




Den europaeiske Investeringsbank i 1984 og 1983 

Negletal 1984 1983 

I m illioner ECU 

Ärets finansieringsbidrag i alt 6 903,2 5 947,8 
Heraf — Lan af egne m idier og garantier 5 633,8 4 682,9 

— Af andre midi er (regnskabsfores 1 Den saerlige Afdeling) ... 1 269,4 1 264,9 

Finansieringsbidrag i Faellesskabet 
ialt 6194,9 5 467,5 
— Làn af egne midi er og garantier 5 013,1 4 255,7 

Heraf — Làn med rentegodtgorelser i Italien og Irland Inden for 
rammerne af det europaeiske monetsere system — 687,8 

— Lan med rentegodtgorelser til genopbygningen af de jord-
skœlvsramte omrader i Italien 51,9 61,1 

— Lan af midlerne fra det nye feellesskabsinstrument for optagelse og 
ydelse af làn (NIC) 1 181,8 1 211,8 
Heraf — Làn med rentegodtgorelser i Italien og Irland Inden for ram

merne af det europaeiske monetaere system — 207,0 
— Làn med rentegodtgorelser til genopbygningen af de jord-

skaelvsramte omràder i Italien o g Grœkenland 14,6 208,1 

Finansieringsbidrag uden for Faellesskabet 
I alt 708,3 480,3 
Heraf — Af egne m idier 620,7 427,2 

— Af Faellesskabets budgetm idier 87,6 53,1 
Fordeling pà: 
Finansieringsbidrag i middelhavslandene 547,6 342,7 
Heraf — Spanien og Portugal 220,0 190,0 
Finansieringsbidrag i staterne i Afrika, Vestindlen og Stillehavet (AVS-
staterne) samt i de oversoiske lande og territorier (OLT) 160,7 137,6 

Udestéende, làn af egne mid ier og garantier den 31. december . . , . 30192,0 25 659,0  

Udestàende, finansieringsbidrag, der regnskabsfores i Den saerlige 
Afdeling, den 31, december 7 750,2 5 915,9 

Tegnet 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 2 455,3 2 020,4 

Midier tilvejebragt i 1984 4 360,9 3 619,4 
Heraf — Meilern- og langfristede làn 4 049,7 3 508,4 

Udestàende, mellem-og langfristede làn 25 007,0 20 749,1 

Statusopgoreisen den 31. december baiancerer med 34 960,0 29 543,7 
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P) De endnngef. der er skel i pertoden 1. januar 1984 iil 1. |uni 1985 for sâ vidt angâr direkierer og hovedafdelingsdlrektorer. er angivet i afsmttet om Bankens ledelse og 
personale, jt. s. 85. 

(2) Ligeledes ansvarlig for de iuridiske anliggender ι lorbindelse med Bankens aktivitei ί Graekenland. 



Organisatorisk opbygning (fortsat) 

Den l.juni 1985 {^) 

Direktorer 
Direktorate! for finanser og 
llkvidltet 
Philippe MARCHAT 

Hovedafdellngsdlrektorer 

Hovedafdelingen for emissioner 
Wolfgang THILL, meddirektor 

Hovedafdelingen for llkvidltet 
John VAN SCHIL, vicedirektor 

Hovedafdelingen for regnskaber 
François ROUSSEL, râdglver 

Afdellngsledere 

Koordination Henri-Pierre SAUNIER 

Jean-Claude BRESSON, râdgiver 
Ulrich MEIER, vicerâdgiver 
Thomas HACKETT 
Joseph VÖGTEN 

Lucio RAGUSIN, vicerâdgiver 
Eberhard UHLMANN 

Direktoratet for okonomiske 
og flnansielie undersogelser 
Henri LEROUX Hovedafdelingen for ekonomiske undersogelser 

Herbert CHRISTIE, 1. meddirektor 

Hovedafdelingen for flnansielie undersogelser 
Desmond G. McCLELAND, vicedirektor 

Dokumentation og bibliotek 

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

Anthony CLOVER, râdgiver 

Francis THOUVENEL, chefrâdgiver 

Direktoratet for jurldiske 
anilggender 
Jörg KÄSER Xavier HERLIN, vicedirektor Konstantin ANDREOPOULOS. 

vicerâdgiver (2) 
Giannangelo MARCHEGIANI  
Roderick DUNNETT 

Ingenlorstaben 

Gruppe A: Specialprojekter 

Gruppe B: Projekter i Fsellesskabet 

Gruppe C: Projekter uden for Faellesskabet 

Hellmuth BERGMANN, chef for ingeniorstaben 
Filippo BARILLI, vicechef for ingeniorstaben 
Jean-Jacques SCHUL, teknisk vicerâdgiver 

Walter LOWENSTEIN-LOM, vicechef for ingeniorstaben 
Giuseppe DURANTE, teknisk chefrâdgiver  
Thomas FLYNN, teknisk râdgiver  
Peter BOND, teknisk râdgiver  
Jean-Pierre DAUBET, teknisk vicerâdgiver 

Robert VERMEERSCH, gruppeieder 
Zdenek HAVELKA, teknisk râdgiver  
J. Garry HAYTER, teknisk râdgiver  
Gerhart GERECHT, teknisk vicerâdgiver 

(') De eendringer, der er ske t ί penoden 1. januar 1984 til 1. jur>i 1965 for sä vidi angàr direkterer og hovedaideimgsdirekterer, er angivet i afsnitte t om Ban kens ledelse og 
personale, jf. s. 85. 

(2) Ligeiedes leder at reprassentationskontoret i Athen. 



Bankens 
regningsenhed 

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

»Bankens regningsenhed er den ECU, der anvendes af De europaeiske 
Faeiiesskaber." 

ECUs sammensastning aendredes den 17. September 1984 ved Râdet for  
De europaeiske Faellesskabers afgorelse, sâledes at drakmen nu indgâr (jf. s.  
97). 

Ved udarbejdelsen af sine statistikker over finansieringsbidrag og tilveje-
bragte midier anvender Banken de omregningskurser I et kvartal, der kon-
stateredes den sidste arbejdsdag i foregâende kvartal. I 1984 anvendtes fol
gende omregningskurser: 

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

1 ECU -

DM 2,25748 2,22826 2,23601 2,23453 
Ffr. 6,90358 6.86146 6,86199 6,85877 
e 0,570600 0,597645 0,593933 0,592711 
Lire 1 371,99 1 385,62 1 376.26 1 387,72 
FI. 2,53713 2,51226 2,51938 2,51939 
Bfr. 46,0969 45,6313 45,4920 45.3114 
Kr. 8,18269 8,18346 8,19966 8.08762 
Dr. 81,7773 88,6917 88,5804 92,1597 
le 0,728961 0,728055 0,730807 0,720910 
Lfr. 46,0969 45,6313 45,4920 45,3114 
US-$ 0,827370 0,859832 0,803888 0,738933 
Str. 1,80408 1,85053 1,87000 1.84659 
Yen 191,743 193,007 190,521 181,075 
Can. $ 1,03024 1,09878 1,05912 0,972362 
0sch. 15.9103 15.6747 15,7080 15,7023 
Lib. £ 4,54226 4,65599 4,82735 5,29815 

Bankens regnskab udarbejdes hvert regnskabsâr pâ grundlag af de om
regningskurser, der konstateredes den 31. december det pâgaeldende âr  
(jf. s. 97). 



Finansieringsbidrag i 1984 

Den europaeiske Inv esteringsbank yder fortrinsvis làn af egne midier, hvilket hovedsagelig vil sige prove-
nuet af dens lântagning pâ kapitalmarkederne, og garantier. Pâ Faellesskabets vegne og af dets midier  
stiller den dog endvidere finansieringsbidrag til râdighed i tredjelande med henblik pâ virkeliggorelse af 
Faellesskabets politik for okonomisk og finansielt samarbejde, ligesom den siden 1979 har ydet lân i 
medlemsstaterne af m idlerne fra det nye faellesskabsinstrument for optagelse og ydelse af lân (NIC). De  
regnskabsfores i Den saerlige Afde ling og indgâr kun i Bankens statistikker og aktivitetsbeskrivelser, nâr  
tildelingsbeslutningen er truffet af Bestyrelsen. 

I 1984 bevilg ede Banken nye finansieringsbidrag pâ  
6903,2 mio ECU (^) mod 5 947.8 mio i 1983 og 
4 695,7 mio i 1982. Det udgor en stigning pâ 16% i 
lobende priser og ca. 9% i faste priser. Herat 
afholdtes 5 633,8 mio af egne midier, hvilket er 20 % 
mere end i 1983 (4 682,9 mio), medens Den saerlige 
Afdeling (jf. s. 90) stillede 1 269,4 mio til râdighed  
mod 1 264,9 mio i 1983 (fremgang pâ 0,4 %). 

(') Meämindre andet er naevnt, er a lle beleb udtrykt i ECU (jf. s. 6). Even
tuelle forskelle mellem de enterte totalbeleb og de summer, som frem-
kommer ved sammenlsegning al de enkeite beleb, skyldes atfunding. 

Som det fremgâr af tab el 1, belob finansieringsbidra-
gene I Faellesskabet sig i 1984 til 5 013,1 mio af egne 
midier og 1 181,8 mio af NICs midier, eller i alt 
6 194,9 mio, svarende til 89,7 % af de nye bevillinger. 
Lânene i medlemsstaterne af egne midier fremmer 
virkeliggorelsen af de mài, der indgâr i Romtrakta
tens artikel 130 (jf. s. 27), medens lânene af NICs 
midier ydes i overensstemmelse med de afgorel-
ser, som Râdet for De europaeiske Faellesskaber 
har truffet siden NICs oprettelse i Oktober 1978  
(jf. s. 29). 

Uden for Faellesskabet bevilgedes 620,7 mio af egne 
midier og 87,6 mio af Faellesskabets budgetmidier. 

Tabel 1 ; Rnanslerlngsbldrag 11984,1980-1984 og 1959-1984 
Summarisk fordeling pà finansieringskilder og omrâder 

1964 1980-1984 1959-1984(1) 

MIO ECU % MIO ECU "A MIO ECU % 
Lén af agne midier og garantier 
1 Faellesskabet  
Herat garantier 
Uden for Faellesskabet 

5 013,1 

620,7 

72,6 

9.0 

18 281,2 
393.9 

2 225,9 

73,5 
1.6 
8,9 

29 864,4 
βΡΡ,ί  

3 391,7 

77.4 
1.6 
8.8 

lait 5633,8 81,6 20 507,1 82,4 33 256,1 86,2 

Flnansieringabidrag (^) af andre midier 
(regnskabsfores i Den saerlige Afdeling) 
1 Faellesskabet, af midlerne fra det nye 
faellesskabsinstrument for optagelse og 
ydelse af lân (NIC) 
Uden for Faellesskabet, af medlemssta-
ternes eller Faellesskabets budgetmidier 

1 181,8 

87,6 

17,1 

1.3 

3 922,1 

448.1 

15,8 

1,8 

4 199,2 

1 115,6 

10,9 

2,9 

lait 1 269,4 18,4 4370,2 17.6 5 314,8 13,8 

Total 
Heraf — 1 Faellesskabet 

— Uden for Faellesskabet 

6 903,2 
6194,9 

708,3 

100,0 
89,7 
10,3 

24 877,3 
22 203,3 
2 674,0 

100,0 
89.3 
10,7 

38 570,9 
34 063,6 

4 507,3 

100,0 
88,3 
11,7 

(t) Beleb I lebende pnser omregnet III dagskurser. En oversigt over en sâ lang période mà fortolkes med forsigiighed, idet opiysnmgerne om de forskeihge àr 
pàvirkes af pnsudviklingen samt at de kursœndnnger. der er sket i penoden 1959-1984. 

(2) Udtagen lânene fra Euratom og lànene pà saerlige vilkâr 1 tienhold til Lomàkonventionerne. hvorom Kommissionen for De europaeiske Fsilesskaber trsffer 
iildelingsbesluinmgen. 



Finansieringsbidrag i 1984 

eller i alt 708,3 mio, mod 480,3 mio i 1983. De gik ti! 
projekter, der fremmer virkeliggorelsen af de mài, 
som indgàr i de forskellige aftaler og finansproto-
koller. 

Pâ kapitalmarkederne tilvejebragtes i alt 4 360,9 mio  
mod 3 619,4 mio i 1983. De belob, der er nodven-
dige for at finansiere lângivningen af egne midier,  
tilvejebragtes hovedsagelig i form af offentlige emis

sioner og private placeringer pâ de internationale  
kapitalmarkeder samt pâ markederne i visse 
mediemsstater og tredjelande. Af de i ait 4 049,7 mio  
bestod 632,3 mio af DM, 479,4 mio af gyiden, 
455 mio af ECU, 284,9 mio af pund, 174,9 mio af 
franske franc, 153,2 mio af belgiske franc, 108,3 mio  
af lire og 27,1 mio af luxembourgske franc. Hertil 
kommer 1 066 mio i US-$, 346 mio i yen og 
322,6 mio i schweizerfranc. Endelig tilvejebragtes 

I millioner 
7000 

6 500 — 

ECU 

6 000 

5500 — 

5000 

4500 — 

4 000 

3500 — 

3000 

2 500 — 

2 000 

1 500 — 

1 000 

500 — 

Bankens àrlige aktivitet 

Lân af egne midier i Fsellesskabet 

Fuldmagtslàn og garantier ι Faellesskabet 

Lân af egne midier uden for Faellesskabet 

Lân af midierne fra det nye faeilesskabs-
instrumeni for optagelse og ydelse 
af lân {NIC) i Faellesskabet 

Finansieringsbidrag af budgetmidier  
uden for Faellesskabet 

,1959-62 63-67 68-72 73-78 79 
Ârsgennemsnil 

81 82 83 84 
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Den okonomiske baggrund 

189,1 mio mod commercial paper, 100 mio mod  
körte indiânsbeviser Ι ECU og 22,1 mio mod over-
dragelse til tredjemand af andele i Bankens lârigiv-
ning (jf. s. 79 ff.). 

Udbetalingerne pâ lân af egne midier udgjorde i 
1984 5 321,8 mio, heraf 4 986,6 mio i og 335,2 mio  
uden for Fsellesskabet. 

Det samiede udestâende (^) i form af lân af egne 
midier og garantier steg fra 25 659 mio den  
31. december 1983 til 31 167 mio den 31. december  
1984, elier med 21,5 %. De vigtigste garantier for de  
lobende udiân fremgâr af bilag Β (note 2) tii regn-
skabet (s. 95). 

Statusopgorelsen den 31. december 1984 balance-
rede med 34 960 mio mod 29 543,7 mio i 1983. 

Pâ finansieringsbidragene af Faellesskabets midier  
udbetaltes i 1984 i ait 1 372,8 mio, heraf 1 194 mio  
pâ lân af NICs midier og 178,8 mio pâ finansierings-
bidrag uden for FaeÜesskabet. 

Den saerlige Afdelings samiede udestâende (^) (jf. 
s. 90) ogedes fra 5 915,9 mio den 31. december 
1983 til 7 551,3 mio den 31. december 1984, eller  
med 27,6 %. 

(') De oprindelige fmansienngsbidrag og garantier med tilleeg eller Iradrag 
af a ldrag, tiibagekaldelser, annulleringer, kufS|USteringer og — for sà vidi 
angâr lânene at egne midier — de til tredjemand overdragne andele i 
lângivnmgen, jf. b ilag Β (note 3) til regnskabet (s. 95). 

Den okonomiske baggrund 

I 1984 udfoldede Banken sin aktivitet i et internatio-
nalt okonomisk klima, som genereit var i bedring, 
omend I forskeiligt omfang. 1 de industriaiiserede 
OEGDiande var vaeksten i Produktion (knap 5 %) og 
samhandel (9 %) i faste priser de hojeste siden 
1976, beskaeftigeisen ogedes med ca. 5 mio menne-
sker, hovedsagelig i USA, og den gennemsnitiige 
infiationsrate pâ 5 % var d en lavaste siden 1972. Pâ  
den anden side forbiev nogie alvorlige og dybt 
forankrede probiemer uloste. I Europa steg iedig-
heden til nye rekordhojder siden krigen, i USA var 
underskuddet pâ statsbudgettet og betalingsbaian-
cens lobende poster af et omfang, som kan vise sig 
uhoidbart pâ mellemiang sigt, og i udvikiingsiandene 
forbiev den langsomme vaekst og omfattende gaeld-
saetning en aivoriig trussei mod et varigt genopsving 
i verdensokonomien. 

Den stigende Produktion muiiggjordes hovedsagelig 
af den private indenlandske eftersporgsei med det 
private forbrug som primus motor. Ud fra en meiiem-
fristet betragtning er de ogede investeringer nok det 

mest iovende traek ved de t okonomiske genopsving. 
Skont hovedparten af disse investeringer var af 
traditionel art, ofres der stadig mere pâ hojteknologi, 
hviiket kan fâ stor virkning pâ de fremtidige vaekst-
muiigheder, endda storre end de investerede belob 
iader formode. 

Det iykkedes genereit at reducere infiationen tii ca. 
5% i 1984 (fra 13% i 1980) takket vaere en lang 
raekke politiske foranstaltninger ledsaget af lontii-
bageholdenhed. en hurtigere produktivitetsforogetse 
og faidende râvarepriser. i faste priser i nationale 
valutaer var oiie sâiedes meliem 3 og 20 % billigere 
end i 1982 i hovedparten af de forende industrilande. 
Priserne pâ andre ràvarer faidt iigeiedes betydeiigt 
trods det tiitagende okonomiske opsving og ligger 
nu langt under rekordniveauet fra begyndelsen af 
haivfjerdserne. 

Det naesten tredobiede underskud pâ betalingsba-
lancernes lobende poster i industrilandene under et 
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mâ ene og alene tilskrives USA. Det afspejiede dels  
den hurtigere voksende eftersporgsel 1 USA, dels de 
ovrige landes bestraebelser for at daempe deres aktl-
vitet som et led 1 en tilpasningsproces. 

De forenede Stater nod godt at en at de storste  
aktivitetsfremgange i nyere tid. I faste priser Steg 
Produktionen med knap 7 % og industriproduk-
tionen alene med over 10%. Der var tale om en  
genere! tendens, som var langt staerkest I forste 
halvâr, og som hovedsagelig praegede erhvervs inve-
steringerne, boligbyggeriet. privatforbruget og til en  
vis grad det offentllge forbrug. Den ledsagedes af en  
oget indenlandsk Produktion og en udvidelse af 
Importen, der til dels ligeledes kan tilskrives den 
effektive styrkelse af dollaren pà ca. 10%. Skont 
eksporten steg markant, voksede underskuddet pâ  
betalingsbalancens lobende poster til ca. 2,3 % af 
bruttonationalproduktet. 

Japan havde i 1984 betydelig vaekst, noget naer pris-
stabilitet, et stört handelsbalanceoverskud og en  
forholdsvis hoj beskaeftigelse. Den hurtigere vaekst 
anfortes af eksporten, efterfutgt af erhvervsinveste-
ringerne og i mindre omfang det private forbrug, 
medens de offentlige udgifter viste beskeden tllba-
gegang. Ogsâ Importen steg vaesentligt i faste 
priser, hvilket ogede Japans udenrigshandel. Over-
skuddet pâ betalingsbalancens lobende poster til- 
tog, men udstromningen af langfristet kapital skabte 
underskud pâ betalingsbalancen og trykkede den 
effektive yenkurs let. 

Den bedre kapacitetsudnyttelse, tekniske fremskridt, 
storre overskud i erhvervslivet og en hurtig moderni-
sering af industristrukturen var karakteristisk for den 
japanske okonomi. Industriproduktionen steg med 
over 10%, hovedsagelig takket vaere hojteknologi, 
men Produktionen af elek triske artikler ogedes alene  
med hele 28 %. 

Underskuddene pâ forbundsbudgettet og de lokale 
myndigheders budget forblev omfattende i 1984  
trods det livlige okonomiske opsving. Finansieringen 
af disse underskud resulterede i et fortsat hojt 
renteniveau, bâde reelt og nominell, der sammen 
med de bedre vaekstmuligheder pâ aktiemarkederne 
udloste en betydelig nettokapitaltilstromning til USA. 
En af folgerne heraf var, at realrenteniveauet lige
ledes forblev hojt i Europa til skade for investerin-
gerne. 

Den hurtige vaekst i Produktionen var ledsaget af en  
vaesentlig forbedring af beskaeftigelsen, der nu er 
sieget med 7 mio siden udgangen af 1982, da 
genopsvinget slog igennem, medens den regi-
strerede ledighed er faldet fra rekordhojden 10,6%  
til 7,5 % af den erhvervsaktive befolkning. I nogle af 
de industribrancher, der var hârdest ramt af afmat-
ningen (f.eks. metal og tekstiler), er beskaeftigelsen 
ganske vist uaendret lavere end tidligere. Til  
gengaeld gik sâvel Produktionen som beskaeftigelsen 
betydelig frem, bâde i bilindustrien, der tidligere 
mâtte lukke et stört antal arbejdspladser, og i andre 
industrier for fremstilling af varige forbrugsgoder 
og elektronisk udstyr. Den forogede eftersporgsel 
skyldtes en markant forbedring af de disponible 
realindkomster pâ grund af moderate stigninger 
i nominallonningerne, lav inflation (ca. 3,5%),  
indkomstskattelettelser, oget beskaeftigelse og 
laengere arbejdstid. 

Faellesskabets okonomiske situation viste ogsâ  
tegn pâ bedring, omend opsvinget var for svagt t ll at  
bremse en yderligere stigning i ledigheden. 

