas fremtid«, hvis forfattere udbyggede deres indlaeg pâ et kollokvium, som Banken afholdt den 17. og 
18. november 1983, og hvori deltog en raekke fremtraedende pers onligheder fra okonomiske, politiske og finan-
sielle kredse i Faellesskabets mediemsstater. 

Desuden tog Afdelingen for information og PR initiativet til en publikation, der beskriver Bankens aktivitet i det 
forlobne kvarte ârhundrede. 

I 1983 udbyggede Banken sine forbindelser med Kommissionen for De europaeiske Faeliesskaber, Râdet f or De 
europaeiske Faeliesskaber, Eur opa-Parlamentet, Det okonomiske og sociale Udvalg, de forende internationale 
og regionale udvikiingsbanker samt talrige finansieringsinstitutter. Den holdt endvidere kontakten ved lige med  
forskellige specialorganer for finansielle, okonomiske og udvikllngsmaessige sporgsmâl. 

Luxembourg, den 3. maj 1984 

Yves LE PORTZ  

Formand for Bestyrelsen 
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Bankens statusopgorelse den 31. december 1958-1983 
I millioner ECU 

Aktiver 

I Lebende udiân at egne midier 

H Likvid beholdning 

I Andre aktiver 

Passiver 

^ Lebende iân 

I Kapital, reserver og henieeggeiser 

^ Andre passiver 

Udviklingen 1 lebende udiân at egne midier 

Udviklingen 1 lebende Iân 

1958 59 60 61 62 63 64 65 66 67 6 8 69 7 0 71 72 73 7 4 75 7 6 77 78 7 9 80 8 1 82 83 
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Statusopgorelse den 31.december 1983 
I ECU — se bemœrkningerne til regnskabet I bilag E 

Aktiver 31. 12.1983 31. 12. 1982 

Kapltaltllgodehavende hos medlemsstateme (bilag A) 

TMgodehavende pà reserver og henleeggelser . . . 

Kassebeholdning og tilgodehavender i banker 
Pâ anfordring eller hojst et àrs opsigelse 
Pâ mere end et àrs opsigelse 

Investeringer(bem. B) 
Ivied hojst et àrs lobetid 
Med mere end et àrs lobetid 

540 000 000 

1 973 588 603 
850 780 

29 850117 
516 506 014 

Ikke hjemtaget léneprovenu 

Tllgodehavenda hos madlemsstateme for regulering af kapl· 
talen (bilag D) 

Labende udlin (bilag 8) 
Udbetalt 
Ikke udbetalt 

Garantier 
Tilgodehavender pâ fuldmagtsiàn  
Tilgodehavender pâ lân ydet af tre djemand: 1983: 563 712 542; 
1982: 471 885 620 
Tilgodehavender pâ tredjemands andele i finansieringen af Ban-
kens udlân: 1983: 401 326 724; 1982: 317 118 663 

22 558 003 042 
2 090 156 300 

Fast ejendom (bem. 0) 

Rente og provision 

Tilgodehavende pé rentegodtgarelser Inden for rammeme af 
EMS {bem. H) 

Emissionsomkostninger at afskrive 

Overkurs ved tilbagebetaling at afskrive 

244 230 284 

275 588 

Sssrfigt indestiende til ydelser pè lèn (bem. D) 

Andre aktiver (bem. G) 

1 974 439 383 

546 356 131 
156137 237 

2 229 304 

24 648159 342 

45 816 574 

45 569 457 

631 473 467 

324 065 328 

244 505 872 

355 871894 

29112 058 
29 543 736 047 

1 285 878 884 
159143 

42 057 755 
380 808 790 

18 181 885 101 
1 712 339 710 

196 955 895 

475 398 

632 049 250 

3 100 832 

1 286 038 027 

422 866 545 
86 215 783 

15953427 

19 894 224 811 

56 776 979 

47 236 457 

479 794 336 

266686 233 

197 431 293 

285 965 754 

28124 282 
23 702 464 009 
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Passiver 31.12.1983 31. 12. 1982 

Kapital (bilag A) 
Tegnet 14 400 000 000 
Ikke Indkaldt 12 934 285 000 

Reservefond {bem. N)  

Supplerende reserve (bem. N)  

Henlssggelser tll deskning af udsving 1 kurserne for omregnlng 
af ECU (bem. N)  

Personalets penslonsfond (bem. E)  

Geld tll medlemsstateme for reguleiing af kapitalen (bilag D) 

Optagne làn (bilag C) 
Obligationer og notes 16 259 068 329 
Andre mellem- og lan gfristede làn 4 487 237 865 

20 746 306 194 
Overkurs ved tilbagebetaling af o bligationer 2 826 741 

Diverse kredltorer (bem. F)  

Ikke udbetaite lén  

Garantler 
For fuldmagtslàn  
For làn ydet af tre djemand: ; ? 
1983: 563 712 542; 1982: 471 885 620 

For tredjemands andele i finansieringen af Bankens udiân: 
1983:401 326 724; 1982: 317 118 663 3 

Forud modtagne rentegodtgerelser (bem. H) 1 073 690 682 

Forud modtagne rentegodtgerelser for tredjemands regnlng 
(bem. H) 159 305 021 

Skyidig rente og provision samt forud modtaget rente 

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

Andre passiver (bem. G)  

Saldo pà driftsregnskab (bem. N)  

14 400 000 000 
12 934 285 000 

1465 715 000 

1440 000 000 

172 926 017 

14 587 001 

39 406 937 

1 931 402 

20 749132 935 

619 039 588 

2 090 156 300 

45 816 574 

1 232 995 703 

876 750 708 

355 871 894 

46 469182 

392 936 807 
29 543 736 047 

13 001 291 416 
3 565 538 034 
16 566 829 450 

3 323194 

910 552 269 

84 944 537 

1 465 715000 

1 249 673 593 

11 499 731 

31 775 310 

8 039 789 

16 570 152 644 

213 798 629 

1 712 339 710 

56 776 979 

995 496 806 

693 603 579 

285 965 754 

41 286 792 

366 339 693 
23 702 464 009 

Konti pro memoriam 
Den Scerlige Afdeling 

Tii forvaltning 
— For mediemsstaternes regnlng  
— For Faellesskabernes regnlng  

Vaerdipaplrer modtaget som garanti for fuldmagtslàn  
Deponerede vœrdipapirer  

319 891 360 
4 752 620 976 

23 778 727 
84 605 437 

330 006 748 
3183 874 476 

26 670116 
72 338 935 
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Statusopgorelse for Den saerlige Afdeling (') 
den 31. december 1983 
I ECU — se bemaerkningerne til regnskabet i bilag E 

Aktiver 
Medlemsstateme 
Det europasiske Atomenergifasllesskabs midier  
Udbetalte lân  
Det europseiske ekonomiske Fseiiesskabs midier  
(det nye faellesskabsinstrument for optagelse og ydeise af lân) 

alt (2) 

31. 12.1983 

1 649 557 032 

31. 12. 1982 

1 250 248 522 

Labende udlàn 
Ikke udbetalt 634 371 642 371 351 071 
Udbetalt 2 687 570 429 1 590 301 487 

lait (3) 3 321 942 071 1 961 652 558 
Tyrklet 
Medlemsstaternes midier 
Labende udiân f " ; 
Ikke udbetalt _ 1 679 062 
Udbetalt 319 891360 330 006 748 

I alt (^) 319 891 360 331 685 810 
Mlddelhavsiandene 
Det europœiske ekonomiske Fseiiesskabs midier  
Lobende udiân 
Ikke udbetalt 
Udbetalt 

Risikovillig kapital 
Udbetalt 

AVS-stateme og OLT 
Det europseiske okonomiske Fœllesskabs midier 

Forste og anden Yaoundékonventlon 
Lobende udIân 
Ikke udbetalt  
Udbetalt  

Bidrag til tilvejebringelse af risikovillig kapital  
Udbetalt  

Ferste og anden Lomékonventlon 
Risikovillig kapital 
Ikke udbetalt  
Udbetalt  

I ait (5) 

119 604 062 
157 695 938 
277 300 000 

5 000 000 

161 335 043 
110 464 957 
271 800 000 

5 000 000 
282 300 000 276 800 000 

I ait (6) 

I ait (0  
Total 

H; 1 663 624 
112 563 263 

• 114 226 887 

1 231 245 
,,r *v·; 

'#rt .' ·• 

i| 87 724 674 
1139 003 069 

115 458132 

4 956 023 
115 835 339 
120 791 362 

1 303 265 

70 854 324 
110 720 906 

122 094 627 

226 727 743 
5 915 876 338 

181 575 230 
4124 056 747 

itìiiià-
P.M. 
Oet samiede udestâende pâ de lân pâ séerlige vilkâr. som Kommissionen her bevilget, og som Banken pâ Feellesskabets vegne inddnver ydeiserne pâ. udgjorde 
a) inden for r ammerne af den forste og anden Lomékonvention: 394 758 268 den 31. december 1983 mod 265 220 177 den 31. december 1982; 
b) inden for ra mmerne af protokollerne med middelhavslandene: 43 448 410 den 31, december 1983 mod 20 843 977 den 31. december 1982. 

(^) Den saerlige Afdeling oprettedes af Styrelsesràdet den 27. maj  
1963. Dens formal aendredes ved beslutning af 4. augu st 1977. 
I denne afdeling bogfores de finansieringsbidrag, som ydes i 
henfiold til medlemsstaternes, Det europœiske ekonomiske Fœl 
lesskabs og Det europœiske Atomenergifœllesskabs fuldmagt 
og for deres regning og risiko. 

(2) Oprindelig bevilling ifolge de aftaler. der er undertegnet inden 
for rammerne af Râdet for De europœiske Fœllesskabers afgo-
relse (77/271/Euratom) af 29. marts 1977 og Râdets afgorelse 

(82/170/Euratom) af 15. marts 1982 om indtil 2 mia med henblik 
pà finansiering af kernekraftvœrker i medlemsstaterne og i he n-
hold til Det europœiske Atomenergifœllesskabs fuldmagt og for 
dets regning og risiko: 

1 585 223 462 
4- 77 801 987 
— 13 468 417 

Plus : Valutakursreguleringer 
Minus: Tilbagebetalinger 

1 649 557 032 
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Passiver 31.12.1933 31. 12. 1982 

Til forvaltning 
For De europeeiske Fœllesskaber 
Det europaeiske Atomenergifaellesskab 1 649 557 032 
Det europaeiske okonomiske Fasllesskab; 
— Det nye fae llesskabsinslrumenl 2 687 570 429 
— Finansprotokollerne med middelhavslandene 162 695 938 
— Ferste og anden Yaoundékonvention 113 794 508 
— Ferste og anden Lomékonventlon 139 003 069 

For medlemsstateme  
I alt 

ikke udbetalt 
Lân fra det nye faellesskabsinstrument 634 371 642 
Làn i tienhold til den anden finansprotokol med Tyrkiet .... — 
Lân og risikovilllg kapital i midde lhavslandene 119 604 062 
Län 1 henhold til den anden Yaoundékonvention 1 663 624 
Risikovilllg kapital 1 henhold til den ferste og anden Lomé 
konventlon 87 724 674 

I alt 
Total 

4 752 620 976 
319 891 360 

5 072 512 336 

843 364 002 
5 915 876 338 

1 250 248 522 

1 590 301 487 
115 464 957 
117 138 604 
110 720 906 

371 351 071 
1 679 062 

161 335 043 
4 956 023 

70 854 324 

3183 874 476 
330 006 748 

3 513 881 224 

610 175 523 
4 124 056 747 

(3) Oprindelig bevllling Ifelge de attaler, der er undertegnet Inden 
for rammerne af dels Ràdet for De europaeiske Faellesskabers 
afgerelse (78/87O/E0F) af 16. Oktober 1978 (det nye faellesskabs-
instrument) og Ràdets afgerelser {82/169/E0F) af 15. marts 1982  
og (83/2OO/E0F) af 19. aprii 1983 med henbllk pà fremme af 
investeringerne i Faellesskabet, dels Râdets afgerelse (81/19/  
E0F) af 20. januar 1981 om genopbygningen af de omràder i 
Campanlen og Basilicata (Italien), der ramtes af jordskaelvene 
den 23. november 1980, og Ràdets afgerelse (81/1O13/E0F) af 
14. december 1981 om genopbygningen af de omràder I Grae-
kenland, der ramtes af jordskaelvene i februar og marts 1981, I 
henhold tll Det europaeiske ekonomiske Faellesskabs fuldmagt 
og for dets regning og risiko: 3 007 606 802 
Plus: Valutakursregulerlnger -l- 320 601 308 
Minus: Annulleringer 4 620 652 

Tilbagebetalinger 1 645 387 — 6 266 039 
3 321 942 071 

(*) Oprindelig bevilling ifelge de undertegnede aftaler om 
finanslering af pro jekter I Tyrkiet I henhold tll medlemsstaternes 
fuldmagt og for deres regning og risiko: 370 215 000 
Plus: Valutakursregulerlnger 
Minus: Annulleringer 215 000 

Tilbagebetalinger 63 740 655 

-f 13 632015 

— 63 955 655 
319 891 360 

(5) Oprindelig bevilling ifelge de undertegnede aftaler om 
finansiering af p rojekter I Maghreb- og Machraklandene samt I 
Malta, Cypern, Tyrkiet og Graekenland (10 mio bevllget Inden 
dets tiltraadelse af Faellesskabet den 1. januar 1981) I henhold tll 
Det europaeiske ekon omiske Faellesskabs fuldmagt og for dets 
regning og risiko: 282 300 000 

(β) Oprindelig bevilling ifelge de undertegnede aftaler om 
finanslering af projekter I AASMM og OLTD i henhold tll Det 

europaeiske ek onomiske Faellesskabs fuldmagt og for dets reg
ning og risiko: 

— Lân pà sasriige vilkàr 139 483 056 
— Bidrag tll tifvejebrin-

gelse af risikovilllg 
kapital 2 502 615 

Plus: 
— Kapitallserede renter 1 178 272 
— Valutakursregulerlnger 2 929 293  
Minus: 
— Annulleringer 1 502 910 
— Tilbagebetalinger 29 132 194 

141 985 671 

4 107 565 

— 30 635 104 
115458132 

(7) Oprindelig bevilling ifelge de undertegnede aftaler om finan
slering af projekter i AVS-staterne og OLT 1 henhold tll Det euro
paeiske e konomiske Faellesskabs fuldmagt og for dets regning 
og risiko: 
— Betingede eller under-

ordnede lân 
— Kapitalandele 
— Tegning af konverlible 

obligationer 

Plus: 
— Kapitallserede renter 
Minus: 
— Tilbagebetalinger 
— Annulleringer 
— Valutakursregulerlnger 

224 568 000 
7 133 827 

2 499 606 234 201 433 

11 371 

1 325 622 
5 881 646 
277 793 — 7 485 061 

226 727 743 

93 



Driftsregnskab for regnskabsâret 1983 
I ECU — se bemaerkningerne t il regnskabet i bil ag E 

indtaegter 1983 1982 

Rente og provision pâ udiàn  

Rente og provision pé Investeringer 

Forvaltningsprovision (bem. I) . . 

Andre Indtaegter (bem. M) . . . 

2 218 756 422 

205 602 037 

12 018 630 

44130 902 

1 727 464 558 

I 194 873829 

9101 400 

60 703 999 

2 480 507 991 1 992143 786 

Udgifter 
Administrationsomkostninger (bem. L) . . . 42 875230 

Rente og omkostninger pà optagne làn 2 002 459 840 

Afskiivnlnger pà emlssionsomkostninger og pà overlcurs ved 
tilbagebetaling 

Andre udgifter (bem. M) 

Afskrlvninger 
— pà nettoudglfter til inventar og materlaler 
— pà Bankens bygning 

Valutakursdlfferencer (bem. J) 

38 969 790 

137 260 

1 252 462 
1667 000 

28 785 

39 072 397 

1 552 968 637 

31 790 412 

130 078 

2 271 174 
1 667 000 

991 664 

2 087 390 367 1 628 891 362 

Driftsoverskud 

Nettovaerdlforegelse Ifelge opgereisen af de af Bankens akti 
ver. der Ikke reguläres I henhold til vedtaegtemes artJkel 7 
(bem. K) 

Sssriig udglft (bem. C) 

Saldo (bem. N) . . 

393 117 624 

+ 5 245 369 

— 5 426 186 

392 936 807 

363 252 424 

— 3087269 

366 339 693 
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Udvikling i Bankens finansielle stilling I regnskabsâret 1983 
I ECU — se bemaerkningerne til regnsk abet I bilag E 

1983 1982 

Mldlemes oprlndelse 
Saldo pà driftsregnskabet 
Poster, der ikke medforer flytnlng af midier: 
Afskrivninger pà Bankens bygning samt pâ nettoudgifterne til 
inventar og materialer  
Afskrivninger pà emissionsomkostninger og pà overkurs ved 
tilbagebetaling 
Sasriig udgift 
Forogelse af posten skyldig rente og provision samt forud mod-
taget rente 
Forogelse af posten rente og provision 

Emissioner  
Ydelser pà udiàn  
Medlemsstaternes indbetalinger af kapital, reserver og henlseg-
gelser 
Nettoformindskelse (nettoforogelse) ifolge reguleringen af 
medlemsstaternes kapitalindskud 
Foregelse af posteme diverse kreditorer, andre passiver, per-
sonalets pensionsfond og nettorentegodtgorelser 
Valutakursreguieringer i forbindelse med làn  

392 936 807 

2 919 462 

38 969 790 
5 426 186 

183 147 129 
151 679 131 

366 339 693 

3 938174 

31 790 412 

162 263 089 

131 160 788 

471 720 243 

3 438 437 466 

1 208 386 243 

95 150 082 

7 615 736 

598174 778 

1 562 989193 

433170 580 

3117315282 

944 292 286 

100 300 164 

— 2 523135 

283 335 466 
937 445128 

alt 7 382 473 741 5 813 335 771 

MIdlernes anvendelse 
Nettoudbetalinger pà udlàn  4 082 026 203 3 581 184 746 

Ydelser pà làn   892 367 822 994 819154 

Emissionsomkostninger 86 044 369 61 847 463 

Fast ejendom og inventar  6 678 648 2 271 174 

Valutakursreguieringer i fo rbindelse med udlàn  1 502 477 981 891 808 060 

Forogelse af posten andre aktiver  987 776 7 588 351 
Forogelse af posteme kassebeholdning og tilgodehavender i 
banker samt investeringer 811 890 942 273 816 823 

• alt 7 382 473 741 5 813 335 771 

Bilag A — Oversigt over Bankens kapital 
Den 31. december 1983 
I tusinde ECU — se bemaerkningerne til regnskabet i bilag E 

Indkaldt kapital 

Iviedlemsstat 
Tegnet 

kapital (t) 
Ikke indkaldt 

kapital (2) 
indbetalt den 

31. december 1983 At in dbetale (t) 1 alt 

Forbundsrepublikken Tyskland 3 150 000 2 829 375 202 500 118125 320 625 
Frankrig 3 150 000 2 829 375 202 500 118 125 320 625 
Det forenede Kongerige , . . 3 150 000 2 829 375 202 500 118125 320 625 
Italien  2 520 000 2 263 500 162 000 94 500 256 500 
Belgien  829 500 745 068,75 53 325 31 106,25 84 431,25 

Nederlandene 829 500 745 068,75 53 325 31 106,25 84 431,25 
Danmark  420 000 377 250 27 000 15 750 42 750 

Graekenland 225 000 202 097,5 14 465 8 437,5 22 902,5 

Irland  105 000 94 312,5 6 750 3 937,5 10 687,5 

Luxembourg 21 000 18 862,5 1 350 787,5 2 137,5 

Total 14 400 000 12 934 285 925 715 540 000 1465 715 

(1) Bankens tegnede kapital forliojedes ved Styrelsesrâdets beslutning af 15. j uni 1981 fra 7 200 000 000 tH 14 400 000 000 ECU med virkning fra den 31. december 1981. 
fvlediemsstaterne skal i national valuta indbetale 7,5% af for hejelsen — eller modvaerdien af 540 000 000 ECU — i offe rater pâ 67 500 000 den 30. aprii og den 31. Oktober  
1984-1987. 

(2) Bestyrelsen kan krœve denne kapital indbetalt, i det omfang denne indbetaling er nodvendig for at optylde Bankens forpligtelser over for dens lângivere. 
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Bilag Β — Oversigt over lobende udiân 
Den 31. decomber 1983 
I ECU — se bemaerkningerne til regnskabet 1 bilag E 

Und (1) (2) Anta! üdbetait Ikke udbetalt 1 alt (3) % 

1. Lân til projekter Ι Faellesskabet og lignende län 

Forbundsrepubiikken Tyskland .... 34 387 762 659 26 578 309 414 340 968 1,68 
Frankrig  150 2 949 472 348 107 683 260 3 057 155 608 12,40 
•et forenede Kongerige  253 4 349 895 706 102 816 334 4 452 712 040 18,06 
Italien  527 8 949 015 350 611 652 026 9 560 667 376 38.79 
Belgien  21 588 417 680 — 588 417 680 2,39 
Nederlandene  4 25 122 570 — 25 122 570 0,10 
Danmark  84 675 492 056 201 034 134 876 526 190 3,56 
Graekenland  82 999199 438 153 348 278 1 152 547 716 4,68 
Irland  112 1 891 367 726 41 154 465 1 932 522 191 7,84 
Luxembourg 1 1 845 934 — 1 845 934 0,01 
Lignende làn (*} 7 217 061 817 — 217 061 817 0,88 

1 alt 1 275 21 034 653 284 1 244 266 806 22 278 920 090 90,39 

2. Làn til projekter uden for Fœllesskabet 

Middelhavslandene (og Portugal) 
Algeriet  2 21 781 079 10 000 000 31 781 079 0,13 
Cypern  2 13 837 735 7 152 000 20 989 735 0,09 
Egypten  5 59 579 341 61 774 008 121 353 349 0,49 
Spanien  15 209 501 577 52 410 000 261 911 577 1,06 
Jordan  8 21 721 631 13 030 000 34 751 631 0,14 
Libanon  7 42 974 925 — 42 974 925 0,17 
Malta  1 3 053 021 — 3 053 021 0,01 
Marokko  5 53182 511 41 800 195 94 982 706 0,38 
Portugal  30 392125 610 165 785 980 557 911 590 2,26 
Syrien  1 11 597 713 5 031 502 16 629 215 0,07 
Tunesien  5 36 441 980 7 004 800 43 446 780 0,18 
Tyrkiet  9 100 430 502 10 060 102 110 490 604 0,45 
Jugoslavien  4 68 760 669 133 660 000 202 420 669 0,82 

AVS-staterne og OLI 
Vestafrika  1 — 5 000 000 5 000 000 0,02 
Barbados  3 4 695 570 5 744 069 10 439 639 0,04 
Belize  1 — 2 000 000 2 000 000 0,01 
Botswana  4 6 242 622 19315451 25 558 073 0,10 
Caymanoerne  1 2 568 729 627 134 3 195 863 0,01 
Cameroun  10 41 565 306 36 595 439 78160 745 0,32 
Congo  1 — 4 000 000 4 000 000 0,02 
Elfenbenskysten  19 72 398 047 20 719 738 93117 785 0,38 
Fiji 3 30 396 045 8 217 402 38 613 447 0,16 
Gabon 4 18 722 075 6 071 227 24 793 302 0,10 
Ghana  2 17 804 482 — 17 804 482 0,07 
Guinea  1 4 477 793 — 4 477 793 0,02 
0vre Volta  1 3 227 339 4 890127 8117 466 0,03 
Kenya  11 56 956 898 20 730 706 77 687 604 0,32 
Liberia  2 8 087157 — 8 087 157 0,03 
Malawi  3 12 268 273 2 353 000 14 621 273 0,06 
Mauritius  5 13 811 676 3 778 000 17 589 676 0,07 
Mauretanien  1 22 408168 4 585 644 26 993 812 0,11 
Niger  3 13 504 939 3 110 381 16 615 320 0,07 
Nigeria  3 22 399 911 63 000 000 85 399 911 0,35 
Ny Calédonien  2 10 583 554 — 10 583 554 0,04 
Papua Ny Guinea  3 10 186 705 45 556 000 55 742 705 0,23 
Vestindien  1 2 941 752 — 2 941 752 0,01 
Senegal  5 29 671 078 4 774 802 34 445 880 0,14 
Swaziland  3 18 201 665 2 000 000 20 201 665 0,08 
Tanzania  1 926 783 — 926 783 0,01 
Togo  4 26 825 392 1 284 473 28109 865 0,11 
Trinidad og Tobago  3 10 093 683 8 685 000 18 778 683 0,08 
Zaire  1 11 047 576 4 194 314 15 241 890 0,06 
Zambia  4 16 348 246 25 948 000 42 296 246 0,17 
Zimbabwe  2 — 35 ODO 000 35 000 000 0,14 

I alt 202 1 523 349 758 845 889 494 2 369 239 252 9,61 

Total 1477 22 558 003 042 2 090156 300 24 648 159 342 100,00 

(·) Lèn ί henhold !il vediaegternes ariikel 18, stk. 1. endet afsnli, til projekter ι ι den norske del af fas tlandssoklen, t 0s trig og i Tunesien. 
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(^) Valutaer, hvori de lebende udiân ska! tllbagebetales: 
Valuta 
Medlemsstaternes valutaer 
Andre valutaer 
Udbetalt pa lobende làn  
Plus ikke udbetait pa lobende lân: 
Lan med fast rentefod og fast valutarisk sam-
mensaetning, der fremgâr at finansieringsaf-
talerne  
Làn, hvis rentefod er fast og fremgâr af flnan-
sieringsaftalerne, hvorlmod Banken kan 
vaeige udbetalingsvalutaerne  
Lan med àben rente, hvis rentefod og vaiuta-
riske sammensaetning Banken kan vaeige . . 

Beleb  
11 111 699 107 
11 446 303 935 
22 558 003 042 

266 638 183 

950 540 611 

872 977 506 
2 090156 300 

24 648 159 342 

Ydelserpâ lebende udlàn i tu s inde ECU 

Âr 31. 12. 1983 Âr 31.12. 1982 
1984 , . . . . 1 417 090 1983 . . . . 1 099 590 
1985 . . . . . 1 659 258 1984 . . . . 1 299 521 
1986 . . . 1 951 808 1985 . . . . 1 505 691 
1987 . . . , . 2 143 790 1986 . . . . 1 706 690 
1988 . . . . . 2 185 087 1987 ... . 1 783 995 
1989-1993 . . . .10563522 1988-1992 . 8 377 277 
1994-1998 . . . .4 174 821 1993-1997 . 3 677 960 
1999-2003 . ... 552 783 1998-2002 443 501 

Total 24 648159 Total 19 894 225 

(2) Oversigt over lebende udIân fordelt pâ de vigtlgste 
garantler herfor den 31. decomber 1983 (I) 

16916419 491 (VI)  

3 270 807 276 

774 936 723 

A. Làn til projekter i Faellesskabet (og lignende lân) (II) 
Lân tu eller garanteret af medlemssta-
terne  
Lân tit eller garanteret af of fentlige insti
tutioner 1 medlemsstaterne .... 
Lân til eller garanteret af finansierlngs-
institutioner (banker, institutioner for  
langfristet finansiering og forsikrlngs-
selskaber)  
Lân garanteret af selskaber (finansie-
ringsinstitutioner undtaget), som for  
over haivdelens vedkommende kontrol-
leres af me dlemsstaterne eller af o ffent
lige Institutioner i Faellesskabet . . . 
Lân mod pant Ι fast ejendom .... 
Lân garanteret af pr ivatretiige selskaber 
(banker undtaget) 
Lân mod pant i andre formuegenstande 
og mod anden sikkerhed 

I alt A 

204 870164 
112 227 092 

645 681 845 

353 977 499 
22 278 920 090 

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

2. Lân i henhold til den anden Yaoundé- 
konvention 
Lân til eller garanteret af signatarsta-
terne (AASMM) 
Làn mod anden sikkerhed 

3. Làn i henhold til den ferste Lomé- 
konvention 

3 531 398 

46 570 058 
3 249 979 

49 820 037 

Lân til eller garanteret af signatarsta-
terne (AVS) 
Lân mod anden sikkerhed 

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

5. Làn i henhold til Faellesskabets 
finansieringsaftaler med middelhavs 
landene (og Portugal) 
Lân garanteret af Bankens seks oprin 
delige medlemsstater 
Lân garanteret af Faellesskabet . . 
Lân til, garanteret eller kontrakautione 
ret af de middelhavslande, der har ind 
gâet disse aftaler 
Lân mod anden sikkerhed .... 

388 927 807 
10 275 327 

399 203 134 (IV) 

330 791 939 
3 195 863 

40 000 000 
373 987 802 (V) 

11 251 185 
146 052184 

1 264 735 478 (VI) 
120 658 034 (VI) 

1 542 696 881 
I alt Β 

Lobende lân i alt 
2 369 239 252 

24 648 1 59 342 

(!) Nogle làn er dsekket af fiere former for garanti eller sikkertied. 
(II) Làn i henhold til vedtsegternes artikel 18. s tk. 1. ande t afsnit, til projekter i den 
norske del af lastlandssoklen. i 0strig og i Tunesien. 
(III) Bankens seks opnndelige medlemssiaters garanti, der dsekker enhver nsiko i 
forbindeise med disse finansielle forphgielser, udger 24 430 695 ECU. 
(IV) Medlemsstaternes garanti, der daskker enhver risiko i forbindeise med disse  
finansielle forpligtelser, udger 1154^500 ECU. 
(V) Medlemsstaternes garanti, der dœkker enhver risiko i forbindeise med disse  
finansielle forpliglelser. udger 277 950 000 ECU. 
(Vi) Feeiiesskabets samlede garanti, der dsekker enhver risiko i forbindeise med  
disse finansieile lorpligtelser og de linansielle lorpligtelser i Grsekenland pà  
250634 157 E CU i medfor af làn ydet Inden landete tiltrsedelse af Fsellesskabet. 
udgjorde ved udgangen af 1963 i ait 1 174 357500 ECU mod 921525000 ved 
udgangen al 1982. 
Sàfremt garantiforpligtelsen kraeves opfyldt, beregnes garanternes forpligtelser pà  
grundlag af de kurser for omregning mellem ECU og de til làntager udbetalte valu
taer. der var geeldende pà udbetalingstidspunktet. 