Vaeksten slog senere og langt svagere igennem end  
i USA og Japan, sâledes at bruttonationalproduktet 
kun Steg med med 2,4%. Det skyldtes dog ogsâ  
bl.a. metalarbejdernes strejke i Forbundsrepublikken 
Tyskland og i mindre omfang kulminearbejdernes 
strejke i Det forenede Kongerige. Produktionen af 
forbrugsgoder voksede hurtigere end Produktionen 
af investeringsgoder og mellemprodukter, og stig-
ningstakten i Industriproduktionen blev i alt pâ ca. 
3 %. hvilket er langt mindre end i USA og Japan. 

Eksporten ogedes hurtigere end importen (6.9 %  
mod 6,2%). anlaegsinvesteringerne steg med 2,1%  
og det private forbrug med 1,1 %, hvorimod det 
offentliges forbrug forblev stört set uaendret. 

De offentlige udgifter er tiltaget fra 32 % af b ruttona
tionalproduktet i 1958 til 48% ί 1983, eller fra 38 til  
52 % Inklusive investeringer og kapitaloverforsler. I 
1984 kom det imidlertid til en mindre tilbagegang, 
hvilket til dels kan tilskrives myndighedernes spare-
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foranstaltninger. De omfattede en reduktion af til-
skuddene til urentable virksomheder og en vis ratlo-
naliserlng af de sociale bistandsordninger. Der stil-
ledes I hojere grad sporgsmâlstegn ved tilskudsord-
ningerne til produktionsmiddelinvestehnger. fordi de 
kan traekke i retning af kapitalkraevende teknologi. 

skont der generelt er overskud af arbejdskraft. Der 
er dog voksende forstâelse for, at det offentliges 
investerings- og driftsudgifter i hojere grad bor 
koncentreres om de omrâder, der er mest lovende 
med hensyn tll fremtidige vaekstmuligheder og den 
samlede produktivitet. 

Bruttonatîonaîprodukt i Feallesskabet 
Procentvis aendring i forhold tll foregàende àr (i) 

Forbunds· 
Det forenede 
Kongerlge Nederlandene Belgien 

gg gtit 
1980 81 82 83 84 1980 81 82 83 84 

Invesleringsrate 
Lobende priser  
Faste priser 

19Θ0 81 82 83 84 1980 81 82 83 84 1980 81 82 83 84 1980 81 82 83 84 1980 81 82 83 84 

(1) AAedt eà lotalbeleb i nftfionale valutaer og ECU for henholdsvis medlemssialeme og Fsllesskabet. 
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En forbedring af kapacitetsudnyttelsen og penge-
strommene i Industrien, 1 takt med at ionstigningerne 
afdaempedes, ogede de samlede investeringer med 
ca. 2 %, der dog daekker over vaekstrater I medlems-
staterne pâ mellem — 2 % og 12 %, 

investeringerne enten vigende eller kun marginali  
storre. Boligbyggeriet og de offentllge anlaegsar-
bejder led under stramningerne af det offentliges 
udgifter, den generell antiinflatlonistiske politIk og 
det hoje renteniveau. 

Bygge- og anlaegslnvesteringerne Steg med ca. 
1,4%, isaer I Danmark, Forbundsrepublikken Tysk-
land og Det forenede Kongerlge. I de to sidstnaevnte 
lande bevirkede en aendring af tilskudsordningerne 
muligvis en fremskyndelse af projekternes gennem-
forelse. I de ovrige lande var bygge- og anlaegs-

Produktionsmiddelinvesteringernes vaekst ogedes 
med 2,8 %, hvilket gjorde dem til hovedàrsagen til  
fremgangen i anlaegsinvesteringerne. Det lave  
investeringsniveau i de foregâende 3-4 âr havde  
skabt et udbredt behov for fornyelse, som de 
senere ârs teknologiske nyskabelser kun har under-

Tabel 2: Nogetal for Feellesskabet, USA og Japan 1975-1984 

Fœllesskabet USA Japan 

Gen
nemsnit 

1975-1980 1981 1962 1983 1984 

Gen
nemsnit 

1975-1980 1981 1982 1963 1964 

Gen
nemsnit 

1975-1980 19Θ1 1962 1963 1964 

VsBkstrate 
(faste priser) 

BNP 3,1 -0,3 0,5 0.9 22 3,4 2,5 -2.1 3.7 6.8 5.1 4.0 32 3.0 52 
Bruttoanlaegsinve-
steringer 2,6 -4.5 -1.8 -0,1 32 4.5 1.4 -6.8 7.7 18,8 4.9 4.0 1.8 0,5 4,1 

BNP per capila  
Indeks (faste priser) 
E0F 1975 - 100  
1 kabekraftsparitet 
lECU 

109 

5989 
5 740 

114 

8 827 
8148 

115 

9 747 
8 883 

115 

10 593 
9491 

117 

na.  
10144 

154 

8568 
7313 

162 

12685 
11419 

157 

13414 
13393 

161 

14 743 
15 738 

170 

n.a.  
19 344 

108 

5 738 
5 440 

123 

9128 
8772 

126 

10280 
9169 

127 

11339 
10 882 

133 

n.a.  
12 807 

Bruttoanlsgsinveste-
ringer 

i%afBNP 
Produktivitet(^) 

20,6 
2.8 

19,9 
0,7 

18,9 
1.6 

18,5 
1,9 

18.7 
2.3 

18,1 
Oi 

17,9 
1,4 

16.6 
-1.3 

16,9 
2,4 

18,8 
2,5 

32,4 
3.7 

31.0 
3,2 

29,9 
22 

28,4 
1,3 

27,9 
52 

IHandelshalancer 
(fob/fob) 

imia ECU -0,3(2) -12 3.5 11,9 10,8 -22.9(2) -25,0 -37,3 -68,6 -140,6 9.4(2) 172 18.5 35,4 532 

Det offentliges lâne-
Ijehov 

i proœnt af BNP -3.6(3) -5.4 -5,6 -5.5 -5,4 -0,1(^) -0.9 -3.8 -4.1 -32 -4.9{^) -4.0 -3.4 -32 -22 

Procen^is aendring 
ί ledigheden 

Ledighedsprocent 
0.3 
5,2 

-12 
7.8 

-1.0 
9,5 

-0,8 
10,4 

0.0 
11.0 

2.9 
7,0 

1.1 
7.6 

-0.9 
9.7 

1.3 
9.6 

4,3 
7.3 

1.3 
2.0 

0.8 
22 

1.0 
2.4 

1.7 
2.6 

0.5 
22 

(1) BNPpr. Peskaaftiget. 
(2) Gennemsnit 1977-1980 (EOF; EUR 9). 
(3) Gennemsnit 1976-1980. 
(<) Gennemsnit 1978-1980. 
Kilde: Kommissionen tor De europaaiske Faeliesskaber ; OECO. 
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Den europaeiske Investeringsbank 
Finansieringsvilkâr 

Banken kan yde lân og garantier til privat- eller offentiigretlige virksomheder, uanset deres juridiske 
form, samt til myndigheder med henblik pâ finansiehng af projekter. der opfylder dens finansie-
ringskriterier, som er fastlagt i Romtraktatens artikel 130, vedtaegterne, Râdet for De europaeiske 
Faeiiesskabers afgore lser om làn af NICs midier eller bestemmelserne om det finansielle sam-
arbejde mellem Faellesskabet o g visse tredjelande. Finansieringsbidragene ydes uafhaengigt af 
lântagers nationalitet. 

Banken kan kun finansiere en del af projektudgifterne som et supplement til lântagers egne midier 
og bidrag fra andre kiider. I princippet begraenser den sine lân af egne midier til 50 % af anlaegsud-
gifterne. 

Lânetyper 

Lânene ska) indgâ i finansieringen af besternte projekter. De kan ydes sâvel direkte som gennem et  
finansieringsinstitut. Ud over de »individuelle lân« yder Banken ligeledes »globaliän« til finansie-
ringsinstitutter, der fordeler midlerne pä mindre og mellemstore projekter i samarbejde med 
Banken (sublân). 

Léneformer 

Der kan tilbydes folgende lâneformer: 

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

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

— lân 1 et tredjelands valuta, en medlemsstats valuta eller ECU; 

— 1 et vist omfang lân med variabel rente. 

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 forholdsmaesslge repraesentation i udbetalingerne og deres lobetider. Da Banken 
ikke sigter pä fortjeneste, folger dens rentesatser noje udsvingene pä de kapitalmarkeder. hvor 
den tilvejebringer hovedparten af sine midier. Udlânsrenten for et bestemt fast forrentet lân er 
generelt den, som gaelder p ä tidspunktet for läneaftalens undertegnelse eller i visse tilfaelde p ä 
udbetalingsdatoen. Den tages Ikke senere op til revision. For de variabelt forrentede lân fastsaettes 
renten kvartalsvis. Lânene udbetales til kurs pari, og ydelserne pä länene erlaegges i de udbetalte 
valutaer, almindeligvis som halvârlige annuitetsydelser. Lobetiden og den afdragsfri période fast-
laegges i overensstemmelse med det pâgaeldende projekts karakter. Der ydes kun lân mod en med
lemsstats garanti eller mod andre forsteklasses garantier. 

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

Rentegodtgoreiser 

Nogte af de lân af egne og NICs midier, som indgâr i den saerllge bIstand til de omrâder I Italien, der 
ramtes af jordskaelvene i 1980, kan forbindes med en rentegodtgorelse pä 3 procentpoints inden 
for rammerne af de bevillinger, der er afsat hertil pä Faellesskabets budget. 

Vilkârene for Bankens finansieringsvirksomhed uden for Fealleaskabet er naermere fastlagt i de 
lobende aftaler, konventioner eller afgorelser herom. 
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Den europaeiske Investeringsbank 
Aimindelige oplysninger 

Den europeeiske Investeringsbank (EIB) er grundiagt i henhold til Romtraktaten om oprettelse af 
Det europseiske okonomiske Faellesskab, som trädte 1 kraft den 1. januar 1958. Dens vedtaegter er 
en integrerende del at traktaten, idet de udgor en protokol hertil. 
Dens medlemmer er Faellesskabets ti medlemsstater. De har i forening tegnet dens kapital, der 
den 31. december 1984 udgjorde 14 400 mio ECU, hvoraf 1 465,715 mio er indbetalt eller skal indbe-
tales. 
Banken làner hovedparten af sine midier pâ kapitalmarkederne i Fsellesskabet og i tredjelande 
samt pä de internationale markeder. 

Opgaver 

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

I Faallesskabet 

Banken yder langfristede lân af egne midier eller garantier tll virksomheder, myndigheder eller 
finansieringsorganer. Dens finansieringsbidrag er forbeholdt projekter. som 
— fremmer den okonomiske udvikling af vanskellgt stillede regioner; 
— er af faelles interesse for fiere medlemsstater eller for Faallesskabet som helhed; 
— sigter mod modernisering eller ornstilling af virksomheder eller skabelse af nye aktiviteter. 
SIden 1979 har den endvidere pà Faellesskabets vegne, og efter at Kommissionen for De euro
pseiske Faellesskaber har udvalgt de projekter, der kan komme pâ tale, ydet lân af midlerne fra det 
nye faellesskabsinstrument for optagelse og ydelse af lân (NIC) til produktive investeringer foreta-
get af mindre og mellemstore virksomheder, projekter for rationalisering af energianvendelsen, 
udnyttelse af Faellesskabets egne ressourcer og erstatning af olie med andre energikilder samt in
frastrukturer af regional eller faelles interesse. Disse lân regnskabsfores i Den saerlige Afdeling 
(jf. s. 90) og flgurerer ikke pâ statusopgorelsen. 
Banken er endvidere blevet bemyndiget til at varetage projektbedommelsen og lânadministrationen  
i forbindelse med de lân fra Euratom, som Kommissionen bevilger. 

Uden for Faellesskabet 

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

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

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

Bankens virkefelt omfatter i ojeblikket 65 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 omfatter 
det finansielle samarbejde Ikke blot lân af Bankens egne midier, men ogsâ finansieringsbidrag pâ  
saerlige vilkâr af budgetmidier, som Banken administrerer pâ Faellesskabets vegne. De regnskabs
fores i Den saerlige Afdeling og figurerer ikke pâ statusopgorelsen. 
Virksomheder. myndigheder eller finansieringsinstitutter. som onsker at kontakte Den europseiske 
Investeringsbank. kan henvende sig til dens hovedssede eller. for sà vidt angâr projekter i Italien. 
Det forenede Kongerige og Graakenland, til henholdsvis Hovedafdelingen for finansieringer i Italien, 
som er beliggende i Rom. Forbindelseskontoret for Det forenede Kongerige i London eller Reprae-
sentationskontoret i Athen. Henvendelse kan ligeledes ske gennem en bank tH 

DEN EUROP/EISKE INVESTERINGSBANK 
100, bd. Konrad Adenauer — L-2950 Luxembourg, tif, 4379-1, 
Hovedafdelingen for finansieringer i Italien: Via Sardegna, 38 — 1-00187 Rom, tIf. 4711-1,  
Forbindelseskontoret for Det forenede Kongerige; 68, Pali Mall — London SW1Y 5ES, tIf. 839 3351,  
Repraesentationskontoret i A then: Ypsilantou 13-15 — GR-10675 Athen, tIf. 7249 811  
eller 
Repraesentationskontoret I Bruxelles; Rue de la Loi 227 — B-1040 Bruxelles, tIf. 230 98 90 

- AnSBERETNING 1984 -



Den okonomiske baggrund 

streget. Den private sektor synes at have leveret  
hovedparten af stigningen med f.eks. hele 13 %  
fremgang 1 erhvervsinvesteringerne i Det forenede 
Kongerige. De nye produktionsmidier anskaffedes 
hovedsagelig med henblik pà modernisering af be> 
stâende anlaeg og styrkelse af innovative aktiviteter. 
I Forbundsrepubllkken Tyskland Steg investerin-
gerne I kontorteknik og datamatik med hele 22 %,  
skont vaekstraten for investeringer I produktions
midier generell kun blev pâ ca. 2 %. 

Inflationen bremsedes pâ ny betydeligt, nemilg til  
5,6% mod 7,6% i 1983. Skont forskellene mellem 
medlemsstaterne er blevet mindre siden 1983, er de 
stadig betydelige. Medens stigningen i korrektions-
faktoren for inflation i BNP var 1,9 % I Forbundsrepub
llkken Tyskland, belob den sig til 4,2 % i Det fore 
nede Kongerige, 7 % i Frankrig, 10 % i Italien og hele  
18,1 % i Graekenland. 

De mest skuffende traek ved den okonomiske udvik-
ling i 1984 var, at det ikke kom til nogen forbedring 
af den samiede beskœftigelse, og at ledighedspro-
centen fortsat var stigende. Den samiede civile 
beskœftigelse faldt fra 108,2 mio i 1980 til 105,2 mio  
i 1983, hvilket skyides, at indskrœnkningerne i Indu 
strien (4 mio arbejdspladser i de forlobne fire âr, 
hovedsagelig i Det forenede Kongerige og For-
bundsrepublikken Tyskland) oversteg jobskabelsen i 
servicesektoren, der nu brodfoder ca. 59% af det 
samiede anta! beskaeftigede. Den faidende beskaefti- 
geise udioste sammen med en tilvœkst i den  
erhvervsaktìve befolkning en ny stigning i ledig-
heden og ledighedsprocenten. Ved udgangen af 
1984 var der ca. 12,9 mio registrerede ledige mod  
12,2 mio âret for og 7 mio ved udgangen af 1980.  
Udvikiingen var hovedsagelig koncentreret i Irland,  
Frankrig, Italien og Det forenede Kongerige, medens 
tallet stabiliseredes i Forbundsrepubllkken Tyskland, 
og der var taie om en mindre forbedring i Nederlan-
dene, Danmark og Belgien. Den gennemsnitlige 
ledighedsprocent var 11 ved ârets udgang. 

Der konstateredes en vis tilnœrmelse mellem 
mediemsstaternes betalingsbalancer. For Fœlles-
skabet som helhed balancerede de lobende poster. 
Fem medlemsstater havde overskud, nemlig 
Forbundsrepubllkken Tyskland, Nederlandene, 
Belgien, Luxembourg og i mere beskedent omfang 
Det forenede Kongerige (trods kulminearbejdernes 
strejke), medens Frankrig havde tilnœrmelsesvis 
balance. De ovrige medlemsstater noterede under-

skud pâ mellem 0,7% af BNP I Italien, 3% i 
Danmark, 4 % i Grœkenland og 5 % i Irland.  
Forbundsrepubllkken Tyskiands overskud over for 
de ovrige medlemsstater aftog vœsentligt. 

For sâ vidt angàr produktlvltet, beskœftigelse og 
infrastrukturer, hersker der fortsat betydelige for-
skelle mellem de ugunstfgt stillede omràder og 
resten af Fœll esskabet. Siden forste oliechok i 1973  
har de traditioneit tilbagestâende, ofte afsideslig-
gende landbrugsomrâder haft en betydelig mindre 
tilgang af nye industrier. Nogle af de mere udvikiede, 
industhallserede omràder kendetegnes endvidere af 
ho) ledighed, forœldede infrastrukturer og bymœs-
sigt forfald. 

I Fœllesskabet har mange traditionelle industri·  
brancher mâttet tilpasse sig en hârd priskonkur-
rence som folge af betydelige omvœltninger i de 
forholdsmœssige priser pà produktionsfaktorerne 
samt i eftersporgslen pâ markederne. Ofte har 
produktionskapaciteten mâttet indskrœnkes og 
omstruktureres, f.eks. Inden for stâl, tekstiler, 
bekiœdning, skibsbygning og bilindustri, til stor 
skade for beskœf tigelsen. Inden for forste forarbejd-
ning af metaller er beskœftigelsen sâledes blevet 
reduceret med 25% mellem 1980 og 1984, medens 
Produktionen kun er faldet med 3 %, hvilket afspejler 
en meget hurtigt stigende arbejdskraftproduktivitet. 
Inden for tekstiler har en beskœft igelsesindskrœnk-
ning pâ 20 % vœret ledsaget af et fald i Produktionen  
pâ 6 %. 

De hojteknologiske industrier reprœsenterer kun 
en begrœnset del af industriproduktionen og 
beskœftigelsen i enhver storre okonomi. Alligevel er  
de af strategisk betydning for den langsigtede udvik-
ling. Skont der er gjort gode fremskridt Inden for 
elektronik samt bio-, rumfarts- og informationstekno-
logi, halter spredningen af innovative anlœg og 
teknikker pâ mange omràder stadig bagefter Japan  
og USA. 

Energisituationen i Fœllesskabet er blevet betydelig  
forbedret i det sidste tiâr. Skont eftersporgslen I  
1984 Steg for forste gang sIden 1979, er den stadig  
ca. 4% lavare end i 1973, medens BNP i lobende 
priser er vokset med nœsten 20 %. Olieforbruget er 
faldet med knap en tredjedel, og nettoimporten af 
olle er blevet halveret. Energiforsyningen er blevet 
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Effektiv bruttorente af bersnoterede obligationer 
pà Faellesskabeis forskellige kapitalmarkeder. For sammen-
llgningens skyld er der kun taget hensyn til obligationer, 
hvis emissionsvilkàr svarer til emissionsvilkàrene for  
Bankens làn, ligesom de i Det forenede Kongerige og 
Irland saedvanlige halvàrlige renteberegninger er erstattet 
af beregninger pä àrsbasis. 

1982 
Forbundsrep. Det forenede Euro-
Tyskland Kongerige fsjederlandene^^^^^* Danmark obligationer 

i US-$ 
Frankrig Italien ι«««·* Belgien Irland 
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langt mere sikker, idet den interne primaerenerglpro-
duktion er blevet udvidet fra 450 mio toae i 1979 til  
510 mio Ι 1983, ligesom de eksterne forsyningskilder 
er blevet diversificeret. Tendensen mod en mere  
rationel energlanvendelse og mere diversificerede 
kilder synes nu veletableret. 

Trods udsigterne til et mere stabili energimarked  
stâr Faellesskabet dog stadig over for en raekke 
store problemer, bl.a. den hoje olieregning, investe-
ringernes fortsatte finansielle vaegt og sporgsmâlet  
om, hvorledes Produktion, transformation og forbrug 
af energi kan forliges med miljobeskyttelse. 

skraeddersyede til investorer pâ euroobligationsmar- 
kedet, fik derfor kun en lunken modtagelse, idet de  
stadig er noterei pâ navn. Til gengaeld stim uleredes 
euroobiigationsmarkedet ved, at de amerikanske 
virksomheder efter kuponskattens ophaevetse ogede 
deres aktivltet, tordi de ikke laengere behovede at 
gâ via deres udenlandske finansieringsfilialer med  
henblik pâ salg til udlaendinge af obligationer uden 
skat. Denne fremgang styrkedes desuden af ma rke-
dernes evne til at tilpasse sig de skiftende forhold 
og udbyde lâneinstrumenter — otte nyudviklede og 
teknisk meget raffinerede — som pâ én gang 
opfyldte lântagernes krav og tiltrak den voksende 
maengde kapital, der onskedes anbragt med lang  
lobetid. 

Den usikkerhed, der praegede kapitaimarkederne i  
1983, fortsatte i 1984. Efter en kort période med 
lempeligere kreditforhold strammedes vilkàrene —  
isaer pâ grand af udvlklingen i USA, der senere  
bredte sig til andre markeder — inden rentestig- 
ningen aflostes af et fald i andet halvâr. En livlig  
eftersporgsel efter lân fra sâvel den private som den 
offenttige sektor i USA og Federal Reserves fort
satte bestraebelser for at holde Inflationen i ave  
ogede det opadgâende près pâ renteniveauet indili  
sommeren. Det efterfolgende fald blev udlost af en  
langsommere okonomisk vaekst og tegn pâ opdaem-
nlng af inftationspresset, der fik Federal Reserve til 
at gennemfore visse lempelser. Renten pâ de andre 
markeder var staerkt pâvirket af udvlklingen pâ  
dollarmarkederne. De ovrige valutamyndigheders 
splllerum for sasnkning af renteniveauet begraen-
sedes desuden af den naesten uafbrudte styrkelse af 
dollaren pâ valutamarkederne, skont forskellige traek 
pâ en raekke andre indenlandske markeder pegede I 
reining af, at en yderligere lempelse af kreditvilkâ- 
rene ville have vaerei onskelig. 

Trods den usikre renteudvikling og de uafklarede 
forhold pâ valutamarkederne nâede lântagningen i  
form af internationale og udenlandske obligations-
emissioner historiske hojder. Den i vide kredse fryg-
tede virkning pâ eurodollarobligationsmarkedets 
aktivitet af ophaevelsen af den 30 % kuponskat pâ  
amerikanske obligationer pâ udenlandske haender 
har i det mindste hidtil visi sig ubetydelig, hovedsa-
gelig fordi de udenlandske investorer indsâ, at fuld-
staendig anonymitet var umulig. Det amerikanske 
finansministeriums emissioner, som var specielt 

Usikkerheden omkring renteudviklingen fik investo-
rerne til at vende sig mod vahabelt forrentede notes  
med en indsnœvring af marginalerne til folge. 
Forsteklasses lântagende stater fandt det sâtedes  
fordelagtigt at refinansiere deres dyrere konsortial-
kreditter med de stadig billigere variabelt forrentede 
notes, og forretningsbankerne sikrede sig fortsat 
langfristet kapital gennem emission af sâdanne  
notes. De traditionelle fast forrentede obligationer 
tabte derfor terraen tro ds den ogede emissionsakti-
vitet i andet halvâr, da renteniveauet faidt. Lance
ringen af emissioner med ret til aktiekob aftog i 
ârets lob. I efterâret blev der til gengaeld udbudt en  
Strom af obligationer med optioner pâ senere kob af 
yderligere papirer. 

De seneste nyskabelser pâ det finansielle omrâde  
og den mere udbredte anvendelse af swaps har 
bidraget til at udviske graenserne mellem de forskel
lige lâneinstrumenter. Tendensen mod et samlet  
marked styrkedes desuden af en raekke iiberalise-
ringsforanstaltninger, isaer fra de japanske myndig-
heders side, samt af ophaevelsen af kuponskatten 
pâ udenlandske investorer i Forbundsrepublikken 
Tyskland, Frankrig og USA, der principielt skulle 
reducere eller endda eliminere afkastforskellene 
mellem euromarkederne og de nationale markeder. 

Som kontrast til den ogede aktivitet pâ de uden
landske obligationsmarkeder viste konsortialkredit-
terne pâ ny tilbagegang. De langsomme fremskridt 
mod losning af udviklingslandenes gaeldsproblemer 
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udelukkede fortsat i vid udstrskning lântagerne fra  
disse lande, medens de kreditter, der gik til osteuro-
pasiske og fjernostlige lande, viste fremgang. Den 
naevnte til bagegang skyldtes desuden, at de farste-
klasses lântagere 1 stadig stigende omfang gik over  
til de billigere lobende noteemissioner, dvs. salg af 
körte notes 1 en laengere emissionsperiode med 
opbakning af en emissionsgaranti. 

Det tyske obligationsmarked nod i stigende grad  
godt af gunstige indenlandske forhold, f.eks. den  
reducerede Inflation, konsolideringen af de offentlige  
finanser, den private sektors beskedne lâneefter-
sporgsel og en positiv handelsbalance. Udviklingen  
i USA mere end opvejede disse pâvirkninger i 
hovedparten af forste haivâr, hvorimod den ikke 
kunne hindre et fald i renteniveauet i de sidste to  
kvartaler. Ophaevelsen af den 25 % kuponskat pâ 
obligationer pà udenlandske hœnder som reaktion 
pâ et tilsvarende skridt fra de amerikanske myndig-
heders side udioste et mere markant fald i afkastene 
pâ de indenlandske obligationer end pâ euroobliga-
tionerne i sidste dei af âret. 

Renteniveauet i Det forenede Kongerige bevaegede 
sig under indflydelse af den stigende dollarrente og 
arbejdsmarkedsproblemerne mod nye hojder i 
sommerens lob, hvorefter det viste vigende tendens. 

Efter en stigning forst pâ âret som svar pâ midlerti-
dige valutakursspaendinger trâdte obllgationsafka-
stene i Belgien og Luxembourg ind i en laengere 
période med stabilitet, omend de var praeget af en 
faldende tendens i fjerde kvartal, da strommen af 
nyemissioner aftog. I Danmark afspejlede den  
indiedningsvise rentestigning den politiske usik-
kerhed og tendenserne I udiandet, hvorefter det 
store underskud pâ betalingsbalancen bidrog til at  
fastholde et hojt renteniveau. 

Renten i Irland Steg i andet haivâr pà grund af sta-
tens ogede lântagning pâ hjemmemarkedet, ligesom 
udviklingen i Det forenede Kongerige bidrog. I 
Graakenland lempedes lânevilkârene. 

I Nederlandene fuigte renten stort set samme  
monster som i Forbundsrepublikken Tyskiand under  
pâvirkning fra dels den gunstige udvikling pâ  
hjemmemarkedet og betalingsbalancen, dels renten 
i USA. Ophaevelsen af kuponskatten pâ det tyske 
marked synes ikke at have trukket udenlandske  
investorer bort, Idet de i stigende omfang placerede 
midier i gyldenobligationer. 

Kursbevaegelserne In den for EMS var begraensede, 
og det kom ikke til alvorlige spaendinger. Pâ de 
franske og italienske kapitalmarkeder, som forbiiver 
forholdsvis beskyttede, omend valutabestemmel-
serne lempedes i begge lande, faldt renteniveauet i 
ârets sidste mâneder, hovedsagelig pâ grund af det 
aftagende inflationspres og en mere tilfredsstillende 
balance over for udiandet. I Frankrig bidrog ophae 
velsen af kuponskatten pâ franske obligationer pâ  
udenlandske haender til et fald i renteniveauet,  
medens annonceringen af en mulig offentlig emis 
sion af indlânsbeviser udioste kortvarige afkast- 
udsving mod ârets slutning. 

Belobsmaessigt ogedes de udenlandske emissioner  
pâ New Yorks marked. En stor emission af notes 
med variabel rente lanceredes i forâret, da renten 
viste opadgâende tendens, medens de fast forren-
tede emissioner hovedsagelig var koncentreret i 
andet haivâr, da vilkârene mildnedes. Renteudvik-
lingen i Canada svarede til udviklingen i USA. 
Derimod var udsvingene pâ det japanske marked 
langt mere moderate i absolutte tal, idet en del af de  
spaendinger, der kan tilskrives det udenlandske 
renteniveau, neutraliseredes af en forringelse af 
yenens vaerdi ov er for US-$. Den lettere adgang til 
obiigationsmarkedet ί Japan sâvel som til det euro-
paeiske marked ogede strommen af nyemissioner. I 
Schweiz viste renteniveauet stigende tendens som  
reaktion pâ en svaekkelse af francen over for 
dollaren og en betydelig inden- og udenlandsk efter-
sporgsel efter lân. 

ECU vandt fortsat betydelig storre udbredeise i 
emissionssammenhaeng. Afkastene af ECUobligati-
oner steg i lighed med afkastene af obligationer i 
kurwalutaerne beskedent indtil midt pâ âret, hvor 
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der indtrâdte et brat fald. Den nye vejning af kurwa-
lutaerne, der om nodvendigt skal finde sted med 
fem ârs meliemrum, fik kun begrsenset indflydelse 
pâ afkastene, idet den deraf folgende stigning i de 
vejede gennemsnitsafkast allerede var blevet forud-
diskonteret 1 god tid Inden September. De betydellge 
nyemissioner I ECU (obllgationsemissioner pâ 3,4  
mia Ι 1984 mod 1,9 mia I 1983) gik til en stadig mere  
vidtspaendende raekke private eg institutionelle 
Investorer. Ud over de traditionelle euroemissioner  
blev der med held udbudt nye lân, der var specielt  
skraeddersyede til investorer pâ bestemte nationale 
markeder, sâsom Schweiz, Danmark, Nederlandene 
og USA. Konsortialkreditterne og de lobende note-
emissioner i ECU steg endda kraftigere end obligati-
onsemissionerne i ECU. 

af middelhavslandene stadig 1 store vanskellgheder 
pâ grund af deres udlandsgseld. Jugoslavien og 
Marokko soger sâledes fortsat bistand hos IVF, 
kreditorstaterne og forretningsbankerne med hen- 
bilk pâ en omstrukturering af deres forpligtelser. 

Flertallet af de problemer, der skabte vanskellgheder 
i AVS-staterne I 1983, praegede ogsâ 1984. Heri-
blandt kan naevnes et fald i naeringsmiddelprodukti-
onen I forbindelse med en forstaerkelse af de n kata-
strofale torke I talrige egne af Afrika og den fortsatte 
styrkelse af dollaren. AVS-staterne pàvirkedes ikke 
maerkbart af det verdensokonomiske genopsving og 
vaeksten i den internationale samhandel. Isaer tordi  
hosten af eksportafgroder faldt sä beskeden ud, at  
de mindre prisstigninger, der praegede visse  
markeder. var ude af stand til at sikre tilfredsstil-
lende provenuer. 

« « * 

I de tredjelande, hvor Banken yder lân pâ grundlag 
af finansielle samarbejdsaftaler mellem disse lande 
og Faellesskabet, forbllver den okonomiske situation  
generelt vanskelig. Medens nogle middelhavslande 
Igen meider om okonomisk vaekst, er BNP i de fleste 
AVS-stater praeget af stagnation eiler tllbagegang. 

Tre tredjelande I det nordllge middelhavsomrâde  
(Portugal, Tyrkiet og Jugoslavien) fortsatte de stabi-
liseringsprogrammer, som IVF havde udarbejdet, 
med vekslende held. Det kom til en staerk vaekst I 
Tyrkiet, medens Produktionen ogedes beskedent I 
Spanien og Jugoslavien, men I Portugal faldt BNP. I 
samtlige middelhavslande forblev ledigheden et 
alvorllgt problem. I flertallet af disse lande viste det 
offentliges underskud sig desuden vanskeligt at  
kontrollere, og det oversteg ofte forventningerne. I 
forbindelse hermed var Inflationen et stört problem,  
Isaer I Israel, Jugoslavien og Tyrkiet, hvor den 
rundede de 50 % om âret. I nogle middelhavslande 
Steg eksporten dog markant, ligesom betalingsba-
lancerne blev forbedret. Spanien registrerede endda 
Sit forste oversküd pâ betalingsbalancens lobende 
poster i fem âr. Trods disse positive traek er mange 

Talrige AVS-stater havde vanskeligt ved at optage 
lân pâ markedsvilkâr. og hovedparten af den I ovrigt 
faidende udenlandske bistand ydedes pâ gunstige 
vilkâr. Den anvendtes ofte til finansiering af lobende 
udglfter. opfyldelse af tidligere indgâede forplig
telser. omstrukturering af v irksomheder eller istand-
saettelse af bestâende anlaeg. Mulighederne for Inve-
stering i nye anlaegsaktiver var derfor meget 
begraensede. Budgetunderskuddene var uaendrede 
eller tiltagende, hvllket nodvendiggjorde yderligere 
saneringsprogrammer og politiske justeringer med 
bistand fra Verdensbanken og IVF. Pâ grund af de 
voksende underskud over for udlandet sâ nogle 
lande sIg nodsagede til at begraense Importen yder
ligere, hvllket forte til mangel pâ râvarer og reserve- 
dele. som bragte mange virksomheder i vanskellg
heder. Denne tendens er mindre udtalt i de lande, 
hvis valutaer er frit konvertible eller del af et valuta-
omrâde. En periodisk omiaegning af udlandsgaeldens 
forfaldstldspunkter er imidlertld uomgaengelig I et 
voksende antal AVS-stater. 

Den fortsatte forvaerring af den okonomiske situa
tion I disse stater I de sidste fem àr har tllskyndet de 
nationale myndigheder til hyppige aendringer af den  
okonomiske politik. Dette har nodvendiggjort oget 
koordination blandt de internationale flnansieringsin-
stitutloner og bilaterale bistandskilder med henbllk 
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pâ sikhng af den nodvendige sammenhseng i foran- 
staltningerne, som nu ofte er forbundet med poli-
tiske betingelser. Valutakursjustehnger, liberalisering 
og üdvidelse af den private sektors rolle er bland! 
de mest almindelige omlaegninger I en raekke AVS-
staters okonomlske styring. Hertil kommer, at de 
priser, der betales tll naeringsmiddelproducenterne, 
ofte er blevet forhojet med det langfrlstede mài at 

oge landbrugsbefolkningernes levestandard, stimu· 
lere den Indenlandske Produktion og reducere fode-
varelmporten. Hvad de produktive Investeringer 
angâr, har mulighederne for kapacitetsudvidelse 
vaeret begraensede, sâledes at hovedvaegten fo rtsat 
jigger pâ en forbedring af Igangvaerende, baeredyg-
tlge projekters funktion snarere end pâ gennem-
forelse af nye. 

Fsellesskabets retningslinier 

I lyset af det beskedne okonomlske opsving I 
Europa og den fortsat omsiggribende ledighed 
vedtog Det europaelske Ràd pâ sin forârs-,  
sommer- og vintersamling i henholdsvis Bruxelles,  
Fontainebleau og Dublin en raekke vigtige retningsli
nier for Faellesskabets administration og udvikling. 
Folgende er af saerllg betydn ing for Banken: 

— Konvergens i den okonomlske politIk og en  
Indsats fra Faellesskabets side, der kan fremme 
produktive Investeringer og derigennem et staerkt 
og varigt okonomisk opsving: 

— udvikling af Europas videnskabelige og teknolo-
giske potentiel I naert samrâd med de berorte Indu
strier og organer i Faellesskabet; 

— styrkelse af det Interne marked, saerllg gennem 
begraensning af de tekniske og administrative 
handelshlndrlnger, sä de europaelske vlrksomheder 
fâr storre fordel af Faellesskabet. Ivaerksaettel sen af 
en faelles transportpolitik og et program for trans-
portinfrastrukturer af betydning for Faellesskabet. 
fuld anvendelse af de finansielle instrumenter, som 

stâr til râdighed for Faellesskabets polltik, herunder 
tilskyndelse tll produktiv Investering, og âbning for 
de europaelske vlrksomheder af adgangen tll med-
lemsstaternes offentlige udbud var de mest pres-
serende hovedpunkter. 

Reglonudvlkling blev igen understreget som  
vaerende af saerllg betydning for Faellesskabet. D et 
europaeiske Râd var af den opfattelse, at Faellesska 
bets strukturfonde skulle gores til effektive instru
menter i en faellesskabspolltlk, der skai bidrage til at  
Indhente de regionale forsinkelser i udvikiingen og tll 
en omstilling i omrâder med industriel tilbagegang, 
fremme et dynamisk og konkurrencedygtigt land-
brug ved at fastholde og udvikie effektive landbrugs-
strukturer, navnllg i de mindst gunstigt stillede 
omrâder, samt bekaempe arbejdsiosheden, I saerde-
leshed bland! unge. Endetig skai koordinationen af 
de forskellige strukturfonde forbedres. 

Hvad den monetaere og finansielle integration angâr, 
bekraeftede Det europaelske Râd, at ECU er det 
centrale element i EMS, ligesom det noterede sig 
vaeksten i den private anvendelse af ECU og betyd-
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ningen af at stimulere den disponible opsparing I 
Faellesskabet til i hojere grad at bidrage til finansie-
ringen af investeringer. 

tager sigte pâ udnyttelsen af regionernes egne ud- 
viklingsmuligheder til forskel fra den mere traditio
nelle holdning om kapitaloverforsler til finansiering af 
investeringer. 

Pâ det socialpolitiske omrâde understregede Det 
europaeiske Râd betydningen af at uddanne unge  
Inden for fremtidsrettede erhverv og teknikker. 

Udvidelse 

Faellesskabet fortsatte aktivt forhandlingerne om 
Spaniens og Portugals tiltraedelse. Sidst i marts  
1985 blev der indgâet en aftale, som nu er under  
ratifikation i medlemsstaternes parlamenter. Herefter 
skulle Spanien og Portugal effektivt kunne tiltraede 
den 1. januar 1986, hvorved de bl.a. ogsâ bliver 
medlemmer af Den europaeiske Investeringsbank, 
skal bidrage til dens tegnede kapital og fàr fuld 
adgang til dens lân og garantier i overensstemmelse 
med Styrelsesrâdets retningslinier. I 1984 bemyndi-
gede Styrelsesrâdet efter henstilling fra Râdet for De 
europaeiske Faellesskaber Banken til at fortsaette det 
finansielle samarbejde forud for tiltraedelsen gennem 
ydelse af lân af egne midier i Portugal (150 mio i 
Perioden juli 1984—december 1985) og Spanien 
(250 mio i samme période). 

Râdet for De europaeiske Faellesskaber vedtog en  
resolution om supplerende programmer for en ratio-
nel energianvendelse i medlemsstaterne og fort
satte droftelserne af Faellesskabets nye mài for den 
langsigtede energipolitik, nemlig oget Integration og 
smidighed i energiforsyningssystemet med henblik 
pâ udjaevning af uventede aendringer i forsynings-
og prisforholdene, isaer gennem sammenkobling af 
ei- og gasnettene; oget rationalisering af energian-
vendelsen; en mere rationel prispolitik for energipro-
dukter; fremme af eftersogning efter nye olle- og 
gasressourcer; forbedrede mekanismer for loaning  
af eventuelle olieforsyningskhser; tilskyndelse til  
oget anvendelse af kul og udvikling af ny ikke-for-
urenende forbraendingsteknologi; modernisering af 
den europœiske kulindustri; tilskyndelse til erstat-
ning af olie med elektricitet med henblik pâ  
forogelse af kernekraftens og det faste braendsels 
rolle: nodvendigheden af at sikre sig nye gasforsy-
ningskilder i haivfemserne samt udnyttelse af nye og 
vedvarende energlkilder. Med hjemmel i Euratom
traktaten udarbejdede Kommissionen et nyt vejle-
dende kerneenergiprogram for ârene frem til 1995,  
hvor denne energikilde ventes at ville daekke 40 % af 
det samlede elforbrug mod 26 % i 1984. 

* * * 

I 1984 berortes Bankens aktivitet af udviklingen i 
Faellesskabets potitik for regionudvikling, energi, 
transport, miljobeskyttelse og forbindeiserne med 
tredjelande. 

Den nye forordning for Den europaeiske Fond for  
Regionaludvikling (EFRU) trâdte ί kraft den 1.  
januar 1985. Hovedpunkterne er en forhojelse af 
stotteelementet, en gradvis overgang til programfi-
nansiering (til forskel fra projektfinansiering) og oget 
vaegt pâ en kombination af lân og tilskud fra fiere af 
Faellesskabets finansieringskilder til gavn for saerlig 
problemramte omrâder. Hertil kommer erstatningen 
af nationale kvoter med vejiedende intervaller for  
hvert land samt oget vaegt pâ foranstaltninger, der 

Faellesskabets samlede finansier ingsbidrag 
til energiformâl 1981-1984 

millioner ECU 

Lân og garantier 1 alt 
EIB 
NIC 
EKSF 
Euratom 

5 416,9 
667,0 
925,4 
547,4 

7 556,7 

Stette i alt 3 469,9 
EFRU 1 517,6 
Andel 1 952,3 

Total 11 026,6 
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Râdet vedtog en faelles holdning til udviklingen af 
transportinfrastrukturerne af interesse for Faelies-
skabet, hvori indgâr en saerlig finansiel bistand fra  
Faellesskabet eg en kombineret anvendelse af midier  
fra medlemsstaterne og Fœllesskabet. Et begraenset 
anta! projekter for forbedring af trafikken pâ de  
vigtigste faerdselsârer i Europa finansieredes over 
Fœllesskabets budgetter for 1983 og 1984. De  
supplerer de betydelige lân, som Banken i ârenes  
lob har stillet til râdighed for denne art projekter af  
egne midier og pâ det seneste tillige af NICs midier. 

Med vedtagelsen af konklusionerne i en betaenkning 
om Bankens aktivitet udarbejdet af Bestyrelsen gav 
Styrelsesrâdet en raekke re tningslinier for Bankens 
fremtidige aktivitet ud over de generelle retningsli
nier fra 1958 (M, der forbliver i kraft. 

1. Nâr Banken deltager i finansiehngen af e t projekt, 
mâ Fsellesskabets finansieringsbidrag ikke over-
stige folgende procentdele af de samlede omkost-
nlnger: 

Kommissionens miljepoiitik er i stadig stigende 
grad koncentreret om gennemforelse af handlings- 
programmer, hvis hovedsigte er forebyggelse i 
stedet for helbredelse (Bankens indsats pâ omrâdet  
er omtalt s. 32). 

— 50 % i lân fra et af Faelleskabets finansierings-
instrumenter eller fra fiere af disse instrumenter  
tilsammen; 

— 70%, sâfremt der bàde ydes lân og stotte fra  
Faellesskabet. 

Den europaeiske Investeringsbank var den 13.-15.  
juni 1984 rammen om det femte mode i De interna
tionale udviklingsinstitutioners Miljokomité (CIDIE). 
Bl.a. pâ grundlag af oplaeg fra Banken gav konfe-
rencen anledning til indgâende droftelser af 
problemer i forbindelse med sur regn, anvendelse af 
pesticider I udviklingslandene, sundhedsbeskyttelse 
i Industrien, erosionsbekaempelse og integreret plan-
laegning. 