(3) Oprindelig lânebevllling beregnet pâ  
grundlag af de omregningskurser, der 
anvendtes pâ tidspunktet for lâneaftalernes  
undertegnelse: 27 201 410 074 
Plus; 
Valutakursreguleringer + 3 551 029 375 

30 752 439 449 
Minus: 
Opsigelser og annulleringer 188 543 344 
Afdrag til Banken 5 514 410 039 
Tredjemands andele I Bankens udiân , . . 401 326 724 

— 6104 280107 
Lobende làn 24 648 159 342 

Summen af de til enhver tid lobende làn og garantier, der er ydet 
af Banken, og som i henhold til vedtaegternes artikel 18, stk. 5,  
ikke mà overstige 250 % af den tegnede kapital (i ojeblikket 
36 000 000 000), udgjorde den 31. december 1983: 
Làn 24 648159 342 

Garantier: 
Forfuldmagtsiân 45 816 574 
For làn ydet af tredjemand 563 712 542 
For tredjemands andele i Bankens udlàn . . 401 326 724 

1 010 855 840 
Làn og garantier alt 25 659 015 182 
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Bilag C — Oversigt over Bankens konsoliderede gaeld 
Den 31. december 1983 
I ECU — se bemaerkningerne til regnsk abet i bilag E 

1 regnskabsàret Restgaeld den 31. december 1983 

Resfggeld den Valutakurs- Rentefod (vejede 
Betalbar i 31. december 1982 Optagne lân Afdrag reguieringer Bel0b C) gennemsnit) Forfaidstid 

Eurco (2) . . 83 083 284 3 094 913 33 630 79 954 741 8,13 1984/1989 
ECU .... 196 323 ODO 230 000 000 — — 426 323 000 12,28 1984/1999 
DM ... , 3 460 215 726 705 576 240 215344 901 66 629 498 + 4 017 076 563 8,20 1984/2001 
Ffr  737 622 813 148 714 807 22 611 079 44 261 035 — 819 465 506 13,88 1984/1996 
£ 504 327 082 175 683 403 9 372 528 36 005 927 + 706 643 884 12,38 1984/2002 
Lire .... 109 955 495 — 13 628 883 3 501 008 — 92 825 604 9,39 1984/1995 
Bfr  382 880 229 160 663 273 28 656 992 8 088 873 — 506 797 637 11,15 1984/1998 
Fl  1 732 166 432 357 592 963 61 237 211 2 576 341 + 2 031 098 525 9,78 1984/2004 
Lfr  183 275 633 35 278 882 7 143 270 3 563 863 — 207 847 382 10,30 1984/1993 
US-$ . . . 6 359 762 691 834 282 582 436 738 501 1 120 905 095 + 7 878 211 867 11,07 1984/2000 
Sfr  1 505 971 061 284 717 628 83 011 779 113 048 889 + 1 820 725 799 6,33 1984/1994 
üb. £ . . . 4 946 840 — 1 293 533 702 353 — 2 950 954 7.13 1984/1985 
Yen .... 1 238 098 697 468 487 048 5217510 281 163 070 + 1 982 531 305 8,40 1984/2000 
0sch. . . , 68 200 467 31 744 621 4 643 012 841 303 + 96 143 379 8,02 1984/1993 
Can. $ — 75 617 473 2 092 575 + 77 710 048 12,13 1991/1991 

lait 16 566 829 450 3 508 358 920 891 994112 1 563111 936 + 20 746 306 194 
Overkurs ved til· 
bagebetaling , 3 323194 — 373 710 122 743 - 2 826 741 

Total 16 570 152 644 3 508 358 920 892 367 822 1 562 989 193 + 20 749 132 935 

(') Folgende tabe! viser de samiede afdrag, der skai eriœgges pâ iânene frem lil 2004 (1 tusinde ECU): 
Ar 
1984 
1985 

1987 

1989—1993 
1994—1998 
1999 — 2003 
2004 . . 

Tola! 

31. 12. 1963 Ar 31. 12. 1982 
1 287 160 1983 .... 810712 
1 284 453 1984 . . . . 1 190717 
1 436 106 1985 . . . . 1 169 027 
2117 579 1986 ... 1 250 503 
2173 650 1987 . . . . 1 883 819 

11064 103 1988 — 1992 ... . . . 8 640 904 
1 121 086 1993 — 1997 ... . .... 1 302 283 

264 208 1998 — 2002 .... . . 319 739 
788 2003- 2004 ... . .... 2 449 

20 749 133 Total 16 570 153 

(2) En Eurco bestàr at summen at folgende faste belob 1 ni medlemsstaiers valutaer: 0,9 DM + 1,2 ffr. + 0,075 £ + 80 lire + 0,35 fi. + 4,5 bfr. + 0,2 kr. + 0,005 1£ + 0.5 Ifr. 

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

Den 31. december 1983 

I ECU — se bemaerkningerne tll regnskabet i bilag E 

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

Bankens tilgodehavende eiler gœld i forbindelse med denne 
regulering er; 

Tilgodehavende hos: Frankrig 898 045 
Italien 184 287 
Belgien 521 073 
Nederlandene 170 420 
Graekenland 410 280 
Irland 31890 
Luxembourg 13 309 

2 229 304 

Gaeld tll: Forbundsrepublikken Tyskland 323142 
•et forenede Kongerige 1 502 248 
Danmark 106 012 

1 931 402 

Udligning af Bankens tilgodehavende eller gaeld vil i overens-
stemmelse med Styreîsesrâdets beslutning af 30. december 
1977 finde sted hver den 31. Oktober, i det omfang forskellen 
mellem den regnskabsmaessige omregningskurs og den omreg-
ningskurs, der anvendes ved beregningen af reguler ingen, over-
stiger 1,5 %. Er forskellen under 1,5 % op eller ned, genindsœttes  
belobene pà uforrentede reguleringskonti. 
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Bilag E — Bemœrkninger til ârsregnskabet 
Den 31. december 1983 

1 ECU 

A. Sammendrag af de veesentt igste regnskabsprincipper 

1. Definition at den ved udarbejdeisen af ârsregnskabet og 
omregningen af de nationale vaiutaer anvendte ECU 

Banken anvender ECU som mâleenhed ved opgorelsen af med-
lemsstaternes kapitalkonti og som faeiiesnœvner ved udarbej
deisen af sit àrsregnskab. 
Ifelge vedtsegternes artikel 4, stk. 1, svarer vaerdien af 1 ECU til  
summen af folgende belob i ni medlemsstaters vaiutaer; 
DM 0,828 Fl. 0,286 
e 0,0885 Bfr. 3,66 
Ffr. 1,15 Lfr. 0,14 
Lire 109,0 Kr. 0,217 

I£ 0,00759 
Ifolge Styrelsesràdets beslutning af 13. maj 1981 er Bankens reg-
ningsenhed defineret som vaerende den ECU, som De euro-
paeiske Faellesskaber anvender. Kurserne for omregning mellem 
mediemsstaternes vaiutaer og den europaeiske regningsenlied 
eller ECU beregnes pà grundlag af markedskurserne og offentlig-
gores dagiigt i De Europaeiske Faeilesskabers Tidende. 
Banken benytter endvidere disse omregningskurser til beregning 
af kurserne for de ovrige vaiutaer, den anvender. 
Ved udarbejdeisen af Bankens àrsregnskab den 31. december 
1983 og 1982 anvendtes folgende omregningskurser: 
1 ECU « 1983 1982 

DM 2,25748 2,30014 
Ffr. 6,90358 6,52207 
£ 0,5706 0,600289 
Lire 1 371,99 1 325,70 
Bfr. 46,0969 45,3207 
Fl. 2,53713 2,54206 
Kr. 8,18269 8,11485 
Dr. 81,7773 68,5398 
I£ 0,728961 0,692923 
Lfr. 46,0969 45,3207 
US-$ 0,82737 0,967667 
Sfr. 1,80408 1,93098 
üb. £ 4.54226 3,69165 
Yen 191,743 227,160 
Osch. 15,9103 16,1842 
Can. $ 1,03024 1,19265 
CFAfr. 345,179 326,104 

De differencer, der folger af aktivernes og passivernes omreg
ning til ECU, krediteres eller debiteres driftsregnskabet. Undtaget 
Inerfra er mediemsstaternes gœld eller tilgodehavender som fol 
ge af den regulering af den indbetalte kapital, der finder sted i 
overensstemmelse med vedtasglernes artikel 7. 

2. Investeringer 

Skatkammerbeviser, notes og obligationer er normalt optaget til 
kobsvaardien. De er dog optaget til pâlydende vaerdi, hvis kobs-
vaerdien overstiger den pâlydende vaerdi, og til kursvaerdien, 
sàfremt denne er lavare end kobsvaerdien. 

3, Fast ejendom 

Bankens faste ejendom er optaget til kobsvaerdien minus en for 
ste vaerdiforringelse af Bankens bygning og de samlede afskriv-
ninger. Inventar og maierialer afskrives det âr, hvor de erhverves. 

5. Forud modtagne rentegodtgorelser 

Visse làn er forbundet med rentegodtgorelser. som Banken mod-
tager forud til deres aktualiserede vaerdi. Disse rentegodtgorelser 
optages pâ driftsregnskabet pâ forfaldsdatoerne for de rentebe
lob, hvortil de er knytlet. 

6. Personalets pensionsfond 

Banken har op rettet en pensionsfond til fordel for sit personale. 
Alle indbetalinger hertil fra sâvel Banken som dens personale 
investeres ι Bankens aktiver. De beregnes aktuarielt hvert tredje 
är. 

7. Beskatning 

Ifolge Protokollen vedrorende De europaeiske Faeilesskabers pri
vilegler og Immuniteter, der er bilagt Traktaten om oprettelse af et 
faelles Ràd og en faelles Kommission for De europaeiske Faelles
skaber af 8. aprii 1965 i henhold til dens artikel 28, er Bankens 
aktiver, indtaegter og ovrige formuegoder fritaget for alle direkte 
skatter. 

B. Investeringer 

Denne post omfatter; 

Skatkammerbeviser, notes og 
obligationer optaget til kobs-
vaerdl. dog hojst til pâlydende  
vaerdi eller kursvaerdi (kurs-
vaerdi 
1983: 527 084 097 
1982:419 158 461) . . . . 

Egne obligationer optaget til  
tilbagekobsvaerdi .... 

Bankveksler optaget til pâly 
dende vaerdi  

Fordeling pâ lobetid: 

Hojst 3 mâneder . . 

1983 1982 

Mere end 3 mâneder og hojs 
6 mâneder  

Mere end 6 mâneder og hojs 
12 mâneder  

Mere end 12 mâneder . 

512 320156 

7 938148 

26 097 827 
546 356131 

26 780 317 

325 037 

2 744 763 

516506 014 
546 356 131 

402 817 881 

4 531 957 

15 516 707 
422 866 545 

37 266 707 

911 662 

3 879 386 

380 808 790 
422 866 545 

C. Fast ejendom 

Posten »fast ejendom« pà statusopgorelsen, 45 569 457 ECU, 
repraesenterer bygningen pà Kirchbergs regnskabsmaessige 
vaerdi efter fradrag af de samlede afskrivninger pâ 28 901 036  
ECU. Den saerlige udgift pà 5 426 186 ECU, der figurerer pâ 
driftsregnskabet, skyides den endelige afregning for bygningens 
opforelse. 

4. Emissionsomkostninger og overkurs ved tilbagebetaling 

Emissionsomkostninger og overkurs ved tilbagebetaling afskri
ves over hele lànets lobetid pâ grundlag af de udeslâende belob. 

D. Sasrllgt Indestéende tll ydelser pé lén 
Denne post, der har sin modposl i passivsidens »forfaldne, uind-
loste kuponer og obligationer«, omfatter de kuponer og obliga 
tioner. som er forfaldne til betaling, men som ikke er blevet  
praesenteret til betaling. 
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E. Personalets pensionsfond 

Bankens udgifter i forbindelse med personalets pensionsord-
ning. herunder dens renteudgifter, belob sig for regnskabsàret 
1983 ti) 7 548 822 ECU mod 4 530 3881 1982. 

Faeilesskabers fuldmagt o g for deres regning og risiko, der adml-
nistreres Inden for rammerne af Den saerlige Afdeling. 

F. Diverse kreditorer 

Denne post omfatter: 

Kortfrlstede banklàn .... 

Det europaeiske okonomiske 
Fasllesskabs konti for; 

De forretninger, der afvikles 
Inden for rammerne af Den  
saerllge Afdeling, og belob al 
eriaegge I forbindelse hermed . 

Indlàn  

Andre kreditorer  

1983 

549 277 679 

66 991 045 

2 770 864 
619 039 588 

1982 

— 55 556 574 

124 394 494 

31 223113 

2 624 448 
213 798 629 

J. Valutakursdlfferencer 
Denne post pà 28 785 ECU den 31. december 1983 omfatter net-
tovalutakurstabet ved de finansielle dispositioner i regnskabsàret 
{mod 991 664 i 1982), beregnet pà grundlag af de omregnlngs-
kurser, der var gaeldende pà tidspunktet for dispositlonernes 
gennemforelse. 

K. Nettovserdlforegelse Ifolge opgoreisen af de af Bankens 
aktiver, der Ikke reguteres I henhold ti! vedtaagternes artlkei 7 
Opgorelsen af Bankens aktiver pà grundiag af de omregnlngs-
kurser, der anvendtes ved udarbejdelsen af Bankens statusop-
gorelse (jf. bem. A) den 31. december 1983, resulterer I en netlo-
vaerdiforogeise pà 5 245 369 ECU (mod 3 087 269 I 1982). Denne 
opgorelse omfatter Ikke de af Bankens aktiver, der svarer ti! med-
lemsstaternes respektive bidrag ti! Bankens indbetalte kapital I 
nationale valutaer. Idei disse bidrag I henhold tll vedtaegternes 
artikel 7 skal reguieres perlodisk (jf. btiag D). 

G. Andre aktiver og passiver 
Disse poster omfatter: 
Pà aktivsiden: 
Byggelàn og forskud ti! perso
nale!  
Diverse debitorer  

Pà passivsiden :  
Diverse udgifter 

1983 

18 681 893 
10430 165 
29 112 058 

46 469 182 

1982 

16 573 170 
11 551 112 
28124 282 

41 286 792 

L Admlnlstratlonsomkostninger 
Personaleudgifter 1983 1982 
Vederlag og tlllaeg 28 347 659 25 426 577 
Sociale ydelser 5 742 467 6 442 755 
Andre personaleudgifter . . . 1 852 906 1 564 990 

35 943 032 33 434 322 
Andre administrationsomkost-
ninger 6 932 198 5 638 075 
Total 42 875 230 39 072 397 

Den 31. december 1983 havde Banken 596 ansatte mod 561 den 
31. december 1982. 