Der kan om nodvendigt ydes storre finansierings
bidrag til infrastrukturprojekter i udviklingsomrâder  
samt til andre hojt prioriterede projekter (hovedsa-
gelig samarbejde mellem virksomheder fra forskel-
lige medlemsstater eller projekter for forurenings-
bekaempelse), sâfremt projekternes gennemforelse 
ellers ville vaere truet eller biive vaesentligt forsinket. 

2. Banken fremmer gennemforelsen af Faellesska-
bets Politik for miljobeskytteise. Den hviler hoved-
sagelig pâ princippet «forureneren betaler« samt pâ  
faelles bestraebelser for at harmonisera de nationale 
standarder. 

* * * 
Banken har besluttet at udvide sine finansierlngskri-
terler til projekter, der i vaesentlig g rad bidrager til  
beskyttelse af miljoet, f.eks. fordi de sigter mod  
renere luft eller vand, selv indre vandveje, herunder 
forureningsbekaempende anlaeg ikke bare i be-
stâende fabrikker, men ogsâ i nye, uanset deres 
beliggenhed. 

Styrelsesradets retningslinier 

Disse politiske beslutninger og retningslinier pâvlr- 
kede Den europaeiske I nvesteringsbanks udlânspo- 
litik i almindelighed. En raekke af dem ligger des-
uden direkte til grund for de generelle retningslinier 
for udlânspolitikken, som Styrelsesrâdet vedtog pâ  
sit ârsmode den 4. juni 1984. 

Under saerlige omstaendigheder kan der ydes 
supplerende finansieringsbidrag pâ indtll 10 % af de 
samlede projektudgifter med henblik pâ finansiering 
af hele det forureningsbekaempende anlaeg, sâfremt 
det yder bedre beskyttelse end kraevet ifolge de 
gaeidende standarder. 

(') Offentliggjort ι brochuren »Vedtaegter og andre bestemmelser«·. der  
udgives af EIB og kan rekvireres gratis. 
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Til gengaeld vil Banken altid insistere pâ en noje  
overholdelse af FsBilesskabets og de nationale  
bestemmelser, ligesom den pâ omrâder, hvor  
sâdanne bestemmelser mangier, vil sigte mod at 
oge initiativtagernes bevidstgorelse over for pro 
blemer i forbindelse med miljoet og losningsmulig-
heder, isaer for at bevaege dem til at vaeige de  
mindst forurenende muligheder, der ikke truer 
projektets okonomiske rentabilitet, samt at plan-
laegge projekterne sâdan, at der senere bliver 
mulighed for at traeffe tilstraekkelige miljoforanstalt-
ninger. 

Som et led i de tilskyndelser, som Banken agter at 
etablere, vil initiativtagernes opmaerksomhed blive 
henledt pâ Faeliesskabets igangvaerende a rbejde pâ  
omrâdet. 

I forbindelse med bedommelsen af projekternes 
okonomiske baeredygtighed vil der blive taget skyl-
digt hensyn til de samlede miljomaessige virkninger 
og anvendt saerlig strenge kriterier pâ projekter,  
som bevisllgt forer til graenseoverskridende foru-
rening, ligesom Banken vil afstâ fra at bidrage til 
deres finansiering, hvis de mâ forventes at kunne  
anrette alvorlig skade. 

Ovenstâende principper tages gradvis i anvendelse  
pâ projekter, som Banken finansierer i Spanien og  
Portugal forud for deres tiltraedelse. Hvad de ovrige  
finansieringsbidrag uden for Faellesskabet angâr. vil  
Banken afstâ fra at finansiere projekter, der i  
vaesentlig grad afviger fra de internationalt vedtagne  
standarder, efter at der er taget hojde for de saerllge 
okologlske problemer i de pâgaeldende lande. 
Banken vil fortsat samarbejde med andre internatio
nale og regionale finansieringsinstitutioner og orga
nisationer pâ miljoomrâdet. 

3. Banken mener, at internationale udbud kan vaere 
et vassentligt skridt i retning af en effektiv projektre-
alisering og oprettelsen af et virkeligt europaeisk 
faelles marked. Den vil derfor fortsaette og udbygge 
sine bestraebelser for at tilskynde initiativtagerne til i 
videst mulig omfang at afholde Internationale 
udbud. Grundlage! herfor er, at Banken ifolge 
vedtaegterne »»skal pâse, at dens midier anvendes I 
Faellesskabets interesse pâ den mest rationelle 
mäde«, 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 lân betinget af, at international 
licitation finder sted«^ 

Banken vil i saerdeleshed fortsat pâse, at Faellesska
bets direktiver vedrorende offentlige aftaler over
holdes pâ de omrâder, de daekker. Endvidere vil den 
tilskynde offentlige og private initiatlvtagere til at  
anvende internationale udbud ogsâ pâ andre 
omrâder. Disse bestrasbelser vil blive udfoldet dyna-
misk og pragmatisk under hensyntagen til projek
ternes art, branche og beliggenhed. 

I sidste instans er Banken i lyset af de gjorte frem-
skrldt pâ et mere generelt plan i Faellesskabet med 
hensyn til âbning af markederne for offentlige aftaler 
uden dlskhmination og i samarbejde med andre 
finansieringsinstrumenter i Faellesskabet rede til at  
reducere et onsket lân eller afslâ lângivning, nâr en  
vaesentlig del af projektet ikke har vaeret genstand  
for et internationalt udbud uden tllfredsstillende  
grund. 

4. Ud over de traditioneit hojt prioriterede mâl (re-
gionudvikllng, energi og infrastrukturer af faelles 
interesse) vil Banken bestraebe s ig for at bidrage til  
finansleringen af projekter, der fremmer den hoj-
teknologlske udvikling i Faellesskabet i overens-
stemmelse med Faellesskabets og medlemssta-
ternes industrlpolitik. 

Disse projekter skal indeholde en vaesentlig de! 
teknologi. der endnu ikke er almindelig udbredt i 
Faellesskabet, eller vedrore fremstilling af teknolo-
gisk avancerede produkter, som er nye i Faelles
skabet eller forer til udvikling af nye produktionspro-
cesser, dvs. projekter, der ikke er begraenset til en 
ren modernisering af produktionsprocesser eller til  
anvendelse af alle rede udbredt teknologi, 

Banken vil ofre saerlig opmaerksomhed pâ projekter  
for industriel! samarbejde mellem virksomheder i 
forskellige mediemsstater. 

5. Styrelsesrâdet har godkendt en fortsaettelse af 
Bankens politik for konsolidering af dens forste* 
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klasses kreditveardighed pà kapitalmarkedeme 
Verden over, samtidig med at Banken skal vaere  
âben over for udviklingen at nye markeder og  
teknikker. I denne sammenhaeng er Banken pâ 
forsogsbasis blevet bemyndiget til at optage varia- 
belt forrentede lân og genudiàne disse pâ tllsva- 
rende vilkâr ti! egnede lântagere Inden for en samlet  
belobsramme pâ 500 mio ECU. Banken skal som  
hidtll tilvejebringe en rimelig de! af sine midier i 
medlemsstaterne — herunder i ECU om hensigts-
maessigt — under hensyntagen til vilkârene pâ disse 
markeder. 

Udvikiingssamarbejde 

De konventioner, protokoller og aftaler, der i 
ojeblikket finder anvendelse, og som indeholder 
bestemmelser om finansieit samarbejde, fremgâr af 
tabel 9, s. 68. 

Udviklingsfonds (EUFs) stottemidler. Pâ Faellesska-
bets vegne skal Banken desuden stille 615 mio af 
EUFs midier til râdighed i form af risikovillig kapital  
(600 mio i AVS-staterne og 15 mio i OLT). 

Blandt hovedtraekkene i den tredje Lomékonvention 
kan naevnes oge de bestraebelser for effektivitet ved 
planlaegningen af bistanden pâ grundlag af samrâd 
med hver AVS-stat. Mâlet er ikke blot at udvaelge 
projekter og aktioner, men ogsâ og isaer brancher, 
der i saerlig grad skal modtage finansiel stotte fra  
Faellesskabet. og udvikiingsmâl samt de integrerede 
midier og foranstaltninger, der tjener deres virkelig-
gorelse bedst. Ifolge konventionen skal produktive  
projekter og handiingsprogrammer Inden for indu 
stri, landbrugsindustri. turisme og minedrift samt  
energiproduktion, transport og telekommunikation I 
forbindelse hermed fortrinsvis finansieres ved hjaelp 
af lân af Bankens egne midier og risikovillig kapital.  
Dette udelukker dog ikke, at Banken kan finansiere 
produktive projekter og handiingsprogrammer med  
egne midier i andre brancher, hvis de opfytder dens 
udlânskriterier, isaer i forbindelse med industrielle 
afgroder. Der laegges ligeledes sasrlig vaegt pâ 
istandsaettelse. modernisering, sanering eller om-
strukturering af okonomisk baeredygtige projekter.  
som midlertidigt ikke er funktionsdygtige eller  
rentable, samt pâ bevarelse af aniaeg og virksom- 
heder. Derfor vil samarbejdet i langt hojere grad end  
hidtil isaer skulle vedrore bistand til igangsaettelse  
eller sanering af disse virksomheder. 

Den tredje Lomékonvention med en planlagt lobetid  
pâ fem àr undertegnedes den 8. decomber 1984.  
Den knytter Faellesskabets ti medlemsstater til 65  
stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS-
staterne), efter at Moçambique er tiltrâdt. Den nye 
konvention traeder i kraft efter afslutning af ra tifikati-
onsprocedurerne (sandsyniigvis forst i 1986). Indtil 
da fortsaetter finansieringsvirksomheden i en over-
gangsperlode t henh old til den anden Lomékonven 
tion. 

I overgangsperioden vil Banken i samarbejde med 
Kommissionen for De europaeiske Faellesskaber 
gennemfore det forberedende arbejde og knytte de 
nodvendige kontakter med henblik pâ gennemfo-
relsen af den nye konvention, isaer gennem delta- 
gelse i de planlaegningsdelegationer, som Faelles
skabet udsender til hver AVS-stat. 

De planlagte finansieringsbidrag belober sig til i alt 
8 500 mio i AVS-staterne og 120 mio i de oversoiske 
lande og territorier (OLT). Heri indgâr indtil 1 120  
mio (1 100 mio i AVS-staterne og 20 mio i OLT) i lân  
af Bankens egne midier med en rentegodtgorelse pâ  
3 procentpoints, som afholdes af Den europaeiske 

Râdet for De europaeiske Faellesskaber har indiedt 
droftelserne af Kommissionens forsiag vedrorende 
en samlet polltlk for middelhavslandene i lyset af 
Faellesskabets udvidelse og det kommende handels 
og finanssamarbejde mellem De Tolv og deres 
middelhavspartnere. 
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Den anden finansprotokol mellem Cypem og Faelles- I Oktober og november 1984 knyttedes den indle-
skabet trâdte i kraft den 1. maj 1984 og udlober den dande kontakt med Jugoslavien med henblik pâ 
31. december 1988. Den âbner mulighed for en udarbejdelsen af en anden finansprotokol. Som 
finansiel bistand pâ 44 mio, nemlig 28 mio i lân af supplement til bevillingerne under den forste 
Bankens egne midier og 16 mio over Faellesskabets protokol bemyndigede Styrelsesrâdet i aprii 1984 
budget (10 mio i lân pâ saerlige vilkâr og 6 mio i Banken til at yde lân af egne midier til nye afsnit af 
gaveydelser). den transjugoslaviske motorvej (jf. s. 69). 
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Lànene ti! produktive investeringer. hovedsagelig i industrisektoren, 
Steg betydeligt i 1934. nemfig ti! 2 140 m/o mod 1 565 mio i 1983.  
Hovedparfen (1 587 mio. heraf 771 mio af NICs midier) bevUgedes i 
form afgloballàn, isaer ti! projekter. der gennemfores afmindre og 
mellemstore virksomheder. 4 624 initiativer finansieredes via gioballàn, 
herai2 600 afN/Cs midier. 

Lan i Fœllesskabet 

Oversigt 

11984 udlânte Banken 5 013,1 mio af egne midier til projekter i mediemsstaterne mod 4 255,7 mio ί 1983 C). 
Lânene af NICs midier belob sig til 1 181,8 mio, hvilket svarede tilnœrmelsesvis tll àret for (1 211,8 mio) (^. 

Den samiede lângivning i Fœllesskabet ogedes sàledes fra 5 467,5 mio til 6 194,9 mio, eller med 13%,  
hvilket skal ses pà baggrund af en stigning pà 29 % i 1983. 

Lânene af egne midier gik hovedsagelig tll projekter 
I regionudvikiingsomrâder eller for reduktion af 
Faellesskabets energimaessige afhaengighed. I over-
ensstemmelse med de gœldende retningslinier var 
lânene af NICs m idier i stadig hojere grad forbeholdt 
produktive investeringer, der foretages af min dre og 

mellemstore industrivirksomheder uden for region 
udvikiingsomrâder. 

(^1 Jf. rammen nedentor. 
(') Jf. rammen, s. 29. 

Lân af egne midier og garantier 

De okonomipolitlske formàl, som ßankens finansieringsbidrag af egne midier i Faellesskabet skat tjene, 
er fastlagt I Romtraktatens artikel 130, i vedtaegterne og i de retningslinier, som Styrelsesrâdet har 
vedtaget. I praksis stilles midlerne til râdighed for 

— fortrinsvis inves teringer i forbinde lse med Produkt ion, infrastrukturer og den okonomis ke udvikling af 
vanskeligt stillede regioner — herefter kaldet pro jekter af regional Interesse; 

— forehavender af feelles 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 faelles marked. 

Heri indgâr 

— energiprojekter, som bidrager til virkellggorelsen af Faellesskabets mài om reduktion af afhaengig-
heden af olie, f.eks. udnyttelse af egne ressourcer, ratlonel energianvendelse og importspredning; 

— projekter for modernisering eller omstllling af virksomheder, dvs. for det forste visse projekter, der 
er nodvendiggjort af den gradvise etablering af det faelles marked eller af s trukturelle vanskeligheder, for  
det andet specifikke projekter, som forbedrer Industriens konkurrenceevne gennem udvikling eller Indfo-
reise af hojteknologl, og for det tredje projekter, der er et résultat af et snaevert te knisk og okonomlsk 
samarbejde mellem virksomheder I forskellige medlemsstater; 

— infrastrukturer af Interesse for Faellesskabet elle r af fael les Interesse, som fremmer Europas okono
miske integration (transport- og teleprojekter, der udbygger forbindelserne i Faellesskabet), og 
projekter, som bidrager tll virkellggorelsen af Faellesskabets mài med hensyn til f.eks. miijobeskyttelse. 

I overensstemmelse med vedtaegternes artikel 20 laegger Banken stor vaegt pâ, at »dens midier anvendes 
i Faellesskabets interesse pâ den mest rationelle mäde«, ligesom den kun yder finansieringsbidrag, nâr  
»projektets gennemforelse bidrager til at foroge den okonomiske produktivitet i almlndelighed og 
fremmer virkellggorelsen af det faelles marked«. 
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Til genopbygningen af de jordskaelvsramte omrâder 1  
Campanien og Basilicata belvilgede Banken 51,9 mio  
af egne midier og 14,6 mio af NICs midier. De er  
forbundet med en rentegodtgoreise pâ 3 procent-
points ârligt, der afholdes over Fsellesskabets almin-
delige budget. De foregâende regnskabsâr 

medregnet, er der sâledes ydet lân med rentegodt-
gorelser hertil pâ 858,6 mio, heraf 597,5 mio af NICs 
midier. Den oprindelige belobsramme var 1 mia (^). 

(') Rädels algerelse nr. 81/19/E0F al 20. 1. 1981. 

Bankens finansieringsbidrag fremmer Faellesskabets politik 
Trods de omfattende bestraebelser pâ sàvel nationalt  
som regionalt plan med stolte fra Faellesskabet er  
der fortsat stor forskel pâ regionernes «nationalpro-
dukt» per capita, ledighedsprocenter og udbud af 
visse faciliteter og tjenesteydelser. Det fremgâr af 
den anden periodiske beretning om Europas regio 
ner, som Kommissionen for De europaeiske Faelles-
skaber offentliggjorde i 1984. Udjsevningen af disse 
forskelle er et af Faellesskabets hovedmàl. Den er pâ  
én gang katalysator for den okonomiske integration 
og forudssetning for en afbalanceret og gnidningsios 
udvikling af det faelles marked. 

Derfor bar finansiering af projekter, der fremmer 
tllbagestàende omràders udvikling fra starten  
vaeret Bankens hovedopgave. Det afspejler sig i en 

betydelig koncentration af a ktiviteten i de medlems-
stater, der bar de mest akutte strukturproblemer. 
57,4 % af finansieringsbidragene gik sâledes til  
projekter i Italien, Qraekenland og Irland, medens  
34 % var fordeit mellem Frankrig og Det forenede  
Kongerlge. 

I 1984 belob lânene af egne midier til projekter af  
regional interesse sig til 3 085,5 mio (2 843,2 mio i 
1983), eller 62% af de samlede finansieringsbidrag i 
medlemsstaterne. Hertil kommer lânene af NICs 
midier pâ 195 mio. To tredjedele af disse 3 280,5 mio 
er koncentreret i de hojest prioriterede omrâder  
inden for Faellesskabets regionudviklingspolitik eller i 
omrâder, bvor »nationalproduktet« per capita ligger 

Tabel 3; Finansieringsbidrag af egne midier i Fssiiesskabet i 1984 
Fordeling pà lande, okonomipolitiske formài og brancher 

millioner ECU 

Okonomipolitisk formai 

Regional 
Infrasirukiurer Modernisering. 

af in teresse for omstilling 

industri, 
iandbrug og 

tieneste-

Branche 

Infra-
Land interesse Energi (2) ο

 
.ο Q

 
η m

  
α> 5 og hejteknologi At fratraekke (h ι alt (3) ydelser Energl (2) strukturer 

Belgien 32,5 32.5 — 32,5 — 
Danmark 8.4 181,6 — — — 190.0 4.9 119.8 65.3 
Forbunds-
republikken 
Tyskiand — 134,3 — — — 134,3 — 134,3 — 
Grskeniand 275,5 88,6 23,8 — -112,4 275,5 61,0 88,6 125,9 
Frankrig 498,0 264,4 156,9 116,0 -221,9 814,0 160,4 115,7 537,9 
Irland 124.0 — 4.8 46,2 - 51,0 124,0 64,0 — 60,0 
Italien 1 724,4 718,7 136,4 175,7 -217,0 2 538,2 999,4 485,3 1 053,5 
Luxembourg — — 16,4 — — 16,4 — — 16,4 
Det forenede 
Kongerlge 455,2 577.5 54.8 — -199,3 888,2 55,6 577,5 255,1 

Total 3 085,5 1997,6 393,0 338,5 -801,5 5 013,1 1345,2 1 553,8 2114,1 

(') For finansieringsbidrag med fiere formài. 
(2) Forskellen mellem formàlet »energi· og branchen «energi- skyldes. at visse mdustriprojekier ijener energiformàl. og at visse proiekier ι energibranchen 

kun tiener regionudviklingstormàl. 
(3) 11984 udbetaiies 4 986.6 mio (ifig. omregningskursen den 3t. december 1984). til dels t hentiold ti! affaler undertegnei for 1^. 
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20 % eller mere under gennemsnittet for Faelles
skabet. 

Over halvdeien gtk til projekter Ι Italien (1 739 mio,  
heraf 1 557,7 mio i Mezzogiorno). De ovrige lân var 
fordeit pâ udvikiingsomrâder i Frankrig, Det fore-
nede Kongerige, Graekenland, Irland og Danmark. 
Ca. en tredjedel var forbeholdt projekter inden for 
Industri og I mindre omfang tjenesteydelser og land-
brug, nemlig 1 110,2 mio mod 871 mio i 1983, heraf  
686 mio i form af globallân til fremme af mindre og  
mellemstore virksomheders Investeringer. De mod- 
tog desuden 1 870 sublàn pâ tilsammen 649,5 mio  
under de lobende globallân. 

Bevillingerne til styrkelse af de infrastrukturer, der er 
en forudsaetning for udvikiingsomrâdernes okono- 
miske fremgang, belob sig til 1 745,1 mio, hvoraf to  
tredjedele gik til transport og telekommunikation. 

• 
• » 

Omend i forskelligt omfang maerker medlemssta-
terne stadig de okonomiske folger af oliechokene. 
Trods afspaendingen i 1984 er der fortsat risiko for  
ny uro pâ markedet samt stigende energipriser, 
hvilket ville true den okonomiske vaekst og den 
europaeiske industrie konkurrenceevne. At reducere  
Faellesskabets afhaengighed af importerei olle  
forbliver derfor et overordnet mài. I overensstem-
melse med Faellesskabets retn ingslinier sigter nogte 
omfattende investeringsprogrammer mod at oge de 
interne ressourcer samt at sikre og diversificere 
forsyningen. Hovedvaegten laegges i stigende grad 
pâ en mere rationel udnyttelse af energlen samt pâ  
en oget integration og fleksibilitet i det europaeiske 
energisystem. 

I 1984 bevilgedes 2 247,7 mio (1 997,6 mio af egne 
midier og 250,1 mio af NICs midier) til projekter for  
reduktion af Faellesskabets afhaengighed af olle.  
Bevillingerne til rationel energianvendelse (762,7  
mio mod 613,9 mio i 1983) gik til elektrificering af 

Lân af NICs midier 

Siden 1979 har Banken ydet lân af midierne fra det nye faellesskabslnstrument for optagelse og ydelse af 
lân, som Râdet for De europaeiske Faellesskaber har udstyret med to trancher à 500 mio (NIC I), en pâ 
1 mia (NIC II) og to pâ henholdsvis 1 500 og 1 400 mio i 1983 og 1984 (NIC lit). 

Disse lân skai ydes i overensstemmelse med Râdet for De europaeiske Faellesskabers retnin gslinier, efter  
hvilke Kommissionen traeffer afgorelse om, hvorvidt projekterne kan komme pâ tale. Ifolge gennemforel-
sesbeslutningerne om anden tranche af NIC III skai midierne gâ til: 

— Investeringsforehavender, der hovedsagelig gennemfores af mindre og mellemstore vlrksomheder 
inden for industri og tjenesteydelser i direkte tilknytning hertil, isaer med henblik pâ udbredelse af innova
tion og ny teknologi, som direkte eller indirekte kan bidrage til at skabe nye arbejdspladser; 

— rationel energianvendelse, substitution af olle med andre energikilder i alle sektorer samt infrastruk
turer, der muliggor en sâdan substitution; 

— Infrastrukturer i forbindelse med udvikling af produktive aktiviteter, som fremmer regionudviklings-
bestraebelserne eller er af interesse for Faellesskabet, sâsom telekommunikation, herunder informations-
teknologi, og transport, herunder energitransport. 

Banken er blevet bemyndiget til at yde disse lân pâ Faellesskabets vegne samt for dets regning og risiko.  
Den udvaelger egnede projekter, og efter at Kommissionen for De europaeiske Faellesskaber har taget  
stilling til, hvorvidt projekterne kan komme pâ tale, foretager den projektbedommelsen, traeffer tildelings-
beslutningen og administrerer lânene i overensstemmelse med sine vedtaegter og saedvanlige kriterier.  
Kommissionen gennemforer lântagningen (^) og ove rforer provenuet til Banken. 

(') Jf den àrhge raopon om Faellesskabets lânoptagelse og làngivning. som Kommissionen ottenlligger ι sit tidsskrift -Europaeisk Okonomi 

29 



Làn i Fasl/esskabet 

jernbaner, sammenkobling og mere rational udnyt-
telse af hojspaendingsnettene, installation af solfan-
gere pà bygninger, fjernvarmenet, mindre geoter-
mìske kraftvaerker og vandkraftvaerker samt talrige 
otte beskedne projekter i industrivirksomheder. En  
betydelig del af disse projekter finansieredes via 
globallàn. 

Lànene ti! udnyttelse af Faellesskabets egne res 
sourcer ogedes fra 1 007,3 mio i 1983 til 1 232,6  
mio. De gik hovedsagelig til kernekraftrelaterede 
projekter — seks kraftvaerker og et center for  
lagring og oparbejdning af braendsel (719,2 mio) —  
samt til vandkraftvaerker eller brunkulsfyrede vaerker. 
Lànene til projekter for Importspredning, isaer  
gasrorledninger, udgjorde 252,4 mio. 

Desuden undertegnede Banken pà Euratoms vegne 
sammen med Kommissionen seks aftaier om làn pà 
i ait 183 mio ti! kernekraftvaerker i Frankhg og 
Belgien. Disse finansieringsbidrag, der regnskabs-
fores i Den saerlige Af deling (jf. s. 90), figurerer ikke 
pà staìusopgoreisen. Banken foretager projektbe-
dommelsen og administrerer iànene, men de indgàr 
ikke i aktivitetsstatistikkerne, idet finansieringsbe-
stutningen traeffes af Kommissionen. 

Den samlede effekt i de kernekraftvaerker, som 
Banken og Euratom finansierede i 1984, udger ca. 
12,3 GW, eller 12,5% af den installerede effekt, som 
tilstraebes tilvejebragt senest i 1990. 

Efter deres faerdiggorelse vii de nye projekter. som 
Banken har finansieret, gore det mulìgt at reducere 
Faellesskabets afhaengighed af olie med ca. 12 mio 
toae (tons olieaekvivalent), heraf 2.3 mio takket vsere 
projekter for rationel energianvendelse. Dette udgor 
ca. 3,6 % af Faellesskabets forv entede import af olie i 
1990. De tilsvarende tal for samtlige finansierede 
projekter 1977-1984 er 112 mio toae (heraf 16,6 mio 
gennem en mere rationel energianvendelse), eller 
34 % af Importen. 

* * * 

Etableringen af et samlet marked pâ faellesskabsplan  
forudsaetter for det forste nye fremskridt med  
hensyn til udbud, og Banken bestraeber sig for at 
bidrage hertil I overensstemmelse med Styrelses-
râdets retningslinier (jf. s. 23). Den forudsaetter end-
videre, at den frie bevaegelighed for arbejdskraft, 
ideer og varer fremmes. Gode faciliteter for trans-

Tabel 4: Làn af NICs midier I 1984 
Fordeling pâ lande, ekonomipolitiske formàl og brancher 

ι millioner ECU 

Okonomtpolitisk formâl 

Infra-

Mmdre og 
mellemstore 

virksomheder, 

Branche 

Und 

strukturer 
al regional 

interesse (<) 

tnlrastrukturer 
af inie resae for  

Faatlesskabei Energi (2) 

modernisenng 
og h0]-

teknologi 
At 

fratraekkeff) 1 alt (3) 

Industri,  
iandbrug og 

skovbrug Energi (2) 
Infrastruk

turer (4) 

Danmark 97,7 36,9 134,6 36.9 97.9 
Graekenland 53,0 — 35.0 16,3 - 35,0 69,3 16.3 35.0 18,0 
Frankrig 43,7(5) — — 386,3 (5) - 43.7 386,3 342.5 — 43.7 
Irland 50,0 (6) 4.3 — 19,4 (6) - 23,7 50,0 19.4 (6) — 30,6 
Italien 14,6 — 117,4 365,3 — 497.3 369.0 61,3 67,0 
Det torenede 
Kongerige 33,7 33,8 — 10,5 - 33,8 44.3 10.5 — 33,8 

Total 195,0 38,1 250,1 834,8 -136,2 1 181,8 794,6 194,0 193,2 

(') Jf. label 3, noie 1. 
(2) Jf. label 3. note 2. 
(3) I 1984 udbetalies 1 194 mio (lilg. omregningskursen den 31. december 1984), l il dels i henhoid til afialer underiegnei fer 1984, 
(4) Forskellen mellem formälei •mfrastruklurer af regional inieresse« og branchen »infrasirukiurer« skyldes. at visse energiprojekter. der er linansierei pâ  

grund af deres bidrag til regionudviklingsbestrsebeiserne. er opfert under »infrasirukiurer af reg ional interesse«. 
(5) Inklusive et lân pà 43,7 mio til telekommunikationssateliiiter, der er af reg ional interesse og udvikler hejteknologi. 
(6) Inklusive et làn pâ 19.4 mio til β1 skovbrugsprotekt finansieret i ftenhcld til artikel 130 a) og b) (branchemasssig interesse). 
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Finan3lerìng8bidrag i Fœllesskabet i 1984 
Fordellng pà okonomipolitiske hovedformài (') • Heraf NIC 

Finansieringsbldrag til projekter, derfremmer 
virkeliggerelsen af Feellesskabets energipolitiske 
mài, 1980-1984 

Regionudvikiing 

Danmark 
Irland 

Grœkenland 

Del forenede 
Kongerige 

Frankrig 

Italien 

Fœlles europseisk interesse samt  
moderniserìng og omstilling 
af virksomheder 

% 
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Moderniserìng 
og omstilling 
at virksomheder 

Infrastrukturer 
af Interesse for  
Fœllesskabet 

Energi 

I millioner ECU 

3 280.5 mio ECU 3852.1 mio ECU 1980 81 

(1) Visse projekter ijerìer fiere tormâl. ff label 16 

port og telekommunikation er vsesentlige faktorer for 
Faellesskabets integration og okonomiske vaekst. I 
denne sammenhaeng er det saerlig vigtigt at afhjEeIpe 
flaskehalse og mere generell at styrke forbindel-
serne af interesse for Faellesskabet, isser nâr deres 
forbedring nodvendiggor overvindelse af naturgivne 
hindringer. 

Pâ teleomrâdet er moderniserlngen af nettane  
og udviklingen af nye tjenester pâ grundlag af den 
mest avancerede teknik af vital betydning for styr-
kelsen af forbindelserne mellem medlemsstaterne 
og sikringen af de europaeiske virksomheders 
adgang til de avancerede tjenester, der er nodven-

dige, for at de kan bevare deres konkurrenceevne. 
Med henbltk pâ at sikre Faellesskabet den storst 
mulige andel 1 de nne vigtige tekniske omstilling er  
der et stadig klarere behov for standardisering af 
udstyr og âbning af markederne. 

Bankens finansieringsbidrag til projekter, der  
bidrager til virkeliggorelsen af disse mài, belob sig til 
i alt 274,3 mio. Blandt infrastrukturerne for trans
port af interesse for Faellesskabet kan naevnes vej-
og motorvejsforbindelserne Lorraine—Bourgogne,  
Bourgogne—Aostadalen, Friuli—den ostrigske graen- 
se, Luxembourg—Forbundsrepublikken Tyskland,  
elektrificeringen af jernbanelinien Lyon—Chambéry 
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mod Italien samt en del af den transjugoslaviske 
motorvej mellem Grsekenland og resten af Faelles-
skabet (jf. s. 69). To af disse projekter, den luxem-
bourgske motorvej mod Forbundsrepublikken Tysk-
land og motortrafikvejen mod Aostadalen via Mont 
Blanc, modtog desuden tilskud over Faellesskabets 
budget. 

Lânene til telekommunikationssatellitter er opfort 
under finansieringsbidragene tll hojteknologi. 

* * * 

Luft- og vandforureningens graenseoverskridende 
karakter samt industrialiserings- og urbaniserings-
graden 1 Faellesskabet har tilskyndet medlemssta-
ternes og Faellesskabets myndigheder til at fast-
lasgge en politlk for mlljebeskyttelse og udarbejde 
normer, der finder anvendelse 1 mediemsstaterne. 
Faellesskabets Indsats pâ det lovgivningsmaessige 
omrâde eller som medunderskrlver af internationale 
konventioner bygger pà princippet »forureneren  
betaler«. Sigtet er hovedsagelig at beskytte miljoet  
og harmonisere lovglvningen med henblik pâ dels  
foranstaltningernes effektivltet pâ europaeisk plan,  
dels undgâelse af konkurrenceforvridning i lyset af  
de hermed forbundne omkostninger. 

Finansieringsbidrag i Feellesskabet 11984 
Fordeling pà lande og hovedbrancher 

I millioner ECU 
3 200 

3 000 

2 800 
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1 800 
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fh Andre infrastrukturer 

It Fr UK Gr Dk 

I overensstemmelse med Styrelsesrâdets reînings- 
linier (jf. s. 22) fremmer Banken denne politlk, idet 
den er opmaerksom pâ de miljomaessige virkninger 
af de forelagte projekter og har udbygget sine finan
sieringsbidrag til projekter, der bidrager til at 
beskytte miljoet. I 1984 belob lânene til denne art 
projekter sig sâledes til 153,9 mio (heraf 115,8 mio  
af egne midier). De gik til kloakering og spildevands-
behandling i Italien (Napoli og Savone) og syv s tore 
byer i Graekenland, hvilket bidrager til at mindske 
Middelhavets forurening, samt i England og Irland.  
Endvldere har talrige infrastrukturprojekter til gavn 
for udviklingsomrâder, hovedsagelig i Det forenede 
Kongerige, indirekte samme formâl, idet de til dels 
omfatter behandling af spildevand og husholdnings-
affald (135 mio). 

Som et led i bevaretsen af Faellesskabets kulturarv  
udlânte Banken endelig 2,9 mio til bevarelse af de 
arkaeologiske sevaerdigheder i Syditalien (jf. s. 41). 

* * * 

Styrkelsen og i visse tilfaelde ge noprettelsen af den  
europaeiske i ndustrie konkurrenceevne er sandsyn-
ligvis et mài af afgorende betydning for Faellesska
bets fremtid, dets position i verden og dets evne til  
at fâ beskaeftigelsesproblemerne under kontrol. 
Skont disse sporgsmâl i vid udstraekning sorterer 
under vtrksomhederne og de enkelte medlems-
stater, er det hensigtsmaessige i en harmonisering af 
bestraebelserne pâ visse omrâder, sâsom forskning.  
standardisering og oget âbning af de offentlige 
markeder, genstand for stadig storre opmaerk-
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somhed fra Faellesskabets side. Der udfoldes endvl- hejteknologi, ikke alene I de mest avancerede indu-
dere bestrasbelser for at fremme det industrielle strivirksomheder, men ogsâ i mere modne industri-
samarbejde mellem virksomheder fra forskeilige grene, sâsom tekstller og metallurgi, og stimulera de 
mediemsstater (f.eks. som i forbin delse med projek- mindre og meilemstore vlrksomheders Investe· 
terne Airbus, Ariane og Eurodif), udvikie og indfore ringer, der efter alles opfattelse spiller en fremtras-

Milje: Spildevandsbehandling i middelhavsomrâdet 

Miljobeskyttelse er ikke naevnt i Romtraktaten, men har i nogle âr vaeret en forudssetning for den videre  
udvikling og et overordnet mài for FaeHesskabet. I middelhavsomrâdet indebaerer man gelen pâ tidevand, 
ktimaet, den geografisk og historisk betingede koncentration af den menneskelige og okonomiske akti-
vitet längs kysten, den voksende Produktion, det stigende forbrug og udviklingen i befolkningens levevis 
en raekke risici, som kan gore tidligere tiders »Mare nostrum« til et nyt dodehav. Denne risiko og nodven-
digheden af hurtigt at modvirke de igangvaerende tendenser nodvendiggor omfattende tiltag. De berorte 
lande har mâttet traeffe sta dig mere dybtgâende foranstaltninger for at mindske spildevandets indhold 
af skadelige stoffer. Pâ internationalt plan undertegnede middelhavslandene den 16. februar 1976 
Barcelonakonventionen om bekaempelse af Middelhavets forurening. FaeHesskabet har undertegnet 
denne konvention og tilslutter sig dens mâlsaetning. 

Pâ det okonomiske plan er spildevandsbehândiingsanlaeg et uundvaerligt led i bevarelsen eller forbed-
ringen af gode produktionsforhold sâvel Inden for industri som landbrug og turisme. Behovet for at stimu-
lere udviklingen i det generelt tilbagestâende middelhavsomrâde gor denne art projekter til en vigtig 
bestanddel af Faellesskabets regionudviklingspolitik. Hertil kommer nodvendigheden af at genbruge 
spildevand i disse omrâder, hvor klimaet oger behovet for vand og omkostningerne i forbindelse med  
udnyttelsen af de traditionelle og stadig mere sparsomme ressourcer. 

Bankens lân til projekter for miljobeskyttelse i middelhavslandene har vist klar fremgang i de senere âr.  
En snes projekter (industriomrâder samt kloakering i byer), hovedsagelig i Graekenland samt det ita-
lienske Mezzogiorno, har sâledes modtaget i alt 235 mio siden 1975, heraf 56,2 mio i 1984 alene. 

Som eksempler kan naevnes klo ak- og renseanlaeg i et industriomràde i Ragusa-Gela (Sicilien), der er  
hjemsted for en raekke petrokemiske virksomheder; behandiing af spildevand fra et antal tekstilfabrikker i  
det nye industriomràde Prato, naer Firenze, og et aniaeg for rensning af olietankskibe samt ballastvand i 
Marseilles havn. Disse projekter har modtaget 40 mio ECU. 

Endvidere stiltedes 89 mio til râdighed for kloak- og renseanlaeg i Athen, Thessalonike og en raekke 
meilemstore graeske byer i provinserne Epiros, Makedonien. Thessalien, Thrakien og Kreta. 

I Italien bevilgedes ca. 131,3 mio til rensning af Napolibugten mellem 1975 og 1984. Dens bagland er en af  
de taettest befolkede egne af landet med sine ca. 6 mio indbyggere pâ 2 800 km'. Blandt de ovrige 
projekter kan naevnes spildevandsbehandling i Rom (3,5 mio indbyggere) med henblik pâ reduktion af 
Tiberens forurening samt kloakprojekter i Savone pâ Liguriens kyst. 

I 1985 har Banken desuden bevilget lân til omfattende projekter for rensning af isaer Podalen og Venedig-
bugten. 
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dende rolle med hensyn ti! innovation, skabelse af 
beskaeftigelse og uddannelse af pionerer ti! fremtl-
dens industri. 

Finansleringsbldrag af regional interesse 
I Fsellesskabet 1980-1984 

I millioner ECU  
3 400 

Bankens finansieringsbidrag pâ disse omrâder 
fremgâr af tabel 3, 4 og 16 under modernlsering og 
omstilling af virksomheder. De bestàr af; 

— Globallân af NICs midier til produktive investe-
ringer, der foretages af mindre og mellemstore virk
somheder uden for udvikiingsomrâder (771,6 mio  
mod 485,3 mio i 1983). Under disse og tidligere lân 
bevilgedes 2 593 sublân pà 685,2 mio (jf. tabel 20) ; 

— lân pâ 250,7 mio, hovedsagellg af egne midier, til 
projekter for udvikling eller ibrugtagning af hojtekno-
logi, sâsom automatisering af produktionsanlaeg, 
fremstilling af elektroniske komponenter, numeriske 
styringer i en raekke italienske fabrikker samt opsen-
delse af telesatellitter og etablering af et datatrans-
missionsnet til gavn for erhvervslivet i Frankrig; 

— lân til den italienske og franske flyindustris faelles 
Projekt, mellemdistanceflyet ATR 42 (63,6 mio); 

— lân til modernisering og omstrukturering inden 
for tekstiler og skovbrug (87,3 mio). 

Hertil kommer: 

— Et stört antal lân til projekter i udvikiingsomrâder 
for forbedring af Produktivitäten og konkurrence-
evnen i industri- og servicevirksomheder (887 mio i 
individuelle lân og sublân); 

1980 

Fordeling pâ lande | Fordeling pé brancher 

— finansieringsbidrag til infrastrukturer for tiltraek-
ning af nye aktivlteter til aeldre industhomrâder, der  
ydes til fremme af regionudvlklingsbestraebelserne 
(499,7 mio); 

— et lân til kernekraftvserket Super-Phénix, der 
opfores af elselskaber fra fiere lande, og som er 
omtalt for sit bidrag til virkeliggoreisen af Faellesska-
bets energipolitiske mài. 

Andre Œ Industri 

Frankrig Diverse infrastrukturer 

Det forenede Kongerige m Intraslrukturer for vand 

Graekenland Telekommunikation 

Irland η Transport 

Italien ES Energi 

Herat NIC 
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I det folgende gives en oversigt over dels finansie-
ringsbldragene 1 Industrisektoren, dels globallânene  
til mindre og mellemstore virksomheder. 

udslgterne for hovedsagelig mindre og mellemstore 
virksomheder med omkring 600 000 lonmodtagere. 

* 
• • 

Disse finansieringsbidrag indgik i samlede Investe-
ringer pâ 19 mia (heraf 5.1 mia i industriprojekter) og 
daekkede gennemsnitlig 32 % heraf. 

Ifolge de oplysninger, der blev forelagt under  
projektbedommeisen, vii disse investeringer direkte 
skabe ca. 44 000 permanente arbejdspladser, heraf  
37 000 i Industrien. Ca. 35 000 ventes skabt af 
mindre og mellemstore virksomheder takket vaere 
globallàn. Finansieringsbidragene til modernisering 
af Industrien bidrog til at forbedre Produktivitäten og 

Endvidere beskaeftiger de til projekternes gennem-
forelse nodvendige leverancer og arbejder et be-
tydeligt antal arbejdstagere i forskellige brancher 
under de ofte ret langvarige anlaegspehoder. Disse  
midlertidige direkte og indirekte virkninger kan 
ansiâs til gennemsnitlig 180 000 arbejdspladser de 
to forste âr og derefter gradvis faerre. Under indreg-
ning af de tilsvarende virkninger fra de foregâende  
regnskabsâr har Banken sandsyniigvis bidraget til i 
alt ca. 500 000-550 000 arbejdstageres beskaefti-
gelse 1 1984. 

Lânenes gennemsnitlige lobetid var i 1984 ca. 13 âr  
for infrastruktur- og energiprojekter mod 11 âr for  
industriprojekter. 

label 5: Finansieringsbidrag I Fsellesskabet 11984,1983 og 1980-1984 
Fordeling pä lande 

1984 19Θ3 1980-1984 

Af egne 
midier 

Af NICs 
midier iati 

At egne 
midier 

Af NiCs 
midier iait 

Af egne 
midier 

AfNICs 
midier lait 

Land 
Mio 

ECU % MIO 
ECU % Mio 

ECU % Mio 
ECU % Mio 

ECU % Mio 
ECU % Mio 

ECU % Mio 
ECU % Mio 

ECU % 

Belgien 32,5 0,7 — — 32,5 0.5 — — — — — 428,7 2,3 428,7 1,9 
Danmark 190,0 3.8 134,6 11,4 324,6 52 259,7 6,1 105,4 8.1 365,1 6,7 883,0 4,8 354,2 9.0 1 237,2 5.6 
Forbunds-
republikken 
Tyskland 134,3 2.7 134,3 22 1522 3,6 152,2 2,8 613,6 3,4 613,6 2,8 
Graekenland 275,5 5,5 69,3 5.9 344,8 5.6 364,3 8,6 85,3 7.0 449,6 8,2 1 117,1 6,1 279,6 7,1 1 396,6 6.3 
Frankrig 814,0 16,2 386,3 32,7 1 200,3 19,4 707.9 16,6 186,2 15,4 894,1 16,4 2451,9 13,4 650,4 16,6 3102,3 14,0 
Irland 124,0 2,5 50,0 4.2 174.0 2.8 234,6 5,5 69,4 5.7 304,0 5.6 1343,7 7,4 261,5 6.7 1 6052 72 
Italien 2538Ì 50,6 497,3 42.1 3 035.5 49.0 1945,7 45,7 665,4 54,9 2611,1 47,7 8476,4 46,4 21982 56,0 10 674,6 48,1 
Luxembourg 16,4 0,3 — — 16,4 0.3 — — — — — — 16,4 0,1 — — 16,4 0,1 
Nederiandene 
Det forenede 
Kongerige 8882 17,7 44.3 3.7 932.5 15,0 591,3 13,9 100,1 8.3 691,4 12,6 2876,8 15,7 178.3 4,6 3055,1 13,7 
Uden for Fael-
lesskabet{^) 73,6 0.4 — — 73,6 0,3 

Total 5 013,1 100,0 1181,8 100,0 6194.9 100,0 4 255,7 100,0 1211,8 100,0 5467.5 100 ,0 18 281,2 100,0 3 922.1 100. 0 22 203,3 100.0 

Heraf garantier — — — — — — 97.6 2.3 — — — — 393,9 — — — — 
(1) Finansieringsbidrag Iii projekter af direkte interesse for Fasllesskabet. ydet ι henhold til artikel 18.  

bemyndige Bariken til at finansiere projekter uden tor Fasllesskabet. 
stk. 1. andet afsnit. i Bankens vedtaegter. itvorefter Styrelsesrâdei kan 
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Fire femtedele af sidstnaevnte gennemfores 1 den  
private industri. Sublânene under globaliànene til  
offentllge eller halvoffentlige finansieringsinstitutter 
tjener naturligvis naesten udelukkende til finansiering 
af private virksomheder. Af projekterne i energisek-

toren gennemfores 90 % af den offentlige sektor, 
hvilket ogsâ er tilfaeldet med naesten sa mtlige infra-
strukturprojekter. Under et var ca. 30 % af finansie-
ringsbldragene ti! gavn for private virksomheder og 
70 % for offentlige organer. 