H. Forud modtagne rentegodtgerelser 
a) Denne post omfatter rentegodtgorelserne i forbindelse med 
làn til projekter uden for Faellesskabet I h enhold til protokollerne 
med AVS-staterne og middelhavslandene og de rentegodtgerel
ser I forbindelse med visse làn af Banke ns egne midier I Faslles-
skabet, som stilles til ràdighed for Banken Inden for rammerne 
af det europaeiske monetaere system i henhold til Ràdet for  
De europaeiske Faeilesskabers forordning (E0F) nr. 1736/79 af 
3. august 1979. 
b) Posten »forud modtagne rentegodtgerelser for tredjemands 
regning« omfatter de rentegodtgerelser, som Banken har modta
get i forbindelse med làn af Faellesskabets midi er Inden for ram
merne af Ràdet for De europaeiske Faeilesskabers afgorelser 
(78/87O/E0F) af 16. Oktober 1978 (del nye fasllesskabsinstru-
ment), {82/169/E0F) af 15. marts 1982 og (83/2OO/E0F) af 19.  
aprii 1983 samt i henhold til Rädels forordning (E0F) nr. 1736/79  
af 3. august 1979, aendret ved Rädels forordning (E0F) nr.  
2790/82 af 18. Oktober 1982. 
c) En del af udbetalingerne tll Banken Inden for rammerne af 
EMS har form af et langfristet forskud. Denne post har sin mod- 
post i aktivsidens »tilgodehavende pà rentegodtgerelser Inden 
for rammerne af EMS«. 

I. Forvaltningsprovislon 
Denne post omfatter Bankens vederlag for forvaltning af flnansie-
rlngsbidrag i henhold til medlemsstaternes og De europaeiske 

M. Andre Indteegter og udgifter 
Posten »andre indtaegter« om
fatter: 

Regnskabsmaessig nettogevinst i 
forbindelse med Investeringerne 

Reduktion af den ureallserede 
vaerdiforringelse af investerin
gerne  

Andre indtaegter  

Andre udgifter . . . 

1983 1982 

42 706125 52211 817 

996156 

428 621 
44 130 902 

137 260 

7 980 322 

511 860 
60 703 999 

130 078 

N. Reserver og henleggelser samt fordeling et driftsover-
skuddet 
Styrelsesràdet besluttede den 13. juni 1983 at reducere henlœg- 
gelsen til daekning af udsving i kurserne for omregning af ECU 
med 3 087 269, hvilket svarede til nettovaerdiforogetsen Ifolge 
opgorelsen af de af Bankens aktiver, der Ikke reguläres i hen
hold til vedtaegternes artikel 7. og at fordele driftsoverskuddet for  
regnskabsàret 1982 pà 363 252 424 som folger: 

190 326 407 til reservefonden, indtil den nàr et belob, svarende til 
10 % af den tegnede kapital 

172 926 017 til den supplerende reserve. 
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Oversìgt over bevaegelserrìe pâ reserve- og henlœggelseskon- 
tiene i regnskabsàret 1983 

Reservefond 

Supplerende reserve . . 

Henlaeggelse til daekning af 
udsving I kurserne for 
omregning af ECU . . 

Stilling den 
31 decern-

ber 1982 

1 2 49 673 593 

11 499 731 
1 2 61 173 324 

Fordeling af 
saidoen pâ  
driftsregn-
skabel for 

1982 

190326 407 

172 926 017 

+ 3 087 269 
366 339 693 

Stilling den 
31 decem-

ber1983 

1 440 000 000 

172926 017 

14 587 000 
627513017 

Direktionen har besluttet at foreslâ Bestyrelsen at henstille til 
Styrelsesrâdet at ege henlaeggelsen til dskning af u dsving 1 
kurserne for omregning af ECU med 5 245 369, hvilket svarer 
til nettovasrdiforogelsen ifolge opgorelsen den 31. december 
1983 af de af B ankens aktiver, der ikke reguleres i henhold til 
vedtasgternes artikel 7, og at overfore driftsoverskuddet for 
regnskabsàret 1983 minus den saerlige udgift, dvs. i alt 
387 691 438, t il den supplerende reserve. 

Revisionspâtegning fra Price Waterhouse 

Formanden for 
Den europaeiske Investeringsbank 
Luxembourg 

Efter vor vurdering giver foranstàende àrsregnskaber for 1983 og 
1982 et retvisende billede af Den europaeiske Investeringsbanks 
okonomiske stilling pr. 31. december 1983 og 1982 samt af resul-
tatet al Bankens virksomhed og aendringerne 1 dens okonomiske 
stilling for 1983 og 1982 i overensstemmelse med almindeligt 
anerkendte regnskabsprincipper, der er anvendt uaendret i for-
hold til det foregàende regnskabsàr. Vor revision af disse àrs 
regnskaber er udfort i overensstemmelse med god revisionsskik  
og har folgelig omfattet en sädan stikprovevis gennemgang af  
regnskabsmaterialet og sâdanne andre revisionsarbejder, som vi  
under omstaendighederne har anset for nodvendige. 

Denne revisionspâtegning omfatter; 
Statusopgorelse 

Statusopgorelse for Den saerlige Afdeling 

Driftsregnskab 

Finansieringsanalyse 

Oversigt over Bankens kapital Bitag A 

Oversigt over lobende udlàn Bilag Β 
Oversigt over Bankens konsoliderede gaeld Bilag G 

Tilgodehavende hos og gaeld til medlemsstateme 
for regulering af kapitalen Bilag D 

Bemaerkninger til ârsregnskabet Bilag E 

Luxembourg, den 27. februar 1984 PRICE V\fATERHOUSE 
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Erklaering fra Revisionsudvalget 

Det udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 14 i vedtaegterne og artikel 25 I forretningsordenen for Den 
europaeiske Investeringsbank med henblik pâ at efterprove. cm Bankens forretninger er udfort 1 overensstem-
melse med gaeldende regier, og om dens boger har vaeret rigtigt fort, 

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

— som er blevet gjort bekendt med Price Waterhouses revisionspâtegning af 27. februar 1984, 

bekraefter herved 

— under henvisning til ârsberetningen for 1983, Bankens og Den saerlige Afdelings statusopgorelse den 
31. december 1983 samt driftsregnskabet for det da afsluttede regnskabsâr, sâledes som de vedtoges af  
Bestyrelsen pâ dens mode den 3. maj 1984, og 

— under henvisning ti! forretningsordenens artikel 22, 23 og 24. 

at Bankens forretninger i regnskabsàret 1983 er udfort under overholdelse af de formaliteter og regier, der er  
fastlagt i vedtaegterne og forretningsordenen, og 

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

Luxembourg, den 9. maj 1984 

Revisionsudvalget 

Κ. THANOPOULOS J. BREDSDORFF A. HANSEN 
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Udvikling i finansieringsvirksomheden 

Bankens finansieringsvirksomhed er tiltaget nsesten  
eksplosivt, nemlig fra ca. 500 mio Ι 1972, lige Inden  
Fasllesskabets forste udvidelse, til 3 mia ί 1979 og  
knap 6 mia i 1983. Tabe! 15, figurerne, s. 12 og 
nedenfor, samt den brochure, der offentliggjordes i 
1983 I aniedning af femogtyveàret for Bankens 
oprettelse ('). belyser denne udvikling naermere. 

De folgende kort og figurer fremhaever visse aspekter  
af de fem seneste ars aktivitet, dels i medlems-
staterne, dels uden for Faellesskabet i henhold til de 
gseldende samarbejdsaftaler. 

(1) Kan rekvireres graiis hos Banken eller ét al dans konlorer. 

Finansieringsbldrag I Faellesskabet 1979-1983 
I Perioden 1979-1983 stillede Banken làn af egne 
midier og garantier pà 15 549,2 mio til ràdighed i 
Faellesskabet. Hertil kommer 3 017,4 mìo af NICs 
midier (jf. s. 30 og 31). 

I det folgende beskrives Bankens aktivitet som 
helhed, dvs. inklusive lânene af NICs midier, som 
bogfores i Den sasrlige Afdeling. 

Rnansierìngsbidrag ί mediemsstateme og uden for Faellesskabet 1959-1983 
I miHioner ECU 

6000 

1959 60 61 62 63 64 65 66 67 69 70 71 72 73 74 76 76 77 78 79 

I lebende priser 
Af egne midier 
Af egne midier og 
midier fra Den  
sasrlige Afdeling (') 

1983-prieer 
—Af egne midier 

Af egne midier og 
midier fra Dan 
saerlige Afdeling (') 

(') Uden for Faellesskabet og fra 1979 lillige i mediemssiaterne af del nye fseliesskabsinslrumenls midier 
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Udvikling i finansieringsvirksomheden 

Fordelingen af bevillingerne pâ okonomipolitlske 
formâ), lande og brancher fremgâr af tabe! 5, 16 og 
18 samt af figurarne nedenfor og s. 105. 

27,5 % og endelig Danmark, Forbundsrepublikken 
Tyskland og Belgien. 

Fordeltng pa lande 

Knap 62% af de siden 1979 finanslerede projekter  
gennemfores i de lande, der bar de mest udtalte 
regionudviklingsproblemer, nemlig Italien (Mezzo 
giorno aftager alene 31 % af finansieringsbidragene i 
medlemsstaterne), Graekenland og Irland, Herefter 
folger Det forenede Kongerige og Frankrig med 

Fordeling pâ lande 

ι millioner 

2700   

ECU 

2500 -

2400-

2300 -

2200-

2100-

2000 

r 
1900 - I 

1800 - j  

1700 - ι 

1600- I 

1500 

Italien 

Frankrig 

Dei forenede 
Kongerige 

Irland 

Graekenland 

Andre 

Egne midier  

NICs midier 

1400· 

1300· 

1200· 

1100 — 

1000 -β  

900-

500 -

400 -

300-

200-

100 -

Or 

Fordeling pâ okonomipolitiske formal 

Siden 1979 er to tredjedele af finansieringsbidragene 
i medlemsstaterne gâet til fremme af reglonud-
viklingsbestrsebeiserne. Finansieringsbidragene til 
projekter, der bidrager til virkeliggorelsen af Faelles-

Fordeling pâ okonomipolitiske formal 

I millioner ECÜ 

3400 

3300 -

3200-

3100-

3000 -

2900-

2800 -

2700 _ 

2600 -

2500-

2400 — 

2300 -

2200 — 

2100 — 

2000 — 

1900 — 

1800 — 

1700 — 

1600 — 

1500 — 

1400 — 

1300 — 

1200 — 

1100 — 

1000 — 

900 -

800 — 

700 — 

600 — 

500 — 

400 — 

300-

200 — 

100 -

Ot-

Regionudvikling 

Energi 

Infrastruklurer af 
interesse for 
Fasllesskabet 
Modernisering og 
omstilling af 
virksomheder 

Egne midier 

NICs midier 

104 



Udvikfing i finansieringsvirksomheden 

skabets energipolltlske mài var f ordelt med 55 % til 
udnyttelse af Faellesskabets egne energikilder, 28 % 
til projekter for rationalisering af energianvendelsen 
og 17% til importspredning. En raekke Infrastruk 
turer af interesse for FsBllesskabet, der letter 
kommunikationen eller beskytter miljoet, samt  
projekter for modernlsering eller omstllling af vlrk-
somheder, hovedsagelig mindre og mellemstore 
virksomheder, eller for Indforelse af hojteknologi 
modtog ligeledes midier fra Banken. 

Fordeling pâ brancher 

Finansieringsbidragene til projekter inden for indu 
stri, landbrug og tjenesteydelser steg betydeligt, 
isaer takket vaere globallânene, der muliggjorde 
ydelse af 5 530 subtân til industriprojekter og 680 t il 
projekter inden for landbrug og tjenesteydelser. De  
belob sig til i alt 4,3 mia og repraesenterer dermed 
23,2 % af de samlede bevillinger i perioden. Energi-
projekterne tegnede sig for 6.6 mia, eller 35,8 %, og 
infrastrukturerne for bl.a. transport og telekommuni-
kation repraesenterede 7,6 mia, eller 41 %. 

Fordeling pà hovedbrancher 
I millioner ECU 
2300 

2200 -

2100 -

2000 -

1900 -

1800 -

1700 -

1500 

1400 

1300 

1200 

1100 

1000 

900 

800 

700 

400 

Induslfi 

Energi 

Komnxjnikalion 
Andre inlraetrukturer 

Egne midier 

NICs midier 

300 — 

200 — 

100 

Ol  

Tabel 15; Flnansierlngsbldrag 1959-1983 
1 millioner ECU 

ι Faeiiesskabet Uden for Faellesskabel 

Finansierings- Lân af egne Fuldmagisiän Lân af Lân af Finansieringsbidrag 
Ar bidrag ι ail midier og garantier NICs midier egne midier af budgetmidier 

1959-1978 10 622,5 9 073,8 228.2 744,9 575,6 
Arsgen· 

228.2 744,9 

nemsnit 531,1 453,7 11,4 — 37,2 28,8 
1979 3 071,0 2 281.2 — 277,0 420,9 91,9 
1980 3 498,5 2 739,0 14.2 197,6 371.4 176,3 
1981 3 831,9 2 523,8 282,1 539,8 396,4 89,8 
1982 4 695,7 3 453,2 — 791,0 410,2 41,3 
1983 5 947,8 4158,1 97,6 1 211,8 427.2 53,1 

Total 31 667,7 24 229,1 622,1 3 017,4 2 771,0 1 028,1 

Flnansleringsbldrag i middelhavslandene 1979-1983 

Siden 1963 har Banken bidraget til gennemforelsen 
af Faellesskabets politik for okonomisk og finansielt 
samarbejde med et voksende anta! middelhavslande.  
Over 60 % af finansieringsbidragene stilledes til 

râdighed i perioden 1979-1983, nemlig 1 252,9 mio af 
egne midier og 272,3 mio af budgetmidier. Körtet  
viser projekternes fordeling pâ lande og brancher 
(jf. tabel 21 og 22). 
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I millioner ECU 
Ο 0-2 
Ο 2.1-20 
Ο 20.1 - 70 

Rnansierìngsbidrag i middelhavalandene 1979-1983 

ο 70.1 -150 

over 250 

W Energi 
^ /Andre 
• \infrastrukturer  
^ Industri 
V Globallân(')  
^ Forundersegelser 

' ) Globallân i middelhavslandene 
samt finanseringsbidrag til udvik-
lingsbanker ι AVS-staterne og OLT Rnanaieringsbidrag I AVS-atateme og OLT 1976-1983 (Lomékonventioneme) 
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Udvikling i finansieringsvirksomheden 

Finansieringsbidragene i Afrika, Vestindlen og Stillehavet 
Inden for rammerne af Lomékonventionerne 
I fortsaettelse af den aktivitet 1 en raekke afrikanske 
lande, som indledtes i 1964 i henhold til de to 
Yaoundékonventioner. har Banken siden 1976 ydet 
finansieringsbidrag I et stadig voksende anta! stater I 
Afrika, Vestindien og Stillehavet inden for rammerne 
af de to Lomékonventioner og afgorelserne vedro-
rende de oversoiske lande og territorier. 
De belober sig til I alt 1 001,4 mio, eller 40,4% af 

aktiviteten uden for Faellesskabet. og er fordelt pà  
767,6 mio i lân af egne midier og 233,7 mio i form af 
risikovillig kapital af Den europaeiske Udvlklings-
fonds midier. label 23 og 24 samt körtet, s. 106,  
viser projekternes fordeling pâ lande og brancher. 
Figuren nedenfor viser desuden finansieringsbidra-
genes fordeling i forhold til de forskellige landes 
indkomstniveau. 