Fordelìng pà brancher 

Det mest fremtraedende traek ved regnskabsàret var 
en ny fremgang i làngivningen I den produktive 
sektor, der aftog 2 139,8 mio mod 1 565,3 mio i  
1983. Disse finansieringsbidrag, hvoraf 87,5% var 
koncentreret i Italien og Frankrig, havde form af 32  
individuelle lân (552,2 mio) og 105 globallân til  
mindre og mellemstore virksomheder (1 587,6 mio) 
(jf. tabel 6 og 7). De individuelle làn glk hovedsagelig 
til bil- og flyindustrien, den mekaniske industri, 
naeringsmiddelindustrien og tjenesteydelser, isaer  
turisme. 

Lânene til infrastrukturer for transport, telekommuni-
kation, vandbygning og diverse repraesenterede et  
betydeligt belob (2 307,3 mio, heraf 2 114,1 mio af 
egne midier og 193,2 mio af NICs midier). De 15 
globallân til fremme af mindre infrastrukturer og 
energiprojekter repraesenterede 334,9 mio. 

Globallân og sublàn 

Ca. 32% af de individuelle làn og sublânene under 
globallân stilledes til ràdighed for forbrugsgodeindu-
strien, 41 % for mellemproduktindustrien og 27 % for 
investeringsgodeindustrien. 

I 1984 modtog 48 formidlere 120 globallân, heraf 50 i 
Frankrig (42 til 16 egnsudviklingsselskaber) og 
47 i Italien. De belob sig til i alt 1 922,5 mio (mod 
1 535,9 mio i 1983), nemlig 

Finansieringsbidragene til energiprojekter belob sig 
til 1 747,8 mio (1 553,8 mio af egne midier og 194 
mio af NICs midier). De gik til projekter for elproduk-
tion og udnyttelse af kulbrinter samt til gasrorled-
ninger og hojspaendingsledninger. 

— af egne midier: 675 mio til mindre og mellem
store projekter inden for industri, tjenesteydelser og 
turisme og 123,4 mio til beskedne infrastrukturer i 
udvikiingsomrâder; hertil kommer 325,3 mio til ratio-
nalisering af energianvendelsen, fordelt pà industri-
projekter eller mindre energiinvesteringer; 

Tabel 6: Globallân og Individuelle lân (af egne og NICs midier) inden for Industri, landbrug og tjeneste· 
ydelser 1980-1984 

1960 1961 1962 1963 

Sublàn under lobende globallân: 
Anta! 
Mio ECU 
Individuelle lân og sublàn: 
Mio ECU 
Sublàn i % al den samiede lângivning 

515 
128,2 

448,1 

29 

845 
282,0 

435,9 

65 

1 185 
439,0 

898,5 
49 

3183 
1 015,4 

1 387,7 

73 

1984 

4 624 
1 431,6 

1 983,8 

72 
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— af NICs midier: Globallân pâ 771.6 mio til mindre 
og mellemstore virksomheders produktive investe-
ringer uden for udvikiingsomrâder og 27,2 mio ti! 
rationalisering af energianvendelsen. 

Under de lobende globallân bevilgedes 5 258 sublân 
pâ Ι alt 1 773,9 mio mod 3 727 sublân pâ 1 216,6 mio  
i 1983. Denne nye og betydelige fremgang fandt 
hovedsagelig sted i bevillingerne af NICs midier til  
projekter uden for udvikiingsomrâder (2 593 sublân 
pâ 685,2 mio mod 1 496 sublân pâ 466 mio i 1983)  
og — for sâ vidt angâr lânene af egne midier — I 
bevillingerne til infrastrukturer af regional interesse  
eller for energi (634 sublân pâ 342.3 mio mod 317  
sublân og 173,4 mio i 1983). 

De mindre og mellemstore virksomheder i udvik
iingsomrâder tegnede sig for 1 870 sublân pâ 649,5  
mio (heraf knap tre fjerdedele i Frankrig) mod 1 608  
sublân pâ 486,4 mio i 1983. 

Fordelingen pâ brancher af de 4 624 sublân (1 431,6  
mio), som tilfiod industriprojekter, viser, at de 
storste aftagere var metalforarbejdning og mekanik 
samt naeringsmidler, efterfuigt af den kemiske indu 
stri, tekstiler og laeder, trykkeri- og forlagsvirk-
somhed samt byggematerialer. 

Investeringen pr. skabt arbejdsplads i de mindre og 
mellemstore virksomheder, der finansieredes via 
globallân, var pâ ca. 63 500 ECU mod 363 000 i 
forbindelse med storre industriprojekter, der mod- 
tog individuelle lân. Ca. 98 % af anfallet af sublân og 
94 % af deres belob var fo rbeholdt uafhasngige virk
somheder med under 500 ansatte. De tilsvarende tal  
for virksomheder med under 200 ansatte var 89 og  
75 % samt for virksomheder med under 50 ansatte  
64 og 45 %. 

FInanslerìngsbldrag I Fœllesskabet 11984 
Fordellng pà brancher 

1 millioner ECU 
2 200 

Energi 

•

Produktion 
Transport 

Kommunikation 

ΒTransport 
Telekommunikation 

Andre infrastrukturer 
Infrastrukturer for vand 
Diverse infrastrukturer 
Globallân 

Industri, landbrug 
og tjenesteydelser 

Individuelle län 
Globallân 

Heraf NIC 

Tabel 7: Globallân og sublân i 1984 

Giobaliânsaftaler 
underlegnet i 1964 

Subiän under  
lebende globallân 

Antal M<o ECU Antal MIO ECU 

Produktiv· saktorar 105 1587,6 4624 1431,6 
1 regionudvikiingsomrâder 49 675,0 1 870 649,5 
Uden for regionudvikiingsomrâder (NIC) 47 771,6 2 593 685,2 
Rationel energianvendelse 9 141.0 161 97,0 
Infrastrukturar 15 334,9 634 342.3 
Rationel energianvendelse 11 211,5 133 153,0 
i regionudvikiingsomrâder 4 123,4 501 189,3 

Total 120 1 922,5 5258 1773.9 
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I millioner ECU 

Ο 0.1-2 

Q 10,1-50 

50.1-150 

y Kommunikation og  
andre Infrastrukturer 

•
Industri: 
Individuelle làn 

over 150 Sublàn under globallân 

500 

km 
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Fordeling pâ lande 

Italien 

ι Italien steg lânene af egne midier med 30,5% til 
2 538,2 mio. Herat gik knap 68 % til regionudviklings-
projekter. Lânene af NICs midier belob sig tit 497,3 
mio mod 665,4 mio i 1983 og var koncentreret om 
mindre og mellemstore virksomheders produktive  
investehnger uden for udviklingsomrâder samt til en 
vis grad om rationallsering af energianvendelsen 
sâvel som om transmission og distribution af 
naturgas. 

Den samlede lângivning blev herefter pà 3 035,5 mìo  
mod 2 611,1 mio i 1983 (jf. tabe! 8). 

Det mest karakteristiske traek ved aktiviteten var den  
nye, betydelige fremgang i udlânene til den produk
tive Sektor (32%). De repraesenterede 1 368,4 mio,  
eller 45 %, takket vaere e t naert samarbejde med et 
stigende antal formidlere og virksomheder. De indivi
duelle lân pâ 460,1 mio af egne midier gik for to  
tredjedeles vedkommende til Syditalien. De stilledes 
hovedsagelig til ràdighed for Produktion af biler, 
industrikoretojer (203,5 mio) og fly (99,8 mio) samt 
for en tredjedels vedkommende for projekter inden 
for efektronik, naeringsmidler, plast, tekstiler og 
turisme. De 37 globallân pâ 908,2 mio gik til dels  
mindre og mellemstore industrlvirksomheder i  
Mezzogiorno (283,6 mio) eller i Mellem- og Nord- 
italien (515,6 mio, heraf over to tredjedele af NICs  
midier uden for udviklingsomrâder), dels rationalise- 
ring af industriens energianvendelse (109 mio).  
Under de lobende globallân bevilgedes 1 427 sublân  
pâ 757,6 mio til mindre og mellemstore virksom 
heder. De var fordeit med 525 sublân pâ 303,4 mio i  
Mezzogiorno samt 244 pâ 109,5 mio af egne midier 
og 658 pâ 344,7 mio af NICs midier i Mellem- og  
Norditalien. 

Finansieringsbidragene til reglonudvikllng belob sig 
til 1 739 mio, heraf 1 724,4 mio af egne midier og 
14,6 mio af NICs midier. Banken prioriterer fortsat 
Mezzogiorno hojt. Det modtog sâledes ni tiendedele 

heraf. Eftersporgslen efter lân, isaer til store infra
strukturer, pâvirkedes af de stagnerende investe-
ringer samt af, at statens saerlige investeringspro-
gram i Mezzogiorno befandt sig i en overgangsfase. 
Banken fik dog forelagt nye projekter under de 
inden for rammerne af Investerings- og Beskaeftigel-
sesfonden godkendte programmer. Inklusive de 66,5  
mio, der bevilgedes i 1984, er over ni tiendedele af 
Faellesskabets finansielle bistand til genopbygningen 
af de omrâder af Campanien og Basilicata, der 
ramtes af jordskaelvene sids t i 1980, nu opbrugt. 

Lânene var fordeit som folger: 372,8 mio i Campa 
nien. 154,1 mio i Latium, 145,2 mio pâ Sicilien, 134,5  
mio i Puglien, 130,6 mio i Molise, 108,5 mio pâ Sar 
dinien, 104 mio i Abruzzerne samt 87 mio i Calabrien 
og Basilicata. Hertil kommer globallân til mindre og 
mellemstore projekter Inden for industri, tjeneste-
ydelser og turisme i forskellige dele af Mezzogiorno 
(222,4 mio), mindre infrastrukturer (24,8 mio) og 
erhvervelse af interregionale transportfly (59,1 mìo). 

Talrige lân gik til energiinfrastrukturer og -udstyr, der 
er en forudsaetning for forskellige egne af Mezzo-
giornos udvikling. Som eksempler kan naevnes 428,2  
mio til tilslutning af 400 000 nye telefonabonnenter, 
56,7 mio til gasdistributionsnet i over 40 kommuner 
og 7,3 mio til en udbygning af hojspaendingsnettet. 

Geografisk var de finansierede projekter fordeit som  
folger: 

I Campanien tjente en raekke lân Napolis udvikling. 
De gik til aniaeg af forstadsbaner, udvidetse af en 
motorvejsring, etablering af grundlagsinfrastrukturer 
for et nyt forretningskvarter, den fortsatte udbygning 
af vandforsyningen og etablering af renseanlaeg. 
Hertil kommer finansieringsbidrag til modernisering 
af et olleraffinaderi i Napoli og opforelse af et kraft-
vaerk i Presenzano. Blandt industriprojekterne kan 
naevnes flyfa brikker I Pomigliano d'Arco, Casoria og 
Capodichino, hvoraf én beskadigedes af jordskael-
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I millioner ECU 
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andre infrastrukturer 

Industri: 
Individuelle làn 

Sublàn under globallàn 

500 
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vene sidst i 1980. en fabrik for fremstiiling af bildele i 
Napoli, der ligeledes odelagdes af disse jordskaelv, 
fabrikker for fremstiiling af videoudstyr 1 provinsen 
Caserta, et bryggeri i Napoli og en fabrik for fremstii
ling af konsumis i Galvano. 

Et làn skal gore det muligt at bevare de arkaeolo-
giske sevaerdlgheder i Pompeji, Herculaneum og 
Stabiae, der besoges flittigt af turister og er en  
vigtig del af Faellesskabets kulturarv. I Avellino og 
Caserta finansieredes desuden projekter for moder-
nisering af hotelier, ligesom ca. 170 mindre og 
mellemstore virksomheder modtog 85,9 mio 1 sublân  
under globallân. 

Endelig bidrog Banken til istandsaettelsen af el-,  
telefon- og jernbanenettene, der beskadigedes 
alvorligt af jordskaelvene i november 1980. 

I Latlum var lànene fordelt mellem Roms ring-
motorvej, et vigtigt led 1 nord-sydfo rbindelserne til 
Mezzogiorno, en raekke vejprojekter i den sydlige 
del samt en fabrik for fremstiiling af billedror i 
Anagni. 72 mindre virksomheder tegnede sig for 
56,5 mio i sublân under globallân. 

Termoli samt — i form af 18 sublân pâ 10,2 mio —  
mindre og mellemstore projekter. 

Pâ Sardinien gik hovedparten af bevillingerne,  
bortset fra et lân til et industriomrâde i Olbia, til 
projekter for kunstvanding samt vandforsyning til 
Cagliari og den nordlige del af oen. 21 sublân pâ  
15,1 mio afholdtes under globallânene til CIS. 

I Abruzzerne bidrog Banken til finansieringen af 
kunstvanding, anlaeg af industriomrâder i Sangro 
Aventino og Val Pescara samt modernisering og 
automatisering af en fabrik for fremstiiling af 
bilruder. Endelig gik 48 sublân pâ 34,7 mio til mindre 
og mellemstore virksomheder. 

I Basilicata var formâlet istandsasttelse af jer nbane-, 
el- og telefonnettene, der odelagdes af jordskael
vene sidst i 1980, samt etablering af en ferieby pâ  
Metapontoslettens kyst. Endelig fremmedes en 
raekke kunstvandingsarbejder i dette omrâde samt I 
Calabrien, hvor 66 sublân pâ 33,6 mio stilledes til 
râdighed for mindre og mellemstore virksomheder. 

Pâ Sicilien bidrog Banken til finansieringen af 
vejprojekter og industriomrâder I Syrakus, Gela,  
Ragusa og Enna samt til modernisering af hotelier i 
Catania, Palermo og Syrakus. 22,8 mio i form af 
sublân gik til to lokale formidlere med henblik pâ  
fremme af 65 mindre og mellemstore virksomheder 
inden for industri og turisme. 

I Pugllen stilledes lânene til râdighed for forbedring 
af forskellige afsnit af ky stvejen, en daekmole I Brin 
disis yderhavn samt anlaeg af industriomrâder I Brin 
disi og Bari. Endvidere gik et lân til ibrugtagning af 
hojteknologi i en fabrik for fremstiiling af bildeie i 
Bari og 46 sublân til mindre industrivirksomheder 
(37,7 mio). 

I Mellem- og Norditalien belob lânene til region- 
udviklingsprojekter sig til 159,6 mio. inklusive fem  
globallân pâ i ait 128,4 mio til mindre og mellemstore 
virksomheder. Under de lobende globallân bevil-
gedes 244 sublân pâ 109,5 mio. De ovrige lân var 
fordelt pâ projekter for genpiantning af skov i Aosta-
dalen, modernisering af et raffinaderi i Falconara i 
Marche og udvidelse af et bryggeri i Pedavena i 
provinsen Belluno, Endelig skal et globallân 
anvendes til fremme af hândvaerksvirksomheder i 
udvikiingsomrâder. 

Lânene til projekter, der fremmer virkeliggorelsen af  
Faellesskabets energipolltiske mài, belob sig til  
836,1 mio (718,7 mio af egne midier og 117,4 mio af 
NICs midier). Nogle er allerede naevnt pâ grund af 
deres regionudviklingsaspekt. 

1 Molise var midlerne forbeholdt landbrugsprojekter, 
den fortsatte modernisering af en stor bilfabrìk I 

Naesten halvdeien, eller 402,5 mio, sigter mod ratlo-
nalisering af energianvendelsen gennem en bedre 

41 



Lân / FœHesskabet 

styring af eludveksiingen mellem den nordlige og 
sydiige del af landet samt gennem styrkelse af 
sammenkoblingen med det franske hojspaen-
dingsnet, installation af solfangere pâ bygninger, 
affaldsforbraending med henblik pâ levering af fjern-
varme i Bergamo, modernisering af raffinaderier i 

Campanien og Marche samt fremstilling af en mere  
okonomisk type dieselmotor i Torino. 

Endvidere vil syv globallân gore det muligt at  
etablere dels aniaeg for energibesparelser i mindre 
virksomheder for 108,9 mio (I 1984 bevilgedes 87 

label 8; Lân i Italien i 1984 
Fordeling pà finansieringskilder. okonomipolitiske formàl og brancher 

Af egne midier Af NiCs midier i all 

MIO ECU Mio ECU MIO ECU % 
Italien 1 ait 2 538.2 497,3 3 035,5 100,0 

Fordeiing pé akonomipolliiske formàl 
Regionudvikiing 1 724,4 14,6 1 739,0 57,3 

Heraf Mezzogiorno 1 I 543 ,1 14,6 1 557,7 51,3 
Genopbygning 51,9 14,6 66,5 2,2 

Energi(') 718,7 117,4 836,1 27.5 
Vandkraft 53,9 — 53,9 1.8 
Kerneenergi 58,1 — 58,1 1.9 
Kulbrinter 124,3 — 124,3 4.1 
Rational energianvendelse 346,4 56,1 402,5 13,2 
Gasreriedninger 136,0 61,3 197,3 6,5 

Kommunikation og andre infraslrukturer af 
interesse for Faellesskabet 136,4 — 136,4 4,5 
Modernisering og omstilling af virksomheder 175,7 365.3 541,0 17,8 

Modernisering og omstilling 21,8 — 21,8 0,7 
Hejteknologi 90,4 — 90,4 3.0 
Industrielt samarbejde 63,5 — 63,5 2.1 
Produktive investeringer foretaget af mi ndre og 
mellemstore virksomheder — 365,3 365,3 12,0 

At fratrsekke F) - 217.0 — - 217,0 - 7.1 

Fordeiing pà hovedbrancher 
Energi, kommunikation og andre infrastrukturer 1 538,8 128,3 1 667,2 54,9 

Energi 485.3 61,3 546.6 18,0 
Kommunikation 741,1 14,6 755,7 24,9 
Infrastrukturer for vand 88,8 — 88,8 2.9 
Andre infrastrukturer 93,3 28,8 122,1 4,0 
Globaiiân til infrastrukturer og energi 130,3 23,6 153,9 5,1 
Sub/àn under lebende globallân 102,9 — 102,9 3.4 

Industri, iandbrug og tjenesteydelser 999,4 369,0 1 368,3 45,1 
Individuelle lân 460,1 — 460,1 152 
Globallân 539,2 369,0 908,2 29,2 
Sublàn under lebende globallân 434,9 346,5 631,4 27.4 

(1) Jf. tabel 3. note 2. 
(2) Forttnansienngsbidrag med fiere formàl. 
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sublân pâ 73,9 mio), dels mindre energiinfrastruk-
turer for 147,1 mio (under de lobende globallân 
modtog 96 anlaeg, herunder isaer 12 mindre vand-
kraftvaerker, 1 ait 96,2 mio). 

Den resterende lângivning var fordeit pâ fem kraft-
vaerker, udnyttelsen af en halv snes mindre gasfore-
komster (236,3 mio) og den fortsatte etablering af 
naturgasnettet I sâvel den sydlige del af landet som  
en raekke egne af Mellem- og Norditalien (197,3  
mio). 

I alt 2 702 sublân under lobende globallân gik i 1984  
til projekter Inden for industri og tjenesteydelser. De  
tllflod 906 virksomheder (148,4 mio) i udviklingsom- 
râder og 1 722 virksomheder (287,3 mio) uden for.  
Disse virksomheder inden for metalforarbejdning,  
mekanik, naeringsmidler og tjenesteydelser er isaer  
etableret i omrâderne Rhône-Alperne, Île-de-France, 
Provence-Côte d'Azur, Franche-Comté og Midtfrank-
rig for sà vidt angâr bevillingerne af NICs midier, og i 
Bretagne. Pays de la Loire. Aquitanien og Sydfrank-
rig-Pyrenaeerne for sâ vidt angâr lânene af egne 
midier. Hertil kommer 74 industriprojekter for ratio-
nalisering af energianvendelsen, hvortil der udlântes 
23,1 mio. 