Rnensleringsbidrag i AVS-stateme 1976-1983 

Fordeling efter AVS-staternes BNP per capita Fordeling pé brancher 

Egn· midlar RUikovIiilg kapital 

749,6 mio ECU 215,5 mio ECU 

BNP per capita 1100 US-$ eller derover 

2 BNP per capita mellem 400 og 1100 US-$ 

3 HH BNP per capita under 400 US-$ 

Energi 

2 mu Minedrlft 
3 Andre infrastrukturer 

^ ^ turisme 

Heraf risikovillig kapital 
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label 16; Finansieringsbtdrag i Faellesskabet i 1983 
Fordeling pâ okonomipolitiske formal 

1983 

Af egne midier Af NiC s midier lait 

OkonomipolitiSk lormäl M»0 ECU % MIO ECU Μια ECU % 
fleglonudvlkllng 2 843,2 100,0 537,7 3 380,9 100,0 
Belgien  — — — — — 
Danmark  15,1 0,5 — 15,1 0.4 
Forbundsrepublikken Tyskland . . . 22,9 0,8 — 22,9 0.7 
Graekenland 364,3 12,8 85,3 449.6 13,3 
Frankrig 425,5 15,0 29,7 455,2 13,5 
Irland  234.6 8.2 69,4 304,0 9.0 
Italien  1 421,1 50,0 353,3 1 774,4 52.5 
Luxembourg — — — — — 
Nederlandene — — — — — 
Det forenede Kongerige 359,7 12.7 — 359,7 10,6 

Felles europelsk interesse samt 
modernisering og omstllling af virk· 
somheder 1922,0 100,0 830,9 2752,9 100,0 
Energi 1 505.9 78,4 315,4 1 821,3 66,2 

Udnyttelse af Faellesskabets egne 
ressourcer  859,3 44.7 148,0 1 007,3 36,6 
Vandkraft 56.2 2.9 — 56,2 2.0 
Kerneenergi 442.1 23.0 — 442.1 16.1 
Kulbrinter 315.8 16.4 83.3 399.1 14.5 
Slenkul, brunkuf og terv .... 45,2 2.4 64.7 109.9 4.0 

Rationel energianvendelse . . . 530,9 27,7 83,0 613,9 22,3 
Importspredning 115,7 6.0 84,4 200,1 7.3 

Naturgas  115.7 6.0 37,7 153,4 5.6 
Elektricitet — — — — — 
Kul — — 46.7 46.7 1.7 

Kommunikation og andre infrastruktu
rer af interesse for Fgellesskabet . . 223,1 11,6 30.2 253,3 9,2 

Transport 93,2 4.9 30,2 123,4 4.5 

Jernbaner — — — — — 
Ve/e og ingeniorarbejder .... 38.1 2,0 30.2 68,3 2.5 
Sotransport — — — — — 
Lufttransport  55.1 " 2.9 — 55.1 2.0 

Miljobeskyttelse m.v 129,9 6.8 — 129,9 4,7 

Modernisering og omstilling af virk-
somheder 193,1 10,0 485,3 678,4 24,6 

Modernisering og omstilling . . . 20,9 1,1 — 20,9 0,8 
Hojteknologl 172,2 8,9 — 172,2 6,2 
Industrielt samarbejde — — — — — 
Produktive investeringer foretaget 
af mindre og metlemstore 
virksomheder 

" 
485,3 485,3 17,6 

— At fratrsekke (or finansierings-
bidrag med (lere formât  -509.5 - 156.8 -666.3 

Total 4 255,7 1 211,8 5 467,5 

(') J1. lab el 1, note 1. 
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1979-1983 

Al egne midier Af NICs midier 1 alt 
Mio ECU % MIO ECU MIO ECU % Okonomipoiitisk tormai 

10 561,2 100,0 1778,0 12 359,2 100,0 Regionudvlkling 
32,7 0,3 — 32,7 0,3 Belgien 

179,0 1.7 48,6 227,6 1,8 Danmark 
26,8 0,3 — 26,8 0,2 Forbundsrepublikken Tyskland 

831,8 7.9 210,3 1 042,1 8,4 Graekenland 
960,7 9.1 70,0 1 030,7 8.3 Frankrig 

1 449,7 13,7 298,3 1 748,0 14.2 Irland 
5 125,9 48,4 1 091,0 6 216,9 50.3 Italien 

— — — — — Luxembourg 
— — — — — Nederlandene 

1 974,6 18.7 59,8 2 034,4 16,5 Det forenede Kongerige 

Faalles europeisk Interesse samt  
modemlsering og omstllHng af virk -

6987,9 100,0 1624,4 8 612,3 100,0 somheder 
5 950,8 85,2 773,3 6 724,1 78,1 Energi 

Udnyttelse af Faellesskabets egne 
3 430.9 49,1 273,6 3 704,5 43,0 ressourcer 

117,7 1.7 — 117,7 1.4 Vandkraft 
2300,3 32,9 — 2300,3 26,7 Kerneenergi 

794,6 11.4 161.8 956,4 11.1 Kulbrinter 
218,3 3.1 111,8 330,1 3.6 Stenkul, brunkui og terv 

1 560,2 22,3 330,7 1 890,9 22,0 Rationel energlanvendelse 
959,7 13,8 189,0 1 128,7 13.1 Importspredning 
682,0 9.8 122,3 804,3 9.3 Naturgas 
73,0 1.1 — 73,0 0,9 Etektricitet 

204,7 2.9 46,7 251,4 2.9 Kul 
Kommunikation og andre infrastruk

615,1 8,8 135,5 750,6 8,7 turer af interesse for Fœllesskabet 
433,8 6.2 78,8 512,6 6,0 Transport 

— — — — — Jernbaner 
220,2 3.2 78,8 299,0 3,5 Veje og ingeniorarbejder 
23,4 0.3 — 23,4 0.3 Sotransport 

190,2 2.7 — 190,2 2,2 Lufttransport 
19,2 0.3 . — 19,2 0,2 Telekommunikation 

162,1 2.3 56,7 218,8 2.5 Mlijobeskyttelse m.v. 
Modernisering og omstilling af virk-

422.0 6,0 715,6 1 137,6 13,2 somheder 
100,1 1.4 — 100,1 1.2 Modernisering og omstilling 
220,9 3.2 — 220,9 2,5 Hojteknologi 
94,5 1.3 94,5 1.1 Industrielt samarbejde 

Produktive Investeringer foretaget 
af mindre og mellemstore 

— — 715,6 715,6 8,3 virksomheder 
6,5 0,1 — 6.5 0,1 Miljobeskyttelse 

— At fratrsBkke for finansierings-
-2019,9 - 385,0 - 2404,9 bidrag med fiere formé! 

15 549,2 3 017,4 18 566,6 Total 
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label 17.1 : FInansierlngsbidrag af egne midier I Fœllesskabet 11983 

Fordeling pâ brancher 

Làn 09 garantier 
Sublèn 

under lobende giobailân 
Individuelle lân og sublân 

Branche 

EnergI, kommunikation og 
andre Infrastrukturer 

Energi  
Produktion  
Kerneenergi  
Termiske kraftvaerker . . .  
Vandkraftvœrker . . . .  
Geotermiske kraftvaerker og 
varmevœrker  
Kulbrinteri^)  
Brydning af fast braendse! . 
Transport  
EHedninger  
Gas- og olierorledninger 

Kommunikation . . . , 
Transport  
Jernbaner  
Veje og mgeniorarbejder 
Se- og flodtransporî . . 
Lufttransport  
Telekommunikation . . 

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

Diverse infrastrukturer 

Globallàn, infrastrukturer 

Industri, landbrug og tjenesteydelser 

Industri  
Bjergvaerksdrift  
Fremstilling og forste forarbejdning a 
metaller  
Byggematerialer  
Traeindustri  
Glas og keramlk  
Kemisk industri  
Metalforarbejdning og mekanik . .  
Biler og transportmateriel ....  
Elektroteknisk og elektronisk industri 
Naeringsmiddelindusth  
Tekstiler og laeder  
Papirmasse. papir og 
trykkerivirksomhed  
Forarbejdning af gummi og 
plastmaterialer  
Anden industri  
Bygningsindustri og ingeniorarbejder 

Landbrug, skovbrug og fiskeri . . . 

Tjenesteydelser 
Tuhsme 
Andre . . 

Globallàn 

Antai Mio ECU % Antal Mio ECU Mio ECU % 

134 3179,5 74,7 317 137,0 3 041,4 76,6 

50 1 402,5 33,0 35 57,9 1 460,4 36,8 
36 849.3 20,0 35 57.9 907,2 22,9 
10 442,1 10.4 — — 442,1 11.1 
2 42,7 1.0 — — 42,7 1.1 
7 126,6 3.0 15 8.3 134,9 3,4 

7 46,5 1.1 9 22,5 69,0 1.7 
9 165,6 3.9 11 27.1 192,7 4.9 
1 25,8 0.6 — — 25.8 0.7 

14 553,2 13,0 — 553,2 13,9 
6 227.9 5.4 — — 227.9 5,7 
8 325,3 7,6 — — 325.3 8.2 

39 1 041,9 24,5 282 79.1 1 121.0 28,2 
28 486,9 11.4 282 79.1 566,0 14.2 
2 49.6 1.2 — — 49.6 1.2 

18 350,6 8.2 282 79,1 429.7 10,8 
3 12.6 0.3 — — 12,6 0.3 
5 74,1 1.7 — — 74.1 1.9 

11 555,0 13.1 — — 555,0 14,0 
17 255,5 6,0 255,5 6.4 

5 31,5 0.7 — — 31,5 0,8 
12 224,0 5.3 — — 224.0 5.6 

17 204,5 4.8 — — 204.5 5,2 
11 275.1 6.5 

es 1 076,2 25,3 1720 560,8 929,3 23.4 

25 355,8 8.4 1 463 474,5 830,3 20,9 
— — — 74 15,2 ^52 0,4 

1 20,9 0,5 16 11,3 32,2 0.8 
2 16,5 0,4 145 47,6 64,1 1.6 

— — — 140 32,8 32,8 0,8 
2 16,2 0.4 35 23,9 40,1 1.0 
3 13.7 0.3 76 39,6 53.3 1.3 
5 76,3 1.8 267 71,6 147,9 3.7 
6 181.6 4.3 45 32,2 213,8 5.4 
1 6,3 0,1 56 20,0 26,3 0.7 
4 20,4 0.5 240 96.8 117,2 3,0 

— — — 68 20.3 20.3 0,5 

1 3,9 0.1 80 31,6 35,5 0.9 

— — — 68 16,6 16.6 0,4 
— — — 33 6,9 6.9 0.2 
— — — 120 8,1 8,1 0.2 

— — — 53 24.5 24,5 0.6 
4 12.7 0.3 204 61,8 74,5 1.9 

1 0.8 — 155 48,0 48,8 1.2 
3 11.9 0.3 49 13,8 25.7 0.7 

36 707,7 16,6 

Total 199 4 255.7 100.0 2 037 697,8 3 970,7 (2) 100,0 
(1) Herunder olieraHinentig (59.3 meo) 
(2) Ekskiusive globaliânene. 
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Jabel 17.2; Pinansìerìngsbidrag i Faellesskabet af NICs midier 11983 
Fordeling pà brancher 

Là η 
Subiàn 

under lobende giobaiiän 
Individuelle län og subiän 

under lobende giobaiiän ί alt 

Branche Antal MIO ECU % Antal MIO ECU MIO ECU % 
Energl, kommunlkation og andre 
infrastrukturer  28 722,7 59,6 167 36,4 691,3 58,7 

Energi  11 279,0 23,0 279,0 23,7 
Produktion  6 134,1 11.1 134,1 11,4 
Termiske kraftvœrker  4 87,5 7,2 87,5 7.4 
Kulbhnter  1 223 1,9 22,6 1.9 
Brydning af fast brasndsel  1 24,0 2,0 24,0 2.1 
Transport  5 144,9 11.9 144,9 12,3 
Elledninger  2 463 3.8 463 4.0 
Gas- og oliererledninger  3 98,3 8.1 98,3 8.3 

Kommunikation  4 82,9 6.8 — — 82,9 7.0 
Transport  2 45,1 3.7 45,1 3.8 
Jernbaner  1 15,0 1.2 15.0 1.3 
Veje og ingenlorarbejder  1 30,1 2.5 30,1 2.5 
Telekommunikation  2 37,8 3,1 37,8 3.2 

Diverse infrastrukturer  11 293,0 24,2 167 36,4 329,4 28,0 

Giobaiiän, infrastrukturer  2 67,8 5.6 

Industri, landbrug og tjenesteydelser 22 489,1 40,4 1 523 482,4 486,2 41,3 

Industri  2 3.8 0,3 1 342 436,0 439.8 37.4 
Bjergvaerksdrift — — — 10 3,7 3.7 0.3 
Fremstitling og forste forarbejdning af 
metaller  — — — 14 10,9 10.9 0.9 
Byggematerialer  — — — 63 29,0 29,0 2.5 
Traeindustri  — — — 108 26,8 26,8 2.3 
Glas og keramik  — — — 43 31,8 31,8 2,7 
Kemisk industri  — — — 85 37,5 37,5 3.2 
Metalforarbejdning og mekanik . , . — — — 369 100,2 100,2 8,5 
Biler og transportmateriel  — — — 45 20,9 20,9 1,8 
Elektroteknisk og elektronisk industri — — — 88 23,6 23,6 2.0 
Naeringsmiddelindustri  — — — 121 47,4 47,4 4.0 
Tekstiler og lœder  — — — 71 32,7 32,7 2,8 
Papirmasse, papir og 
trykkerivirksomhed  — — — 150 39,2 39,2 3.3 
Forarbejdning af gummi og 
plastmaterialer  — — — 65 13,5 13,5 1.2 
Anden industri  — — — 44 9.2 9,2 0.8 
Bygningsindustri og ingeniorarbejder — — — 66 9.6 9,6 0.8 
Industriomràder og -huse  2 3.8 0,3 — — 3,8 0.3 

Landbrug, skovbrug og iiskeri .... — — — — — — — 
Tienesteydetser  181 46,4 46,4 3,9 

Turisme  — — — 110 27,5 27.5 2.3 
Andre  — — — 71 18,9 18.9 1.6 

Glûballàn  20 485,3 40,1 

Total  50 1 211,8 100,0 1690 518,8 1177,5(1) 100,0 

(') Jf. tabei 17.1, note 2. 
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Tâbel 17.3: FInansieringsbidrag i Faellesskabet af Bankens og NICs midier ί 1983 
Fordeling pé brancher 

Sublàn Individuelle län og sublàn 
Lân og garantier under lebende globallàn under lebende globallàn ι alt 

Brancha Anta! MIO ECU % Antai MIO ECU Mio ECU % 
Energi, kommunlkatlon og andre 
Infrastrukturer  162 3 902,2 71,4 484 173,4 3 732,7 72.5 

Energi  61 1 681,5 30.7 35 57,9 1 739,4 33,8 
Produktion  42 983.4 18.0 35 57,9 1 041,3 20,2 
Kerneenergi  10 442,1 8.1 — — 442.1 8,6 
Termiske kraftvserker  6 130,2 2.4 — — 130.2 2.5 
Vandkraftvaerker  7 126,6 2,3 15 8.3 134.9 2.6 
Geotermiske kraftvœrker og 
varmevaerker  7 46,5 0.9 9 22,5 69,0 1.3 
KulbrinterC^)  10 188,2 3.4 11 27.1 215.3 4.2 
Brydning ai fast brasndsel  2 49,8 0.9 — — 49.8 1.0 
Transport  19 698.1 12,7 — — 698,1 13,6 
EHedninger  8 274.5 5.0 — — 274,5 5.3 
Gas- og oliererledninger  11 423,6 7.7 — — 423.6 8.3 