Med henblik pâ styrkelse af Infrastrukturerne af 
interesse for Fasilesskabet stillede Banken endelig  
lân til râdighed for nye afsnit af F riulimotorvejen mod  
den ostrigske graense (101 mio) samt for kloakker  
og renseanlaeg i Napoli og Savone, som ventes at  
ville reducere kystforureningen (32,5 mio). 

Frankrig 

Lângivningen i Frankrig steg med 34% i forhold til  
1983, nemlig til 1 200,3 mio, heraf 814 mio af egne 
midier og 386,3 mio af NICs midier. 

Hovedpunkterne var dels globallânene til 20 formid- 
lere, herunder 16 egnsudvikiingsselskaber, pâ i ait  
677,8 mio, heraf halvdelen af NICs midier, dels 
lânene til infrastrukturer for veje, jernbaner og tele-
kommunikation, der belob sig til 406,7 mio. Hertil 
kommer finansieringsbidragene til to kernekraft-
vaerker samt til fjernvarmenet pâ 115,7 mio. 

Pâ infrastrukturomrâdet fremmede Banken anlasgget 
af motorvejene Nancy—Dijon og Mâcon—Chatillon 
samt — inden for rammerne af Fonds Spécial de 
Grands Travaux — en snes vejafsnit pâ i ait 320 km 
med henblik pâ forbedring af adgangen til de mindst 
udvikiede egne og i en vis udstraekning forbindel-
serne med nabolandene (188 mio). Den bidrog til  
finansieringen af bygningen og opsendelsen af tele-
satellitter (160,4 mio), som skai gore det muligt at  
etabtere et datatransmissionsnet til gavn for sâvel 
virksomheder i forskellige egne af det europaeiske 
Frankrig som de oversoiske departementer. Satellit-
terne vil for en del blive stillet til râdighed for 
Eutelsat (Det europaeiske Rumagentur) og det tyske 
postvassen. Endvidere deltog Banken ί et projekt for 
elektrificering af jernbanelinierne fra Lyon til  
henholdsvis Grenoble og Chambéry, som vil betyde 
en vaesentlig forbedring af forbindelserne mellem 
Frankrig og Italien og medfore store energibespa-
relser. Endvidere muliggjorde globallânene til  
CAECL finansiering af 493 aniaegsarbejder, hovedsa-
gelig veje, der gennemfores af lokale myndigheder 
(142.4 mio). 

I energisektoren gik lânene til kernekraftvaerker I 
Flamanville og Creys-Malville samt to fjernvarmepro- 
jekter, ét baseret pâ overskudsvarmen fra et uran- 
berigningsanlaeg i Dròme og ét for sammenkobling  
af universitetsbyen Douas og Lyons net. 

Tre fj erdedele af globallânene (502,9 mio) var fo rbe-
holdt dels produktive investeringer, der foretages af 
mindre og mellemstore virksomheder, hovedsagelig i 
industrisektoren, sâvel i udvikiingsomrâder (128,3  
mio af egne midier) som uden for (342,5 mio af NICs 
midier), dels projekter for rationalisering af indu- 
striens energianvendelse overalt i landet (32,1 mio). 

Endelig vil globallân pâ i ait 58,3 mio gore det muligt 
at finansiere mindre infrastrukturer for Produktion  
eller distribution af ny energi eller fortraengning af 
olie. 37 projekter af denne type modtog sâledes 56,9  
mio under lobende globallân. 
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Sammenkobling af hojspœndingsnet 

I energimaessig fors tand har Europa nsesten ingen graenser laengere. I de sidste mere end 30 âr har et 
gigantisk edderkoppespind af hojspaendingsledninger forbundet de nationale net. 

Elektricitet kan Ikke lagres, men spiller en afgorende og voksende okonomisk rolle I vore samfund og 
europaeernes dagligdag. Det har nodvendiggjort en koordination af bestraebelsene for at forbedre 
produktions- og transmissionsfaciliteternes udnyttelse og fremme energiudvekslingen. Udbygningen af 
kernekraften, hvis konkurrenceevne hvller pâ pâlidelighed og ho] ydelse, understreger behovet for fleksi-
bilitet. 

Sammenkoblingen af hojspaendingsnettene giver for det forste en stor forsyningssikkerhed 1 de nationale 
net, idet de kan kompensere for et betydeligt udfald af f.eks. fiere produktionsenheder samtidig. Den gor  
det endvidere muligt at daekke mere langvarige stigninger 1 eftersporgslen, f.eks. pâ grund af en meget 
streng vinter eller produktionsvanskeligheder. sâsom manglende vandkraft efter en torkeperiode. 

Endvidere medforer sammenkoblingen driftsbesparelser. Produktionsapparaternes struktur, dvs. forde-
lingen pâ vandkraft, termisk kraft (olie og kul) og kernekraft. varierer, llgesom spidsiast ofte indtraeffer pâ 
forskellige tidspunkter i nabolande. Nâr de marginale produktionsomkostninger I et land pâ et bestemt 
tidspunkt overstiger nabolandets, kan sidstnaevnte derfor stille elektricitet til râdighed pâ mere okono-
miske vilkâr, fordi den er produceret i et kraftvserk med hojere udbytte. Det resulterer i en samlet braend-
selsbesparelse. 

Endvidere er muligheden for gensidig bistand en reel fordel for samtlige deltagere, idet hver enkelt kan 
opnâ samme forsyningssikkerhed med mere begraensede reserver. Endelig producerer visse kraftvaerker 
opfort i samarbejde mellem elselskaber i forskellige lande strom til aktionaererne gennem det sammen-
koblede transmissionsnet. 

Sammenkoblingen af hojspaendingsnettene i Europa fremmer sâledes Faellesskabets politik for forogelse 
af energiforsyningens effektivitet og fleksibilitet. Med dette hovedsigte har Den europaeiske Investerings-
bank bidraget til finansieringen af denne art projekter ikke blot i Faellesskabet, men ogsâ i Jugoslavien, 
nemlig dels landets hojspaendingsnet, dels et datamatstyret system for forbedring af sammenkoblingen 
med det graeske og itatienske net. 

Disse lân er dog kun en del af Bankens bidrag til virkeliggorelsen af Faellesskabets energipolitik. I de 
senere âr har den sâledes bl.a. fremmet andre faciliteter for energiudveksiing, sâsom de europaeiske 
gastransmissionsnet, hvis formâl er at diversificere energiimporten og rationalisera energianvendelsen. 
Den har ligeledes bidraget til etableringen af kraftvaerker i f.eks. Revin (Ardennerne), Iffezheim (ved 
Rhinen) og Zillergründl (i det ostrigske Tyrol), hvis Produktion er forbeholdt fiere lande, samt laegningen  
af et sokabel mellem Bornholm og det svenske net. 

Den fransk-brltlske kabelforblndelse under Kanälen 

Tre lân af egne midier pâ 232,3 mio og to lân af NICs midier pâ 46,6 mio indgik i 1983 og 1984 i samiede 
aniaegsudgifter pâ over 1 mia ECU til en pâlidelig og effektiv forbindelse mellem det britlske og franske 
hojspaendingsnet, der âbner mulighed for energiudveksiing med hele det vesteuropaeiske net. Forbin-
delsen etableres i faellesskab af Centra l Electricity Generating Board og Electricité de France. Den bestâr 
af otte nedspulede hojspaendingssokabler pâ 2 000 MW med en samlet laengde pâ 69 km, heraf 45 under  
Kanälen, nemlig mellem Seliindge, 24 km fra Dover, og Bonningues, 8 km fra Calais. Hertil kommer de 
nodvendige transformerstationer, kontrolcentre og tekniske installationer. 
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(rammen fortsat) 

Den fransk-italienske forbindelse over Alperne 

Projektet for sammenkobling af det franske og italienske 380 kV hojspasndingsnet omfatter hovedsagelig 
en luftledning for trefaset strom pâ 2 000 MW over Lille St. Bernhard. Den anvendte klassiske teknologi 
er specielt velegnet tll de saerlige forhold, der gor sig gœldende Ι bjergegne (rimfrost og sne i over seks 
mâneder om âret, risiko for jord- og sneskred samt vanskelig tilgaengelighed med henblik pâ vedligehol-
delse og reparation). Til dette projekt, som ventes at ville komme til at koste ca. 190 mio, har Banken  
bevilget to lân af egne midier, nemlig ét pâ 29,1 mio til ENEL og — Ι begyndelsen af 1985 — ét pâ  
20,5 mio til Électricité de France. 

Det forenede Kongerige 

Lânene i Det forenede Kongerige steg med 35 % til  
932,4 mio, heraf 44,2 mio af NICs midier. Denne 
udvikiing skyidtes, at energisektoren aftog 577,5  
mio, hvilket er naesten en fo rdobling 1 forhold til âret 
for. Industriens andai faldt tll 66,1 mio, medens 
finansieringsbidragene til fordel for infrastrukturer  
forblev omfattende med 288,9 mio. 

I energisektoren var formâlet hovedsagelig at  
udnytte landets egne ressourcer. Blandt de finan-
slerede projekter kan naevnes et kernekraftvasrk i 
Torness-Point i Skotland, aniaeg for lagring og opar-
bejdning af kernebrasndsel i Sellafield i Nordengland  
(438 mio) og udnyttelsen af en naturgasforekomst 
ud for Yorkshires kyst i den sydiige del af Nordsoen. 
Et lân tll sammenkoblingen af det britiske og franske 
hojspaendingsnet vil desuden sikre en mere rationel 
udnyttelse af de to landes elproduktionskapacitet 
(jf. rammen, s. 44). 

Infrastrukturbevillingerne bidrager aile tll udvikiing af  
tidiigere industhomrâder, isaer i Midtengland og  
Sydwales. Sàledes gik 192,3 mio til omfattende  
projekter for vandforsyning, kloakering og spilde-
vandsbehandling til gavn for Midlands, East Anglia, 
Yorkshire and Humberside samt Nordvest-, Nord-
og Sydvestengland. En raekke kombinerede pro 
jekter pâ 72,8 mio omfatter sâvel infrastrukturer for 
veje, lufthavne og industhomrâder som kloakker 
eller aniaeg for oparbejdning af fast affald. De  
gennemfores til fordel for Strathclyde, Skotland, 
Lancashire og Merseyside I Nordvestengland samt  
Devon i Sydvestengland. 

I Wales, isaer i de gamie industhomrâder sydpâ, gik 
lânene hovedsagelig til veje samt mindre infrastruk 
turer for industri og turisme. I Yorkshire and 
Humberside finansieredes en udvidelse af lufthavnen 
Leeds-Bradford samt en udbygning af telefonnettet i 
omrâdet Hull. 

I industhsektoren ydede Banken et lân til en flyfabrik 
i Belfast i Nordirland samt en raekke globallân til  
mindre og mellemstore virksomheder i udviklings-
omrâder (38,7 mio af egne midier) og uden for (10,5  
mio af NICs midier). 134 virksomheder modtog 
sublân under de lobende globallân pâ 16,5 mio af 
egne midier og 14,4 mìo af NICs midier. 

Graekenland 

I Graekenland belob lângivningen sig til 344,8 mio,  
fordeit pâ 275,5 mio af egne midier og 69,3 mio af 
NICs midier, mod henholdsvis 364,3 og 85,3 mio i 
1983. 

Heraf gik 103,4 mio til infrastrukturer for kommunika-
tion, nemlig udbygning af vejnettet, isaer forbin-
delsen mellem Thessalonike i Makedonien og 
Alexandroupolis pâ den tyrkiske graense, modernise-
ring af en raekke regionale lufthavne samt udvidelse 
og modernisering af telenettet. Hertil kommer lân til 
kunstvanding af forskellige omrâder i Makedonien,  
aniaeg af ni industhomrâder samt kloakering og  
spildevandsbehandling 1 syv store byer, der isaer  
bidrager til at mindske forureningen af Det aegaeiske  
Hav. 
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Reduktion ai afhœngigheden af importerei ohe er et af Fseliesskabets 
hejst prioriterede mài. 11984 gik 2 248 mio til projekter med dette  
formât. De sigtede isaer mod udnytteise af Fseliesskabets egne 
ressourcer. SammenkobUngen af medlemsstaternes hojspaendingsnet 
eger desuden forsyningssikkerheden (jf. rammen, s. 44 og 45). 

Län i Fael/esskabet 

1 energlsektoren sigtede de 123,7 mio mod at 
udnytte vandkraftpotentiellet 1 Sfikla-Assomata, Pigai 
og Stratos samt af brunkulsforekomsterne 1 Amyn-
teon. Disse kraftvaerker fâr en samlet kapacitet pâ  
ca. 1 200 MW. Endvidere muliggjorde Banken en  
kapacltetsudvidelse i et raffinaderl 1 Korinth med  
henblik pâ forogeise af Produktionen af lette oliepro- 
dukter. 

234,6 mio og 69,4 mio i 1983. Formâlet var regionud-
vikling, hvorfor midlerne hovedsagelig stilledes til  
râdighed for grundiagsinfrastrukturer. der endnu er  
utilstraekketige i visse dele af landet. Der var f.eks. 
taie om genpiantning af skov og infrastrukturer for 
skovbrug (65,6 mio), forbedring af v ejnettet (51 mio)  
samt udbygning af vandforsyningen og af anlaeg-
gene for spildevandsbehandiing (39,5 mio). 

Globallânene pâ 77,2 mio styrker industristrukturen 
overalt i landet og stimulerer investeringerne inden 
for landbrug og landbrugsindustri. I regnskabsâret 
modtog 74 mindre virksomheder sublân pâ i ait 57,8  
mio. Hertil kommer sublân pâ 28,5 mio til 85 mindre 
vej- og vandbygningsprojekter. 

Andre 9,6 mio gik til en udvidelse af en hojere Isere-
anstalt i teknologiparken I Plassey. Endelig var to  
globallân forbeholdt mindre og mellemstore industri-
projekter (8,3 mio). Der bevilgedes 53 sublân pâ I ait 
6,6 mio under de lobende globallân. 

Danmark Forbundsrepublikken Tyskiand 

ι Danmark var lânene pâ i alt 324,6 mio (190 mio af 
egne midier og 134,6 mio af NICs midier) fortsat 
isaer forbeholdt projekter, der fremmer virkelig-
gorelsen af Fseliesskabets energipolitiske mài (217,5  
mio). De gik dels til udnyttelsen af kulbrinteforekom-
sterne i Nordsoen, transmission, behandling og 
distribution af gas overalt i landet samt elektrifice-
ring af jernbanestraekningen Helsingor—Koben-
havn—Korsor, som vii muliggore betydelige energi-
besparelser. Hertil kommer et globallân til infrastruk 
turer for energi. 

Lânene i Forbundsrepublikken Tyskiand repraesen-
terede 134,4 mio, der tilflod energiprojekter, nemlig 
to kernekraftvaerker, Emsiand i Niedersachsen og 
Neckarwestheim i Baden-Württemberg (80,6 mio), et  
afsnit af gasrorledningen MEGAL, som forer sovje-
tisk naturgas frem til Faellesskabet, samt en raekke 
rorledninger i Saarland for varmegenvinding fra et  
kraftvaerk og forskellige industrier med henblik pâ  
distribution i Saarbrückens fjernvarmenet. 

Endvidere bevilgedes et lân til udbygning af det 
gronlandske telenet og forbindelserne til Danmark 
samt globallân til mindre og mellemstore virksom
heder I udvikiingsomrâder (4,9 mio af egne midier)  
og uden for (36,9 mio af NICs midier). Under de  
lobende globallân stilledes 147 sublân pâ i alt 46,6 
mio til râdighed for virksomheder, hovedsagelig 
uden for udvikiingsomrâder. 

Irland 

Lânene i Irland belob sig til 174 mio, nemlig 124 mio  
af egne og 50 mio af NICs midier, mod henholdsvis 

Belgien 

I Belgien modtog kernekraftvaerket i Doel to lân pâ  
tilsammen 32,5 mio. 

Luxembourg 

ι storhertugdommet Luxembourg bevilgede Banken  
16,4 mio til to afsnit af motorvejen mellem landets 
hovedstad og Trier i Forbundsrepublikken Tyskiand, 
der er en vigtig europaeisk samfaerdselsâre. 
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A. Lân af egne midier  

Affaler underfegnet I 1984 

I 1984 indgik Banken aftaler om iân pâ 5 013,1 mio af egne midier til projekter i Faellesskabet. Disse finansieringsbidrag, 
hvis okonomiske hovedtraek er beskrevet pâ siderne 27-47, er ydet pâ Bankens finansielle ansvar og figurerer pâ dens 
statusopgorelse. 
Projekternes okonomipolitiske formâl. som er anfort i hojre spalte, svarer til hovedinddelingerne I tabe! 3. 
Visse af de finansierede projekter har ligeledes modtaget lân af NICs midier (jf. s. 29). De er markeret med et plustegn. 
De lân. som Banken har stillet til râdighed for genopbygningen af de jordskaelvsramte omrâder I Italien, er maerket med  
en asterisk. De er forbundet med en rentegodtgorelse pâ 3 procentpoints. 

Energiformâ! 
Infrastrukturer af Interesse for Faellesskabet 
Modernisering og omstilling 
Regionudvikling 

BELGIEN 

Mio ECU 

32,5 

1 500 mio bfr. 

1-2. Blok 4 (1 003 MW) af et keme-
kraftvaerk i Doel 
EBES gennem Belgeiectric Finance 
B.V. 
900 mio bfr. 
600 mio bfr. 

DANMARK 

19,5 
13,0 

190,0 

1 546,3 mio kr. 

3.+ Platform til Gormfeltet i Nord-
soen; 220 km olierorledning til 
Jyllands vestkyst og 110 km rorled-
ning herfra til Fredericia: terminal i 
Fredehcia 
Dansk Ollerer A/S 
400 mio kr. 48,9 

4. Fordelings- og distributionsnet for  
naturgas i Vestsjaellands og Stor-
stroms amter 
Naturgas Sjaelland l/S gennem Kon-
geriget Danmarks Hypotekbank og 
Finansiorvaltning 
250 mio kr. 30,5 

5. Gasrorledning for forsyning af 21  
syd- og sonderjyske kommuners dis
tributionsnet 
Naturgas Syd l/S gennem Kongeriget 
Danmarks Hypotekbank og Flnans-
forvaltning 
27 mio kr. 3.3 

6.+ Fordelings- og distributionsnet 
for naturgas til 47 kommuner 1 hoved-
stadsomrâdet 
Hovedstadsregionens Naturgas l/S 
gennem Kongeriget Danmarks Hypo
tekbank og Finansforvaitning 
300 mio kr. 37,1 

Energiformâ! 
tnfrastrukturer af I nteresse for Fœllesskabet 
Modernisering og omstilling 
Regionudvikling 

Mio ECU 

7. Elekthficering af jernbanestraek-
ningen Helsingor—Kobenhavn—Kor-
sor 
Danske Statsbaner gennem den dan-
ske stat (finansministeriet) 
450 mio kr. 55,6 

8. Udbygning af det gronlandske 
telenet og forbindelserne til Danmark 
Den danske stat (finansministeriet) 
29,3 mio kr. 3,6 

9. Globallân til den danske stat 
(finansministeriet) med henblik pâ fi-
nansiering af mindre og mellemstore 
projekter Inden for industri og turisme 
i udviklingsomrâder 
40 mio kr, 4,9 

10. Globallân til Privatbanken Inter
national S.A, med henblik pâ finansie-
ring af mindre og mellemstore infra
strukturer. som fremmer virkeliggorel-
sen af Faellesskabets energipolitiske 
mài 
50 mio kr. 6.1 

FORBUNOSREPUBLIKKEN TYSKLAND 134,3 

300 mio DM 

11-12. Kernekraftvaerket Emsland pâ  
1 230 MW i Lingen (Niedersachsen) 
Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH 
50 mio DM 22,4 
50 mio DM 22,4 

13. Blok 2 pâ 1 230 MW af et kerne-
kraftvaerk i Neckarwestheim (Baden-
Württemberg) 
Gemeinschaftskernkraftwerk Neckar
westhelm gennem EVS Kemkraft 
Neckarwestheim GmbH 
80 mio DM 35,8 

(') Fmansieringsbidragene udlrykkes almindeligvis i modvœrdien af en national valuta. 
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14-18. Fjemvarmeledning mellem det 
termiske kraftvaerk 1 Fenne og fjern-
varmenettet 1 Saarbrücken (Saarland) 
Fernwärme-Verbund Saar GmbH  
5 mio DM  
10 mio DM  
5 mio DM 

17. 447 km gasrorledning fra Wald
baus (den tjekkoslovakiske graense)  
til Medelsheim (den franske graense) 
for transport af sov jetisk naturgas 
Mittel-Europäische Gasleitungsge
sellschaft mbH gennam Megal 
Finance Company Ltd 
100 mio DM 

GRJEKENLAND 

2.2 
4.5 
2.2 

44.8 

275,5 

24 935 mio dr. 