Kommunikation  43 1 124,8 20,6 242 79,1 1 203.9 23,3 
Transport  30 532,0 9.7 282 79,1 611,1 11,8 
Jernbaner  3 64,6 1.2 — — 64,6 1.3 
Veje og ingeniorarbejder  19 380,7 7,0 282 79.1 459.8 8.9 
Se- og flodtransport  3 12,6 0,2 — — 12,6 0.2 
Lufttransport  5 74,1 1.3 — — 74,1 1.4 
Telekommunikation  13 592,8 10,8 — — 592,8 11,5 

Infrastrukturer for vand 17 255,5 4.7 255,5 5.0 
Landbrugsforbedring 5 31,5 0.6 — — 31,5 0.6 
Vand (tapning, distribution, rensning) 12 224,0 4.1 — — 224,0 4.4 

Diverse infrastrukturer  28 497.5 9.1 167 36.4 533.9 10,4 

Globallàn, infrastrukturer  13 342.9 6,3 

industri, landbrug og tjenesteydelser 87 1565,3 28,6 3243 1043,2 1 415,5 27.5 

Industri  27 359,6 6,6 2 805 910,5 1 270,1 24,7 
Bjergvaerksdrift  — — — 84 18,9 18,9 0.3 
Fremsiilling og forste forarbejdning af 
melaller  1 20,9 0.4 30 22,2 43.1 0.8 
Byggematerialer  2 16,5 0.3 208 76,6 93,1 1,8 
Traeindustri  — — — 248 59,6 59,6 1.2 
Glas og keramik  2 16,2 0.3 78 55,7 71.9 1,4 
Kemisk industri  3 13.7 0.2 161 77.1 30,8 1,8 
Metalforarbejdning og mekanik . . . 5 76,3 1.4 636 171,8 248,1 4.8 
Biler og transportmateriel  6 181,6 3,3 90 53,1 234,7 4.6 
Elektroteknisk og elektronisk industri 1 6.3 0.1 144 43.6 49,9 1,0 
Naeringsmiddelindustri  4 20.4 0.4 361 144.2 164.6 3,2 
Tekstiler og laeder  — — — 139 53.0 53,0 1.0 
Papirmasse, papir og 
trykkerivirksomhed  1 3.9 0.1 230 70.8 74.7 1.5 
Forarbejdning af gummi og 
plastmaterialer  — — — 133 30.1 30,1 0.6 
Anden industri  — — — 77 16.1 16.1 0.3 
Bygningsindustri og ingeniorarbejder — — — 186 17.7 17.7 0.3 
Industriomràder og -buse  2 3.8 0.1 — — 3,8 0.1 

Landbrug. skovbrug og fiskeri .... — — — 53 24,5 24.5 0.5 

Tjenesteydelser  4 12.7 0.2 385 108,2 120,9 2.3 
Turisme  1 0.8 265 75.5 76,3 1.5 
Andre  3 11,9 0,2 120 32,7 44.6 0.8 

Globallàn  56 1 193,0 21.8 

Total 249 5 467,5 100,0 3 727 1 216,6 5146,2(2) 

(1) Hefunder olieralfinering (59,3 mio). 
(2) Jt. tabel 17.1, note 2. 
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Tabel 18.1 : Finansieringsbidrag af egne midier i Fœllesskabet 1979-1983 

Fordeling pâ brancher 

Làn og garantier 
Subiän 

under lebende globailân 
Individuelle tàn og subiän 

under lebende globailân ι alt 

Branche Antal MIO ECU % Anta! MIO ECU MIO ECU % 
Energi, kommunikation og andre 
infrastmkturer  520 11 997,8 77,2 644 283,2 11 822,5 79,4 

Energi  . 200 5 917.3 38,1 59 94,7 6 012,0 40,4 

Produktion  148 4 315,2 27,8 42 73,2 4 388,4 29,5 
Kerneenergi  44 2296.4 14,8 — — 2296.4 15.4 
Termiske kraftvgerker  23 539,4 3.5 — — 539.4 3.6 
Vandkraftvœrker  21 641.5 4.1 17 15.7 657.2 4.4 
Geotermiske kraftvœrker 
og varmevaerker  18 188.1 1.2 13 27.7 215.8 1.5 
Kulbrinter{^)  36 595.8 3.8 12 29.8 625.6 4.2 
Brydning af fast brsendsef .... 6 54.0 0.4 — — 54.0 0.4 

Transport  52 1 602,1 10,3 17 21.5 1 623.6 10.9 
Elledninger  22 604,8 3.9 17 21.5 626.3 4.2 
Gas- og ofiererfedninger .... 30 997.3 6.4 — — 997.3 6.7 

Kommunikation  144 3 350,4 21.5 585 188,5 3 538,9 23,8 

Transport  93 1 424,7 9.1 188.5 1 613,2 10,8 
Jernbaner  β 185.2 1.2 — — 185.2 1.2 
Veje og ingeniorarbe/der .... 53 907.8 5.8 564 163.5 1 071.3 7.2 
Se- og flodtransport  20 110.9 0.7 20 24.9 135.8 0.9 
Lufttransport  12 220.8 1.4 1 0.1 220,9 1.5 

Telekommunikation  51 1 925,7 12,4 — — 1 925,7 13,0 

Infrastrukturer for vand 106 1 703,5 11,0 — — 1 703,5 11.4 
3.3 Landbrugsforbedring 30 489,6 3.2 — — 489,6 3.3 

Vand {tapning, distribution, rensning) 76 1 213,9 7,8 — — 1 213,9 8,1 

Diverse infrastrukturer  46 568.1 3,7 — — 568,1 3.8 

Globailân, infrastrukturer  24 458,5 2,9 — — — — 

Industri, landbrug og tjenesteydelser 284 3 551,4 22,8 4 687 1540,8 3 070,7 20,6 

Industri 151 
Bjergvaerksdrift  
Fremstilling og forste forarbejdning af 
metaller  
Byggematerialer  
Traelndusth  
Glas og keramik  
Kemisk industri  
Metalforarbejdning og mekanik . . . 
Biler og transportmateriel  
Elektroteknisk og elektronisk industri 
Naeringsmiddelindustri  
Tekstiler og laeder  

1 436,8 9,2 4188 1 376,0 
126 39,8 

2 812,8 18,9 

4 
16 
2 
8 
16 
28 
18 
12 
22 
1 

63.8 
177,0 
13,0 
72.9 
112,8 
201,3 
386.7 
73,3 
125.8 
6,5 

0,4 
1,1 
0,1 
0.5 
0.7 
1.3 
2.5 
0.5 
0,8 

77 
380 
446 
94 
221 
911 
134 
197 
661 
218 

56,0 
145,5 
88.7 
59,5 
115,3 
249,2 
63,7 
63,9 

239,7 
69,4 

39.8 

119,8 
322,5 
101,7 
132.4 
228.1 
450.5 
450.4 
137.2 
365.5 

75.9 

0,3 

0.8 
2.2 
0,7 
0,9 
1,5 
3.0 
3,0 
0,9 
2,4 
0,5 

Papirmasse, papir og 
121,1 0.8 trykkerivirksomhed  8 36.0 0.2 265 85,1 121,1 0.8 

Forarbejdning af gummi og 
73.9 116,0 0.8 plaslmaterlaler  8 42.1 0.3 238 73.9 116,0 0.8 

Anden industri  2 5.4 — 96 17.2 22.6 02 
Bygningsindustri og ingeniorarbejder — — — 124 9.1 9,1 0.1 
Industriomràder og -buse .... 6 120,2 0,8 — — 120,2 0.8 

Landbrug, skovbrug og fiskeri . . . 2 33,3 0.2 165 53,4 86.7 0,6 

Tjenesteydelser  9 59,8 0.4 334 111,4 171.2 1.1 
Turisme  2 3.8 — 271 89,2 93,0 0.6 
Forskning og udvikling  2 7.4 — 7.4 — 
Andre  5 48,6 0.3 63 22,2 70,8 0.5 

Globailân  , 122 2 021.5 13,0 

Total 804 15 549,2(3) 100.0 5331 1 824,0 14 893,2 (3) 100,0 

(t) Jl. tabe! 1. note i. 
{2) Herundef olieraHinering <162,1 mio). 
(3) FofSkellen mellem disse to beleb svarer til den resierende del i il de lebende globailân 
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label 18.2: FInanslerìngsbldrag af NICs midier I Faellesskabet 1979-1983 (') 
Fordeling pâ brancher 

Sublân Individuelle lân og sublân 
Làn under lebende globallân under lobende globallân ι all 

Branche Amai MIO ECU % Amai MIO ECU MIO ECU % 
EnergI, kommunikation og andre 
infrastrukturer  ei 2 266,9 75,1 167 36,4 2 235,5 81,8 

Energi 33 730,5 24,2 730,5 26,7 
Produktion  22 441,2 14,6 441.2 16,1 
Kerneenergi — — — — — 
Term/ske kraftvasrker 8 156.3 5.2 — — 156.3 5,7 
Vandkraftvaerker 3 147.2 4.9 — — 147.2 5.4 
Geotermiske kraftvasrker og 
varmevaerker 3 31.6 1.0 — — 31.6 1.2 
Kulbrinter 4 58.4 1.9 — 58,4 2.1 
Brydning af fast braendse! 4 47.7 1.6 — — 47.7 1.7 
Transport 11 289,3 9.6 — — 289,3 10,6 
Elledninger 3 63.6 2,1 — — 63.6 2.3 
Gas- og ofierorìedninger  a 225,7 7.5 — — 225.7 8.3 

Kommunikation 22 589.2 19,5 — — 589,2 21,6 
Transport 10 271,9 9.0 271.9 10,0 
Jernbaner 3 65,3 2,2 — — 65.3 2.4 
Ve/e og mgeniorarbejder 7 206,6 6.8 — — 206.6 7.6 
So- og flodtransport — — — — — — — 
Lufttransport  — — — — — — — 
Andet — — — — — — — 
Telekommunikation  12 317,3 10,5 — — 317,3 11,6 

Infrastrukturer for vand 8 271,0 9,0 _ 271.0 9.9 
Landbrugsforbedring — — — — — — — 
Vand (tapping, distribution, rensning) 8 271,0 9.0 — — 271.0 9,9 

Diverse infrastrukturer  16 608.4 20,2 167 36,4 644.8 23,5 

Globallân. infrastrukîurer  2 67.8 2.2 — — — — 

Industri, landbrug og tjenesteydelser 30 750,5 24.9 1523 482.4 498,4 18,2 

Industri  4 16,0 0.5 1 342 436,0 452.0 16,5 
Bjergvaerksdrift  — — — 10 3,7 3.7 0.1 
Fremstilling og forste forarbejdning af 
metaller  — — — 14 10,9 10,9 0.4 
Byggematerialer  1 6,8 0,2 63 29,0 35,8 1.3 
Traeindustri  — — — 108 26,8 26,8 1,0 
Glas og keramik  — — — 43 31,8 31,8 1,2 
Kemisk industri  — — — 85 37,5 37.5 1.4 
Metalforarbejdning og mekanik . . . — — — 369 100,2 100,2 3.7 
Biler og transportmateriel  1 5,4 0.2 45 20,9 26.3 1.0 
Elektroteknisk og elektronisk industri — — — 88 23,6 23,6 0.9 
Naeringsmiddelindustri  — — — 121 47,4 47,4 1.7 
Tekstiler og laeder  — — — 71 32,7 32,7 1.2 
Papirmasse, papir og 
trykkerivirksomhed  — — — 150 39,2 39,2 1.4 
Forarbejdning af gummi o g 
plastmatenaler  — — — 65 13,5 13,5 0.5 
Anden industri  — — — 44 9.2 9.2 0.3 
Bygningsindustri og ingeniorarbejder — — — 66 9.6 9.6 0.3 
Industriomràder og -huse  2 3.8 0,1 — — 3.8 0.1 

Landbrug, skovbrug og fiskeri ... — — — — — — 
Tjenesteydelser  — 181 46.4 46.4 1.7 

Tuhsme  — — — 110 27.5 27.5 1.0 
Forskning og udvikling  — — — — — — — 
Andre  — — — 71 18,9 18.9 0,7 

Globallàn  26 734,5 24,4 

114 



Tabe! 18.3; Flnansieringsbidrag ì Fae llesskabet af Baakens og NICs midier 1979-1983(^1 

Fordeling pà brancher 

Subiàn 
Lân og garantier under lebende globallän 

Branche Anta! Mio ECU % Antal Mio ECU 

Energi, kommunikatlon og andre 
Infrastrukturer 601 14 264,7 76,8 811 319,6 

Energi 233 6 647,8 35,8 59 94,7 
Produktion 170 4 756,4 25,6 42 73,2 
Kerneenergi 44 2296,4 12.4 — — 
Termiske kraftvasrker 31 695,7 3,7 — — 
Vandkraftvœrker 24 788,7 4,2 17 15,7 
Geotermiske kraftvasrker og 
varmevasrker 21 219,7 1,2 13 27,7 
Kulbrmiert?) 40 654,2 3,5 12 29,8 
Brydning af fast braendset 10 101,7 0.6 — — 
Transport 63 1 891,4 10,2 17 21,5 
Bledninger 25 668,4 3.6 17 21,5 
Gas- og oliererlednmger 38 1223,0 6,6 — — 

Kommunikation 166 3 939,6 21,2 585 188,5 
Transport 103 1 696,6 9,1 585 188,5 
Jernbaner 11 250,5 1,3 — — 
Veje og ingerìierarbejder 60 1114,4 6.0 564 163,5 
Se- og flodtrarìsport 20 110,9 0.6 20 24,9 
Lufttrarìsport 12 220.8 1.2 1 0.1 
Telekommunikation 63 2 243,0 12,1 — — 

Infrasirukturer for vend 114 1 974,5 10,6 — — 
Landbrugsforbedring 30 489,6 2.6 — — 
Vand (tapning, distribution, rensning) 84 1 484.9 8,0 — — 

Diverse infrastrukturer 62 1176,5 6,3 167 36,4 

Globallän, infrastrukturer 26 526,3 2,9 — — 

Industri, landbrug og tjenesteydelser . 314 4 301,9 23,2 6 210 2 023.2 

Industri 155 1 452,8 7,8 5 530 1 812,0 
Bjergvaerksdrift — — 136 43,5 
Fremstiliing og forste forarbejdning af 
metaller 4 63,8 0,3 91 66,9 
Byggemalerialer 17 183,8 1,0 443 174,5 
Traeindustri 2 13,0 0,1 554 115,5 
Glas og keramik 8 72.9 0,4 137 91,3 
Kemlsk industri 16 112,8 0,6 306 152,8 
Metalforarbejdning og mekanik ... 28 201,3 1,1 1 280 349,4 
Biler og transportmateriel 19 392,1 2,1 179 84,6 
Elektroteknisk og elektronisk industri 12 73,3 0,4 285 87,5 
Naeringsmiddelindustri 22 125,8 0,7 782 287,1 
Tekstiler og laeder 1 6,5 — 289 102,1 
Papirmasse, papir og 
trykkerivirksomhed 8 36,0 0,2 415 124,3 
Forarbejdning af gummi og 
plastmaterialer 8 42,1 0,2 303 87,4 
Anden industri 2 5,4 — 140 26,4 
Bygningsindustri og ingeniorarbejder — — — 190 18,7 
Industriomràder og-huse 8 124,0 0,7 — — 

Landbrug. skovbrug og fiskeri .... 2 33,3 0,2 165 53,4 

Tjenesteydelser 9 59.8 0,3 515 157,8 
Turisme 2 3,8 — 381 116,7 
Forskning og udvikling 2 7,4 — — — 
Andre 5 48,6 0,3 134 41,1 

Globallän 148 2 756,0 14.9 

Total 915 18 566,6(3) 100,0 7 021 2 342,6 

Individuelle län og subiän 
under lebende globallän ι alt 

MIO ECU % 

14 058,0 79,8 

6 742,5 38,3 
4 829,6 
2296,4 

695,7 
804,4 

247,4 
684,0 
101,7 

1 912,9 
689,9 

1223,0 

27,4 
13,0 
3.9 
4.6 

1.4 
3.9 
0.6 

10,9 
3,9 
7,0 

4128,1 23,4 
1 885,1 10,7 

250.5 1,4 
1277.9 7,2 

135.8 0.8 
220.9 1.3 

2 243,0 12,7 

1 974.5 11,2 
489.6 2.8 

1 484.9 8.4 

1 212,9 6.9 

3 569,1 20,2 

3 264,8 18,5 

86,7 

217,6 

43,5 

130,7 
358,3 
128.5 
164.2 
265.6 
550.7 
476.7 
160.8 
412.9 
108,6 

160.3 

129,5 
31,8 
18,7 

124,0 

120,5 
7,4 

89,7 

0,5 

12 

0,3 

0,8 
2.0 
0,7 
0,9 
1.5 
3.1 
2,7 
0,9 
2,4 
0,6 

0,9 

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

0.7 

0.5 

17 627,1(3) 100,0 

('). (2) og (3) Jl. noterne tii label 18.1. 
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Jabel 19; ûloballân og sublân herunder i Fsellesskabet 1979-1983 
Fordellng pâ okonomipolitiske (ormài og lande 

Globaiiànsaftaler (^)  
undertegnet 1979-19Θ3 Subiän herunder 1979-1983 

Antal Mio ECU Antal MIO ECU 

REGIONUDVIKLING, INDUSTRI 
Italien  , . . . 50 1 147,0 2 034 838,8 
Graekenland  , , 13 198,1 197 132,1 
Irland  , . . . 18 176,2 1 379 162,2 
Frankrig  . . . , 7 159,9 (2) 562 114,0 
Det forenede Kongerige  . . . . 10 120,5 199 103,9 
Danmark  , . . . 7 31,8 110 28,3 
Belgien  , . . . 4 30,2 29 30,2 

REGIONUDVIKLING. INFRASTRUKTURER 
Egne midier 
Frankrig  
Graekenland  
NICs midier 

236,2 
31,5 

602 210,0 

Graekenland  1 31,5 — — 
Regionudvlkllng 1 alt  125 2162,9 5112 1 619,4 

RATIONEL ENERGIANVENDELSE 
Egne midier 
Industri 
Italien  9 115,6 114 104,4 
Frankrig  1 21,8 47 18,8 
Graekenland  1 9,8 9 6,8 
Danmark  1 6,1 — 
Irland  1 4.5 7 1.4 
Infrastrukturer 
Italien  5 116,4 18 45,9 
Danmark  3 45,0 6 10,2 
Frankrig  1 29,4 18 17,1 
NICs midier 
Industri 
Italien  1 18,9 27 16,2 
Infrastrukturer 
Frankrig  1 36,4 167 36,4 

Retlonel energianvendelse 1 alt  24 403.9 413 257,2 

PRODUKTIVE INVESTERINGER FORETAGET AF MINDRE 
OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER 
NICs midier 
Italien  11 482,1 491 303,8 
Frankrig  6 143,2 851 140,3 
Det forenede Kongerige  5 68,1 75 11,4 
Danmark  3 22,1 79 10,6 

Produktive investeringer foretaget af mindre og 
mellemstore virksomheder 1 alt  25 715,5 1496 466,1 

Egne midier i all  146 2 480,0 5 331 1 824,0 
NICs midier i alt  28 802,3 1 690 516,7 

Total  174 3 282,3 7 021 2 342,7 

0) Samlede beviilmger • henhold tii de undertegnede lâneaftaler. 
(2) Heraf 18,1 mio ECU, der ogsà inOgàr ι afsnittel »modernisefing og omsliUing ai virksomheder«·. 
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Tabel 20: Sublàn ì Fœllesskabet i 1983 og 1979-1983 
Fordeling pâ regioner og okonomipoiitiske formàl 

1983 1979-1983 1983 

M>o MIO 
Anta! ECU Antal ECU 

REGIONUDVIKLING. INDUSTRI 

Belgien  — — 29 30,2 
Antwerpen  6 6,4 
Hainaut  6 6.5 
Liège  6 4.9 
Limburg  3 1.6 
Luxembourg 1 0.8 
Namur  1 1,2 
Ostflandern  5 4,9 
Vestflandern  1 1,9 

Danmark  27 6,5 110 28,3 
0st for Store Baelt 
(uden Kobenhavn) 8 1,3 17 3.8 
Vest for Store Baelt , , . 19 5.2 93 24,5 

Graekeniand  94 60,9 197 132,1 
Kreta  8 7,5 15 13,4 
Epiros  1 0,8 5 4.7 
Centralgraekenland (0St) . 23 11.1 52 25,8 
/Egaeiske eer (0st) , , , 3 4.5 β 8.6 
Central- og Vestmakedo-
nien  16 9.8 38 25,2 
Ostmakedonien .... 9 4,0 17 9.1 
Peloponnes-Central-
graekenland (vest) . . . 17 9.2 27 14,9 
Thessalien  12 8.9 20 19,3 
Thrakien  1 0.7 6 2.6 
Multiregionale projekter 4 4,4 9 8.5 

Det forenede 
Kongerige  20 12,5 199 103,9 
Skotland  — — 24 13,3 
Nordengland  3 2.5 44 29,2 
Nordvestengland . , . 2 0.1 25 3,9 
Sydvestengland . . , . 2 0.3 17 16,6 
Yorkshire and Humber-
side  4 4,4 31 19,0 
East Midlands . , . 2 2,9 6 4.1 
Wales  1 0.1 37 13.4 
Nordirland  6 2,2 13 4,4 

Regionudvikling, Industri, af egne midier 1 alt   

REGIONUDVIKLING, INFRASTRUKTURER 

Frankrig  282 79,1 602 210,0 
Aquitanien , , . . 18 6.9 47 18,5 
Auvergne  71 13,5 84 20,5 
Nedre Normandiet , , 5 3,6 13 12,5 
Bretagne  32 10,9 51 32,1 
Midtfrankrig .... — — 3 3.6 

Regionudvikling, infrastrukturer, af egne midier I alt 

Regionudvikling I alt 

RATIONEL ENERGIANVENDELSE 
— af egne midier: 

— af NICs midier: 

Danmark .  
Graekeniand 
Irland . .  
Frankrig 
Italien . .  
Frankrig 
Italien . . 

282 79,1 

1890 565.5 

2 
2 

65 
78 

167 
27 

4.9 
0.3 

35,9 
91,2 
36,4 
16.2 

1979-1983 

MIO MIO 
Antal ECU Anta! ECU 

Irland  42 5,2 1 379 162,2 

Frankrig (1) 511 97,9 562 114,0 
Aquitanien  64 10,0 71 11.4 
Auvergne  51 7,8 58 10,0 
Nedre Normandiet . . . 36 5.3 36 5.3 
Bretagne  103 24.2 108 25,9 
Midtfrankrig  3 0,3 4 0.6 
Ghampagne-Ardennerne 1 0.1 1 0.1 
Korsika  19 3.0 20 3.5 
Franche-Comté .... 1 0.1 1 0,1 
0vre Normandiet .... 6 2.4 6 2,4 
Languedoc-Roussillon . . 12 2,6 15 3,6 
Limousin  17 2.8 18 2,9 
Lorraine  20 2,1 28 3.5 
Sydfrankrlg-Pyrenaeerne 21 3.6 27 7,4 
Nordfrankrig-Pas-de-Calais 23 5.4 24 5.8 
Pays de la Loire .... 48 9.0 58 12.1 
Picardiet  25 6.8 25 6.8 
Poitou-Charentes . . . . 48 10,6 49 10,7 
Provence-Côte d'Azur 4 1.1 4 1.1 
Rhóne-Alperne  9 0.8 9 0.8 

Italien  914 303,4 2034 838,8 
Abruzzerne  61 21,7 181 79,7 
Basilicata  15 2,0 44 11,2 
Calabrien  33 5,4 112 23,8 
Campanien  116 55,7 303 160,5 
Friuli-Venezia Giulia . . . 27 9.2 71 22,3 
Latium  83 37,5 206 128.1 
Marche  96 33,4 142 62,3 
Molise  19 5,7 38 15,5 
Puglien  92 21,3 235 76.6 
Sardinien  149 28,3 196 55,7 
Sicilien  89 21,6 225 68,4 
Toscana  40 15,9 94 31.2 
Trentino-Alto Adiga . . . 23 13,6 70 39,1 
Umbrien  58 26,9 101 56.4 
Veneto  13 5,2 16 8.Û 

1 608 486,4 4 510 1409,4 

Korsika  2 1,0 
0vre Normandiet . . . — — 8 3,8 
Languedoc-Roussillon 13 4.4 44 13,2 
Limousin  5 1.5 13 3.2 
Sydfrankrig-Pyrenaeerne 75 12,5 230 40,9 
Nordfrankrig-Pas-de-CalaIs 49 16,3 77 38.5 
Pays de la Loire . . . 14 9.4 29 21,2 
Poitou-Charentes . . . — — 1 1.0 

602 210,0 

5112 1619,4 

6 
9 
7 

65 
132 
167 

27 

10.2 
6.8 
1.4 

35.9 
150,3 
36,4 
16,2 

Rational energlanvendelse I alt 
Heraf industri  
Heraf infrastrukturer .... 

341 185,0 
139 90.7 
202 94.3 

PRODUKTIVE INVESTERINGER FORETAGET 
AF MINORE OG MELLEMSTORE VIRKSOMH EDER 
Af NICs midier 

Danmark  
Frankrig  
Italien  
Det forenede Kongerige 

79 
851 
491 
75 

10.6 
140,3 
303,8 
11.4 

Produktive Investertnger foretaget af mindre og mellemstore vlrksomheder I alt 1496 466,1 

Total  
Heraf af egne midie r 
Heraf af NICs midier 

3 727 1 216,6 
2 037 697,6 
1 690 518.8 

413 257,2 
204 147,6 
209 109,6 

79 
851 
491 
75 

10,6 
140,3 
303,8 
11.4 

1496 466,1 

7 021 2 342,7 
5 331 1 824,0 
1 690 518,7 

(1) Heraf 12,6 mio ι 1983 ti! modernisering og omstilling af virksomheder. 
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Tabel 21 : Flnanslerlngsbldrag i middelhavslandene 1979-1983 
Fordeling pà lande og finansieringskilder 

Lân af egne 
midier 

MIO ECU % Mio ECU 

Ansagerlande 610,0 48,7 
Spanien 250.0 20,0 — 
Portugal 360.0 28,7 — 

Andre lande 642.9 51,3 272,3 

Nordlige middelhavslande(i) . 223,7 17,9 220,0 
Jugoslavien 133,7 10.7 — 
Tyrkiet 90.0 72 220,0 

Maghreblandene 163,0 13,0 34,0 
Algeriet 30,0 2.4 — 
Marokko 92.0 7,3 19.0 
Tunesien 41,0 3.3 15,0 

Machraklandene 203.2 16,2 9.3 
Egypten 118,0 9.4 — 
Jordan 32,5 2.6 5.8 
Libanon 37.0 2,9 
Syrien 15.7 1.3 3.5 

Andre 53.0 4.2 9.0 
Cypern 20.0 1,6 4,0 
Israel 30,0 2.4 
Malta 3,0 0.2 5.0 

Total 1 252,9 100,0 272,3 

(') Hertil kommer lân ι Graekenland ι 1979 og 1980 pà 205 mio af egne midier og 10 mio af budgetmidier 

Finansienngsbidrag af 
budgeimidler 

Mio ECU 

100,0 

80,8 

12,5 

3.4 

3.3 

80,8 

7.0 
5.5 

2.1 

1.3 

1.5 

1.8 

610,0 

915,2 

443,7 

197.0 

212.5 

62,0 

250,0 
360,0 

133,7 
310,0 

30,0 
111,0 
56,0 

118,0 
38,3 
37.0 
19.2 

24.0 
30.0 
8.0 

40,0 

60.0 

29.1 

12,9 

13.9 

4.1 

16,4 
23,6 

8.8 
20,3 

2,0 
7,3 
3,6 

7,7 
2,5 
2.4 
1.3 

1,6 
2.0 
0.5 

100,0 1 525,2 100,0 
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Tabel 22: Finansieringsbidrag i middelhavslandene 1979-1983 ( ]̂ (^) 

Fordeling pâ brancher 

Finansieringsbidrag 
Sublàn under  

lobende globallàn 
individuelle län og sublàn 

under lobende globallàn ι alt 

Branche Antal Mio ECU % Anta! MIO ECU MIO ECU % 
EnergI, kommunlkation og andre 
Infrastrukturer  54 1 038,5 68,1 35 38,9 1 038,4 71.9 

Energi  25 526,6 34,5 3 6.0 532,6 36.9 
Produktion  17 380,1 24,9 3 6.0 386,1 26,7 
Termiske kraftvaerker  12 229.0 15.0 — — 229,0 15.9 
VandkraftvsBrker  3 121,0 7.9 — — 121.0 8.4 
Kulbrinter  2 30.1 2.0 1 0.7 30.8 2.1 
Brydning af fast brsendset  — — 2 5.3 5.3 0.3 
Transport  8 146,5 9.6 — — 146,5 10,2 
Elledninger  7 131.5 8.6 — — 131.5 9.1 
Gas- og otiererledninger  1 15,0 1.0 — — 15.0 1.0 

Kommunikation  21 425.9 27,9 14 9.0 434.9 30,1 
Transport  21 425.9 27.9 14 9.0 434,9 30,1 
Jernbaner  5 92.0 6.0 — — 92.0 6.4 
Veje og ingenierarbejder  6 151.9 w.o 14 9.0 160,9 11.1 
Se- og flodtransport  8 136.0 8.9 — — 136,0 9.4 
Lufttransport  2 46.0 3.0 — — 46.0 3.2 

Infrastruklurer for vand  4 30,0 2.0 13 13.2 43,2 3,0 
Vand {tapnlng, distribution, rensning) 4 χ,ο 2.0 13 13,2 43.2 3.0 

Diverse infrastrukturer  1 17,0 1.1 5 10.7 27,7 1,9 

Globallàn  3 39,0 2,6 — — — — 

Industri, iandbrug og tjenesteydelser 42 486,7 31,9 594 320,9 405,8 28,1 

Industri  6 44,9 2.9 576 309,1 354,0 24.5 
Bjergvaerksdrift  — — — 21 10,3 10,3 0.7 
Fremstilling og forste forarbejdning af 
metaller  — — — 13 8,7 8,7 0.6 
Byggematerialer  1 15,0 1,0 61 43,9 58,9 4.1 
Traeindustri  — — — 56 28,0 28,0 1.9 
Glas og keramik  1 1.9 0.1 22 18,4 20,3 1.4 
Kemisk industri  — — — 44 31,7 31,7 2.2 
fyrietalforarbejdning og m ekanik . . . — — — 86 45.0 45.0 3.1 
Biler og transportmateriel  — — — 22 8.5 8.5 0,6 
Elektroteknisk og elektronisk industri — — — 26 17,4 17,4 1.2 
Naeringsmiddelindustri  — — — 114 46,3 46,3 3.2 
Teksliler og laeder  — — — 43 13,1 13,1 0.9 
Papirmasse og papir  2 20,0 1.3 23 12,9 32,9 2.3 
Forarbejdning af gummi og 
plastmaterialer  — — — 33 14.3 14,3 1.0 
Anden industri  — — — 5 1.5 1.5 0.1 
Bygningsindustrl og ingeniorarbejder — — — 4 2.9 2,9 0.2 
Industriomràder og -huse  2 8.0 0.5 3 6,2 14.2 1.0 

Land- og skovbrug  5 40,0 2.6 1 0.2 40,2 2.8 

Tjenesteydelser  — — — 17 11,6 11,6 0.8 
Turisme  — — — 7 9,4 9.4 0.7 
Andre  — — — 10 2,2 2.2 0.1 

Globallàn  31 401,8 26,4 — — — — 

Total  96 1 525,2 (3) 100,0 629 359,8 1 444,2(3) 100,0 

(') J1 label 1, note i 
(2) Làn af egne midier (1 252,9 mio) og linansienngsbidrag pà saeriige vilkàr af mediemsstaiernes eiler Faeltesskabets budgetmidler (272,3 mio). Sidstnaevnte boglores i Den  

saarlige Aldeling og ligurerer ikke pà Bankens statusopgorelse 
(3) Forskellen mellem disse to belob svarer tii den resterende del a> de lebende globallàn. 
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Tâbel 23: FInanslerIngsbidrag I statarne i Afrika, Vestlndlen og Stillehavet (AV S-staterne) samt I da oversalske landa  
og territorier (OLT) 1976-1983 (Lomékonventlonerne) 

Fordeling pâ lande og finansieringskllder 
miliioner ECU 

Lân a1 e igne midier Risikovill ig kapital 1 alto 
Ferste Lomè- Ariden Lomé- Ferste Lomé- Anden Lomé- Ferste Lomé- Anden Lomé-

korìvention konveniion I alt konvention konvention 1 alt konveniion konvention 1 alt 

AFRIKA  338,5 293,7 632,2 94,26 97,08 191,34 432,76 390,78 823,54 
Vestafrika  192,5 102,0 294.5 41.14 27,20 68,34 233,64 129,2 362.84 
Benin  — — — 0,35 — 0,35 0,35 — 0,35 
Kap Verde  — — — 3,58 1,8 5,38 3,58 1.8 5,38 
Elfenbenskysîen . . . 47,4 21.6 69,0 2,93 2,43 5,36 50,33 24,03 74.36 
Gambia  — — — 2,39 — 2,39 2,39 — 2,39 
Ghana  16,0 — 16,0 2,25 6,0 8,25 18,25 6,0 24,25 
Guinea  4.4 — 4.4 0,3 — 0.3 4,7 — 4,7 
0vre Volta  8,0 — 8,0 7,93 — 7,93 15,93 — 15,93 
Liberia  7,4 — 7,4 0,29 0.7 0,99 7,69 0,7 8,39 
Mali  — — — 6,36 — 6,36 6,36 — 6,36 
Mauretanien  25,0 — 25,0 — — — 25,0 — 25,0 
Niger  6,0 10,0 16,0 0,9 — 0,9 6.9 10,0 16,9 
Nigeria  50,0 40,0 90,0 — — — 50,0 40,0 90,0 
Senegal  12,0 21,0 33,0 8,47 4,65 13,12 20,47 25,65 46,12 
Togo  16,3 4.4 20,7 5,25 — 5,25 21,55 4.4 25,95 
Regional udviklingsbank . — 5,0 5,0 0,14 11,62 11,76 0,14 16,62 16,76 
Central· og /Ekvatorial· 
afrika 32,6 71.7 104,3 24,96 20,08 45,04 57,56 91,78 149,34 
Burundi  — — — 0,5 5.3 5,8 0.5 5.3 5.8 
Cameroun  32,6 45,7 78,3 5,0 — 5,0 37,6 45,7 83,3 
Den centralafrikanske 
Republik  — — — — 5.1 5,1 — 5,1 5.1 
Congo  — 4.0 4.0 3,32 0,48 3,8 3,32 4.48 7.8 
Gabon  — 22.0 22.0 — 2.5 2.5 — 24,5 24,5 
Rwanda  — — — 3.0 0,7 3,7 3.0 0.7 3,7 
Tchad — — — 7,5 — 7,5 7,5 — 7,5 
Zaire — — — 5,64 6.0 11,64 5,64 6,0 11,64 
0sHige og sydlige Afrika . 113,4 120,0 233,4 28,16 49,8 77.96 141,56 169,8 311,36 
Botswana 6,5 19,0 25,5 1.75 — 1.75 8,25 19,0 27,25 
Comorerne — 0,02 0,16 0,18 0,02 0,16 0,18 
Djibouti — — — 1.0 2,26 3,26 1.0 2,26 3,26 
Etiopien — — — — 0,5 0,5 — 0,5 0,5 
Kenya 52,4 23,5 75,9 1,25 1,55 2,8 53,65 25,05 78,7 
Lesotho — — — 0.1 3,0 3.1 0.1 3,0 3,1 
Madagaskar  — — — 2,45 7,17 9,62 2,45 7,17 9,62 
Malawi 14,5 — 14,5 1,55 6,0 7,55 16,05 6,0 22,05 
Mauritius 12.5 4,0 16,5 0,03 0,5 0,53 12,53 4,5 17,03 
Uganda — — — 0,35 10,0 10,35 0,35 10,0 10,35 
Seychellerne — — — 0,58 1.0 1,58 0,58 1.0 1,58 
Somalia — — — 0,25 2,56 2,81 0,25 2,56 2,81 
Sudan — — — 6.5 0.2 6.7 6,5 0,2 6,7 
Swaziland 12,0 7,0 19,0 1.15 — 1,15 13,15 7,0 20,15 
Tanzania 5.0 — 5.0 7.75 7.5 15,25 12,75 7,5 20,25 
Zambia 10.5 31,5 42,0 3.43 1,5 4,93 13,93 33,0 46,93 
Zimbabwe — 35,0 35,0 — 5,4 5,4 — 40,4 40,4 
Regional udviklingsbank . — — — — 0,5 0.5 — 0,5 0.5 
VESTINDIEN 20,5 14,0 34,5 3.38 9.0 12,38 23,88 23,0 46.88 
Regional udviklingsbank . 3,0 — 3.0 — — — 3,0 — 3.0 
Barbados 7.5 4.0 11.5 — — — 7.5 4,0 11,5 
Belize — 2,0 2.0 — 0,6 0,6 — 2.6 2,6 
Dominica — — — — 1.0 1.0 — 1,0 1.0 
Grenada — — — — 2,4 2,4 — 2,4 2,4 
Guyana — — — 3.2 — 3,2 3,2 — 3,2 
Jamaica — — — — 5,0 5,0 — 5,0 5,0 
St. Lucia — — — 0,18 — 0,18 0,18 — 0,18 
Trinidad og Tobago . . 10,0 8.0 18,0 — — — 10,0 8,0 18,0 
STILLEHAVET . . . . 31,0 59,9 90,9 2,07 21,57 23,64 33,07 81,47 114,54 
Fiji 24,0 12,0 36.0 0,17 1,8 1,97 24,17 13,8 37.97 
Kiribati — — — — 0,2 0,2 — 0,2 0.2 
Papua Ny Guinea . . . 7.0 47,9 54,9 1.9 13,8 15,7 8,9 61,7 70,6 
Vestsamoa — — — — 3,32 3,32 — 3,32 3,32 
Tonga — — — — 1,32 1,32 — 1,32 1,32 
Tuvalu — — — — 0,13 0,13 — 0,13 0,13 
Vanuatu — — — — 1,0 1.0 — 1.0 1,0 
AVS-ttateme i alt . . . 390,0 367,6 757,6 99,71 127,65 227,36 469.71 495,25 964,96 
OLT 7,0 3,0 10,0 2,05 4,34 6,39 9,05 7,34 16,39 

Total 397,0 370,6 767,6 101,76 132,0 233,76 499.2 502,6 1 001,35 

(1) Ekskiusive de 1964-1976 ydede Imansieringsbidrag 
fonds midier 

henhold til de to Yaoundékonvenlioner, nemiig 146.1 mio a< egne midier og 142 mio af Den europsBiske Udvikiings-
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label 24; Finansieringsbidrag i staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS-staterne) samt 1 de oversoiske lande  
og territorier (OLT) 1976-1983 {') (2) 

Fordeling pà brancher 

Finansieringsbidrag 
Subiàn under 

lebende giobaitàn 
Individuelle làn  
og subiân ι all 

Branche Antal Mio ECU % Antal Mio ECU Amai Mio ECU % 
Energi, kommunikatlon og andre  
Infrastrukturer  43 335,4 33,5 6 3.5 339,0 37,5 

Energi  3? 281,4 28,1 5 2.6 284,0 31,4 
Produktion  27 228,4 22.8 4 2.0 230,4 25,5 
Kerneenergi  1 15,0 1.5 — — 15,0 1.7 
Termiske kraftvœrker  11 65,9 6.6 3 1.8 67,7 7.5 
Vandkraftveerker  . 13 131.0 13.1 1 0.2 131,2 14,5 
Geotermiske kraftvœrker . , . . 1 9.0 0.9 — — 9.0 1.0 
Kulbrirìter  1 7,5 0.7 — — 7.5 0.8 
Transport  5 53,0 5,3 1 0,6 53,6 5.9 
Elledninger  5 53,0 5,3 1 0.6 53,6 5.9 

Kommunikation  11 54,0 5,4 1 1.0 55,0 6.1 
Transport  8 19,0 1,9 — — 19,0 2.1 
Jernbaner  / 10.0 1.0 — — 10,0 1.1 
Sotransport  7 9.0 0,9 — — 9.0 1.0 
Telekommunikation  3 35,0 3,5 1 1.0 36,0 4.0 

Industri, landbrug og tjenesteydeiser 193 666,0 66,5 244 106,2 566,1 62,5 

Industri  78 407,1 40,6 205 97,7 504,8 55,8 
Bjergvaerksdrift  9 123,7 12.4 7 3.5 127,2 14,1 
Fremstiliing og forste forarbejdning a if 
metaller  4 20,0 2.0 8 3.9 23,9 2,6 
Byggematerialer  12 54,4 5.4 9 4.1 58,5 6,5 
Traeindustri  1 3.2 0.3 13 6.6 9.8 1.1 
Glas og keramik  2 4.0 0.4 e 4.3 8.3 0.9 
Kemisk industri  11 46,9 4,7 11 8,4 55,3 6.1 
Metalforarbejdning og mekanik . . 1 0.5 0.1 18 6,9 7,4 0.8 
Biler og transportmateriel .... 1 3.5 0.3 10 3.3 6.8 0.8 
Elektroteknisk og elektronisk industri — — — 3 2,6 2.6 0.3 
Naeringsmiddelindustri  28 118,3 11,8 53 27,5 145,8 16,1 
Tekstiler og laeder  7 21,4 2.1 26 10,0 31.4 3.5 
Papirmasse og papir  — — — 22 11.0 11.0 1.2 
Forarbejdning af gummi og 
plastmaterialer  2 11.2 1.1 19 5.6 16,8 1.8 

Landbrug  . — — — 2 0,9 0.9 0.1 

Tjenesteydeiser  . 49 34,0 3.4 37 7,6 41,6 4.6 
Turisme  7 19,3 1.9 27 6,5 25,8 2.9 
Undersogelser og teknisk bistand 42 14,7 1.5 10 1.1 15,8 1.7 

Globallàn  49 206,1 20,6 — — — — 
Udviklingsbanker  17 18,8 1.9 — — 18,8 2.0 

Total 236 1001,4 (3) 100,0 250 109,8 905,1 (3) 100,0 

Ol Jl. label ι, note ι. 
(2) Làn af eg ne midier (767,6 mio) og nsikovillig kapital af m edlemsslaternes budgeimidler gennem Den europeeiske Udviklingsfond (233,8 mio). Sidstngevnte bogferes 

Den saeriige Atdeling og tigurerer ikke pà Sankens statusopgerelse, 
(3) Forskellen mellem disse to belob svarer til den resterende del af de lobende globallàn. 

121 





Yderligere opiysninger kan fàs hos: 

DEN EUROP/EISKE INVESTERINGSBANK 
100, bd, Konrad Adenauer — L-2950 Luxembourg 
TIf. 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 
TIf. 49 79 41 — Telex 611130 bankeu i 
Telefax 474 58 77, 
Repraesentationskontoret I Bruxelles  
Rue de la Loi 227 — B-1040 Bruxelles  
TIf. 230 98 90 — Telex 21721 bankeu b 
Telefax 230 58 27. 

Forbindelseskontoret for Pet forenede Kongerige 
68. Pall Mall — London SW1 Y5ES 
TIf. 839 3351 — Telex 919159 bankeu g  
Telefax 930 9929 

aller 
Reprœsentationskontoret i Athen 
Odos Ypsilantou 13-15, Kolonaki 
TIf. 724 9811 — Telex 222126 bkeu gr 
Telefax 724 9814, 

der llgetedes kan udlevere folgende publlkatloner: 

Vedtœgter og andre bestemmelser vedrorende EIS 
1981 ; 36 sider; (DA. DE. EN, FR, GR. IT. NL) 

Ârsberetninger 
fra 1958 
(dansk fra 1972, DE. EN, FR. graesk fra 1980, IT, NL) 

EIB-Informatlon 
Tidsskrift (fire gange àriigt) 
(DA. DE, EN, FR. GR, IT, NL) 

Den europœiske Investeringsbank 1958-1983 
1983: 116 sider; (DA, DE, EN, FR. GR. IT, NL) 

Län og garantler I Det europœiske Fœllesskabs medlemsstater 
1981 ; 24 sider; (DA, DE, EN, FR, GR, IT, NL) 

Finansieringsvllkâr Inden for rammerne af den anden Lomèkonventlon 
1980; 24 sider; (DA, DE, EN, FR, IT, NL) 

Finansleringsbidrag uden for Fœllesskabet, middelhavslandene 
1983; 12 sider; (DA. DE, EN, FR, GR, IT, NL) 

Den europœiske Investeringsbank, nogledata 
Folder 
1984; (DA, DE, EN, FR, GR, IT, NL) 

Den europaeiske Investe ringsbank takker de initiativtagere, der venligst har fil 
ladi optagelsen af de fotografier, som illustrerer denne beretning, To fotografier 
er stillet til râdighed af aaa photo og atlas photo, begge Paris. 
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Tryk; Saarbrücker Zeitung Verlag und Druckerei GmbH, Saarbrücken 
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