18. Daemninger og vandkraftvaerker 1  
forbindeise med Aliakmon i Sfikia 
(315 MW) og Assomata (108 MW) 
sydvest for Thessalonike (Makedo
nien) 
DEI 
1 100 mio dr. 12.4 

19. Vandkraftvaerk pâ 150 MW i  
Stratos i forbindeise med Acheloos 
(Vestgraekenland) 
DEI 
1 800 mio dr. 20,3 

20. Vandkraftvaerk pâ 210 MW ί Rigai 
nord for Ioannina (Epiros) 
DEI 
1 750 mio dr. 19.0 

21.+ Kraftvaerk pâ 2 χ 300 MW i  
Amynteon (Vestmaked onien), der skal 
fyres med brunkul fra et naerliggende 
brud  
DEI 
1 800 mio dr. 19.5 

22. Udvidelse af kapaciteten for kata-
lytisk krakning i et raffinaderi i Korinth 
(Peloponnes) med henblik pâ om-
dannelse af svaer fuelolie til lettere 
produkter 
Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries 
S.A. 
920 mio dr. 10.4 

23.+ Âbent brunkulsbrud i Amyn
teon (Vestmakedonien) med henblik 
pâ forsyning af et naerliggende kraft
vaerk 
DEI 
650 mio dr. 7.1 
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24. Forbedring og udbygning af ca. 
3 ODO km hoved- og landevej 
Den graeske stat (ministeriet for  
offentilge arbejder) 
2 000 mio dr. 21.7 

25. Arbejde pâ 225 km vej med  
ingeniorarbejder, hovedsagelig i for 
bindeise med vejen Thessalonike—  
Alexandroupolis (Makedonien og 
Thrakien) 
Den graeske stat (ekonomlminlste-
riet) 
2 800 mio dr. 30,4 

26. Forbedring af knap 500 km vej 
pâ Peloponnes 
Den graeske stat (ministeriet for 
offentlige arbejder) 
750 mio dr. 8,5 

27. Modernisering og udvidelse af 
lufthavnene i Kastoria (Makedonien),  
Heraklion, Khania (Kreta), Limnos, 
Lesbos. Santorini, Kefallonia, Skia-
thos, Kythira og Mykonos 
Den graeske stat (ministerlet for  
offentlige arbejder) 
600 mio dr. 6.8 

28.+ Udvidelse og modernisering af 
telefon- og telexfaciliteterne 
OTE 
1 600 mio dr. 18,0 

29. Kunstvanding af 1 200 ha af  
Dramasletten {Ostmakedonien) 
Den graeske stat (okonomlmlnlste-
riet) 
400 mio dr. 4,5 

30. Kunstvanding af 1 500 ha af 
kystsietten vest for Nestos (Ostmake 
donien) 
Den graeske stat (ekonomimlnlste-
rlet) 
145 mio dr. 1,6 

31. Kunstvanding af 4 575 ha om-
kring Pieria, Aghitis, Nea Magnissia og 
Axioupolis (Makedonien) 
Den graeske stat (ekonomlminlste-
riet) 
270 mio dr. 3.0 

32. Kloakering og spildevandsbe-
handling i Ioannina (Epiros). Larisa 
(Thessalien), Kastoria og Ptolemais 
(Vestmakedonien) 
Kommunale vend- og ktoakvaesener 
gennem den graeske s tat (ekonoml-
mlnlsterlet) 
950 mio dr. 10.7 
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33. Kloakering og spildevandsbe-
handling I Thessalonike (Makedonien),  
Volos (Thessalien) og Aghios Niko-
laos (Kreta) 
Lokale myndlgheder under ledelse af 
minlsteriet for offentllge arbejder 
gennem den grsske stat 
1 2(X} mio dr. 

34. Industriomrâder 1 Larisa (Thes 
salien). Lamia (Centralgrsekentand), 
loannina (Epiros), Kilkis (Centralmake-
donlen). Serres. Kavala, Drama (0st-
makedonlen), Komotini (Thrakien) og 
Patras (Peloponnes) 
ETBA 
700 mio dr. 

35. Globallân til ETEBA med henblik 
pâ finansiering af mindre og mellem-
store Industriprojekter 
1 500 mio dr. 

36. Globallân til Trapeza Ependi· 
seon med henblik pâ finansiering af 
mindre og mellemstore projekter  
inden for industri, turisme og tjene-
steydelser 
1 500 mio dr. 

37. Globallân til ETBA med henblik 
pâ finansiering af mindre og mellem
store industriprojekter 
1 000 mio dr. 

38. Globallân til Agrotiki Trapeza tis 
Ellados med henblik pâ finansiering 
af mindre og mellemstore landbrugs-
industriprojekter og investeringer i 
landbrugsbedrifter 
1 500 mio dr. 

FRANKRIG 

13,0 

7.6 

16,9 

16.9 

10.9 

16,3 

814,0 

5 585.8 mio ffr. 

39-40. Blok 1 og 2 à 1 300 MW af et  
kernekraftvaerk i Flamanville (Nedre 
Normandiet) 
EOF 
Aftaler i gyld en pâ belob, svarende til: 
204.8 mio ffr. 29.9 
204.8 mio ffr. 29,9 

41. Kernekraftvaerket Super-Phénix 
(1 200 MW) i Creys-Malville (Rhône- 
Aiperne) 
Centrale Nucléaire Européenne à  
Neutrons Rapides 
345 mio ffr. 60,3 
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42. Modernisering af fjernvarmenet-
tet 1 universitetsb yen Doua og sam-
menkobling heraf med fjernvarmenet-
tene i Villeurbanne og Communauté  
Urbaine de Lyon 
Ville de Villeurbanne gennem CAECL 
15.5 mio ffr. 2.3 

43. Udnyttelse af overskudsvarmen 
fra uranberigningsanlaegget Eurodif til  
opvarmning af boliger I Pierrelatte og 
vaeksthuse 
Syndicat Mixte d'Aménagement 
Rural de la Drôme gennem CAECL 
23,7 mio ffr. 3,5 

44*45. Afsnittene Choiseul—Toul 
(Θ1 km) og Gemeaux—Tllchâtel  
(8.5 km) af motorvejen Lorraine—  
Bourgogne 
Société des Autoroutes Paris-Rtiin* 
Rhône gennem CNA 
350 mio ffr. 50.7 
200 mio ffr. 29.1 

46. Afsnittet Macon—Châtillon (96  
km) af motorvej A 40 til Mont-Blanc-
tunnelen (Rhône-Alperne) 
Société des Autoroutes Paris-Rhln-
Rhòne gennem CNA 
330 mio ffr. 48.1 

47. Forbedring af 20 vej- og motor-
vejsafsnit (132,6 km) 
Fonds Spécial de Grands Travaux 
412 mio ffr. 60,1 

48. + Bygning og opsendelse af 
satellitter. jordstatloner og telenet  
med henblik pâ avanceret datatrans-
mission til gavn for erhvervslivet og 
sikring af f orbindelserne med de fran-
ske oversoiske departementer 
Administration des Postes et Télé 
communications gennem CNT 
800 mio ffr 116.6 

49. Elektrificering af jernbanestraek-
ningerne fra Lyon til henholdsvis 
Chambéry (98 km) og Grenoble 
(63 km) 
Société Nationale des Chemins de  
Fer 
400 mio ffr. 58.3 

50*51. Globallân til CEPME med 
henblik pâ finansiering af mindre og 
meliemstore projekter inden for indu-
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stri, tjenesteydeiser. turlsme, byggeri 
og offentlige arbejder i udviklingsom-
râder 
270 mio ffr. 
130 mio ffr. 

52*69. Globallân til ni egnsudvlk-
llngsselskaber (SDR) med henblik pâ 
finansiering af m indre og meliemstore 
projekter inden for industri, byggeri, 
offentlige arbejder. turisme og tjene
steydeiser (bortset fra handel) i udvik-
lingsomrâder 
— SDR Bretagne 

20 mio ffr. 
20 mio ffr. 

— SDR Sydvestfrankrig, Expanso 
20 mio ffr. 
20 mio ffr. 

— SDR Midt- og Vestfrankrig. 
Sodecco 
25 mio ffr. 
25 mio ffr. 

— SDR Sydvestfrankrig. Tofinso 
17,5 mio ffr. 
17.5 mio ffr. 

— SDR Lorraine, Lordex 
20 mio ffr. 
20 mio ffr. 

— SDR Languedoc-Rousslllon. 
Sodler 
15 mio ffr. 
15 mio ffr. 

— SDR Nordfrankrig-Pas-de*Calais 
25 mio ffr. 
25 mio ffr. 

— SDR Vestfrankrig. Sodero 
15 mio ffr. 
15 mio ffr.  
Caisse de  
Corse. CDC  
7.5 mio ffr.  
7.5 mio ffr. 

Développement de 

70. Globallân til Caisse Centrale de 
Crédit Coopératif med henblik pâ fi
nansiering af mindre og meliemstore 
havfiskeriprojekter i kystegne af udvik-
lingsom ràder  
150 mio ffr. 

71-72, Globallân til CAECL med hen
blik pâ finansiering af inf rastrukturpro-
jekter, der gennemfores af lokale  
myndigheder eller offentlige virksom-
heder i udviklingsomrâder 
300 mio ffr. 
500 mio ffr. 

73-74. Globallân til CAECL med hen
blik pâ finansiering af mindre projekter  
for udnyttelse af nye energikilder eller 
fortraengning af olie , der gennemfores 
af lokale myndigheder 
200 mio ffr. 
200 mio ffr. 

39,3 
19,0 

2.9 
2.9 

2.9 
2.9 

3.6 
3,6 

2,6 
2.6 

2,9 
2.9 

2.2 
2,2 

3.6 
3.6 

2.2 
2.2 

1,1 
1.1 

21,9 

43.7 
72,9 

29.1 
29.2 
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75-76. Globaliän til Crédit National, 
der agter at finansiere dels mindre og 
mellemstore industriprojekter, dels 
minivandkraftvaerker med henblik pâ  
rationalisering af energlanve ndelsen 
100 mio ffr. 
120 mio ffr. 

14.6 
17.5 

IRLAND 124,0 

90,4 mio l£ 

77. + Forbedring af vejnettet 
Den irske etat (finansministeriet) 
8mioie 11,0 

78-79. Punktvis forbedring af hoved-
vejsnettet 
Lokale myndigheder gennem den 
Irske stat (finansministeriet) 
Smioie 6.9 
13 mio le 18.0 

80-81.+ Vandforsyning og spllde-
vandsbehandling 
Den irske stat (finansministeriet) 
5 mio l£ 6,9 
12,35 mio le 17.1 

82.+ Plantning af 15 800 ha skov. 
skoweje, turistfaciliteter og tekniske 
installationer 
Skowœsenet under skov- og flskeri-
ministeriet gennem den Irske stat 
(finansministeriet) 
27.6 mio £. svarende til 33,6 mio l£ 46.2 

83. Udvidelse af hojere tekniske og 
handelsvidenskabelige laereanstalter i 
Limerick 
National Institute for Higher Educa 
tion gennem den irske stat (finans
ministeriet) 
7 mio l£ 9.6 

84-85. Globallàn til Industrial Credit 
Company Ltd med henblik pâ finansi-
ering af mindre og mellemstore indu
striprojekter 
3 mio l£ 4.1 
3 mio l£ 4.2 
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2 538,2 

3 508.8 mia lire 

86-87. Blok 2 pâ 982 MW af et 
kernekraftvaerk i Montalto di Castro 
(Latium) 
ENEL 
30 mia lire 21,9 
50 mia lire 36,3 

88. Opforelse og udvidelse af vand-
kraftvaerker pâ i alt ca. 70 MW i Friu li, 
Emilia-Romagna og Lombardiet 
ENEL 
60 mia lire 43,1 

89. Vandkraftvaerk pâ 18,6 MW i for-
bindelse med Braulio (Lombardiet) 
Milano kommune gennem IMI 
15 mia lire 10,8 

90. Pumpekraftvaerk pâ 1 ODO MW i 
Presenzano (Campanien) 
ENEL 
40 mia lire 29,2 

91-92. Udnyttelse af naturgasfore-
komsterne Basii ud for Pesaro 
(Marche), Merlino-Caleppio-Preme-
nugo (Lombardiet) og Porto Corsini-
Terra (Emilia-Romagna) 
— AGIR S.p.A. gennem Banco di 

Roma 
40 mia lire 29,2 

— AGIR S.p.A. 
40 mia lire 28,9 

93. Udnyttelse af gasforekomsterne 
Cervia Mare (Emilia-Romagna), San 
Benedetto, Flavia, Fulvia (Marche), 
Ressa (Lombardiet) og Demma-
Locantore (Basilicata) 
AGIR gennem ENI 
92 mia lire 66,3 

94. Reduktion af energiforbruget, 
foraediing af Produktionen og miljobe-
skyttelse i et olieraffinaderi i Falconara 
(Marche) 
Raffineria di Ancona S.p.A. gennem 
BNL-Sezione S peciale per il Credito 
industriale 
15 mia lire 10,9 

95. Ombygning af et olieraffinaderi i 
Napoli (Campanien) med henblik pâ  
rationaiisering af ene rgianvendelsen 
MOBIL OIL Italiana S.p.A. gennem 
CENTROBANCA 
5.6 mia lir e 4,0 
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96, Udbygning af det nord-syd-
gàende eltransmissionsnet; etable ring 
af ca. 1 000 km h ojspsendlngsledning i 
Mezzogiorno  
ENEL 
10 mia lire 7.3 

97. Anlaeg for overordnet styring af 
al Produktion og transmission af elek* 
tricitet 
ENEL 
29.8 mia lire 21,8 

98. Sammenkobling af det italienske 
og franske hojspaendingsnet; 138 k m 
hojspaendingsledninger fra Rondls-
sone (Aostadalen) til Lille Sankt Bern-
hard (den franske grasnse) 
ENEL 
40 mia lire 29.1 

99. Istandsaettelse af elnettet efter  
jordskaelvene i Campanien og Basili  
cata i november 1980 
ENEL 
15 mia lire 10,8 

100-101. Gasdistributionsnet til knap 
^00 000 forbrugere i seks kommuner I 
Puglien, fire i Ca labrien og tre i Latium 
ITALGAS Sud S.p.A. gennem Banco 
di Napoli 
30 mia lire 21,9 
10 mia lire 7.3 

102. Naturgasdistributionsnet til over 
35 000 forbrugere i 17 delvis forsy-
nede kommuner i Latium , Abruzzerne, 
Campanien og Puglien 
METANO CITTA S.p.A. gennem 
Banco di Napoli 
15 mia lire 10.9 

103. Gasdistributionsnet I 13 kom
muner pà Sicilien 
Siciliana Gas gennem Banco di Sici
lia 
23 mia lire 16,6 

104. Etablering af 13 naturgasdis-
tributionsnet og udbygning af 64  
andre i Lombardiet, Marche. Venezia. 
Toscana og Umbrien med henblik pà 
tilsiutning af 58 000 forbrugere 
EST1GAS S.p.A. gennem CARIPLO 
30 mia lire 21.7 

105. Det 155 km lange afsnlt 
Arezzo (Toscana)—Minerbio (Emilia-
Romagna) af gasrorledningen Aige-
riet—Italien med kompressorstation i 
Melizzano (Campanien) 
SNAM S.p.A. gennem ENI 
80 mia lire 57,6 
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106. Udbygning af Cumanalinien af 
Napolis forstadsbaner samt opforelse 
af depoter og vaerksteder {Campa
nien) 
Den Itaiienske stat (transportmini-
sterlet) 
44 mia lire 31,7 

107. Vejprojekter pà Sicilien  
ANAS 
19,3 mia lire 14,1 

108. Forskellige afsnit af hovedvej 
148 mellem Aprilia og Latina samt  
hovedvej 7 naer Terracina (Latium) 
ANAS 
16 mia lire 11.7 

109. Forskellige afsnlt af kystvej 16 
(Puglien) 
ANAS 
21 mia lire 15.3 

110. 0stmotorvejsringen ved Rom  
(47 km) mellem A1 mod Milano og 
A 2 mod Napoli (Latium) 
Concessioni e Costruzioni Auto
strade S.p.A. (Autostrade) gennem IRI 
85 mia lire 61,3 

111. Udvidelse af tilslutningsanlaeg-
get i Vomero pà Napolis bymotorvej 
(Campanien) 
Regionen Campanien gennem den  
itaiienske stat 
10 mia lire 7.2 

112-113. Det 25,7 km lange afsnit 
Pontebba—Tarvisio—den ostrigske 
graense af Friulimotorvejen (Friuli-
Venezia Giulia) 
Concessioni e Costruzioni Auto
strade S.p.A. (Autostrade) gennem 
— CREDIOP 

70 mia lire 50,5 
— Istituto Bancario San Paolo di 

Torino 
70 mia lire 50,5 

114. Erhvervelse af 13 MD-82 og 6  
ATR-42 til beflyvning af indenrig sruter 
Aero Trasporti Italiani gennem IRI 
82 mia lire 59,1 

115. Daekmole ved Brindisis yder-
havn. Isaer kulkajerne (Puglien) 
Den Itaiienske stat (ministerlet (or 
offentilge arbejder) 
16 mia lire 11,6 
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116-118. Udbygning af telefonnettet 
med henbllk pâ tilslutning af ca. 
120 000 nye abonnenter 1 Abruzzerne, 
Molise og dei sydlige Latium 
SIP gennem 
— Banco di Roma 

60 mia lire 43,7 
— IRI 

60 mia lire 43,3 
— Banco di Napoli 

60 mia lire 43,3 

119. Udbygning af telefonnettet i 
Campanlen, Basilicata, Puglien og 
Calabrien samt pâ Sicilien med hen- 
blik pâ tilslutning af over 235 000 nye  
abonnenter  
SIR gennem IRI 
350 mia lir e 252,2 

120. Udbygning af telefonnettet pâ  
Sardinien med hen biik pâ tilslutning af 
knap 80 000 nye abonnenter 
SIR gennem IRI 
60 mia li re 43,2 

121. Tilslutning af 7 000 nye abon
nenter i de midlertidige boliger, der 
opfortes efter jordskaelvene I novem-
ber 1980 (Campanien og Basilicata) 
SIR 
3,3 mia lir e 2,4 

122. Udbygning af drlkkevandsforsy-
ningen i Napoli og omegn, i Caserta 
og pà Ischia til gavn for 2 300 000 
mennesker (Campanien) 
Cassa per il Mezzogiorno 
20 mia lir e 14,4 

123. Daemning over Fiuminimannu 
samt aniaeg for vandforsyning i det 
mellemste og nordlige Sardinien til 
gavn for 220 000 mennesker 
Cassa per il Mezzogiorno 
15 mia li re 10,8 

124. Udbygning og rationalisering af 
vandforsyningen i Cagliari (Sardinien) 
Cagliari kommune og den autonome 
region Sardinien gennem sldst-
naevnte 
8 mia lire 5.8 

125. Opforelse af dels renseanlasg i 
Nola og Foce Regi Lagni, dels kloak-
ker i 62 kommuner längs Napollbug-
ten med over 500 000 indbyggere 
(Campanien) 
Cassa per il Mezzogiorno 
25 mia lire 18,0 
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126. 52 km kloaknet, renseanlaeg i 
Savone samt havledning for udiedning 
af spildevand fra husholdninger og 
Industri i en stor del af provlnsen 
Savone (Ligurien) 
Regionen Ligurien gennem den ita-
lienske stat 
20 mia l ire 14,4 

127. Anlaeg for genbrug af fast affald 
og spildevandsbehandiing med Pro 
duktion af biogas, elektricitet og 
damp; fjernvarmenet til naerliggende 
industrier og boliger (Lombardiet) 
Bergamo kommune gennem IMI 
5.5 mia lire 4,0 

128. Kunstvanding og draening i 
Molise, Basilicata, Puglien og Gala-
brien samt pâ Sardinien 
Cassa per il Mezzogiorno 
20 mia li re 14,4 

129. Kunstvanding af 7 000 ha af 
Pelignasletten (Abruzzerne) 
Cassa per il Mezzogiorno 
15 mia li re 10,8 

130. Veje, jernbaner, vandforsyning 
og kloakering i industriomrâderne i 
Syrakus, Ragusa, Gela og Enna (Sici 
lien) 
Cassa per il Mezzogiorno 
14 mia lire 10.1 

131. Veje, jernbaner, vandforsyning 
og kloakering i industriomrâderne i 
Olbia (Sardinien), Brindisi, Bari (Pug
lien), Sangro Aventino og Val Pescara 
(Abruzzerne) 
Cassa per ii Mezzogiorno 
24,9 mia li re 18,0 

132. Basisinfrastrukturer i e t nyt for-
retningskvarter i Napoli (Campanien) 
Società Edilizia Mediterranea p.a.  
gennem IRI 
55 mia l ire 39,6 

133. Aniaeg af industriomrâder i 
Gonza, Morra de Sanctis, Porrara og 
Olivete GItra (Cam panien), der ramtes 
af jord skaelvene i nove mber 1980  
Den italienske stat 
30 mia l ire 21,6* 
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134. Modernisering af Produktionen  
af bilruder og automatisering af pro-
duktionsprocessen i en fabrik i San 
Salvo (Abruzzerne) 
Società Italiana Vetro S.p.A. gennem 
ISVEiMER 
20 mia li re 14,4 

135. Intensiv anvendelse af data-
matik og robotik ved Produktionen af 
dieselmotorer til landbrugsformâl i en  
fabrik i Pieve di Modolena (Emilia-
Romagna) 
LOMBARDINI Fabbrica Italiana 
Motori S.p.A. gennem IMI 
10 mia lir e 7,3 

136. Modernisering af en fabrik i 
Termoli for fremstilling af en ny motor-
type med lille slagvolumen samt udvi-
delse af ka paciteten for fremstilling af 
gearkasser (Molise) 
FIAT AUTO S.p.A. gennem IMI 
150 mia li re 108,3 

137. Udvikling af en ny type modul-
opbygget dieselmotor til landbrugs-
maskiner og industrikoretojer i en  
fabrik i Torino (Piemonte) 
FIAT Veicoli Industriali S.p.A. gen
nem BNL-Mediocredito 
40 mia li re 28,9 

138. Modernisering af en fabrik for  
fremstilling af bl a. teknologisk innova
tive bildele i Bari (Puglien) 
WEBER S.p.A. gennem IM I 
18 mia lire 13,0 

139. Automatiseret aniœg for frem
stilling af en ny type karburator, 
omstilling af et testcenter tll EDB 
samt udvidelse af forsknings- og for-
sogsafdelingen for elektronisk udstyr i 
en fabrik i Bologna (Emilia-Romagna) 
WEBER S.p.A. gennem IMI 
2 mia lire 1,4 

140. Anvendelse af hojteknologi ved 
fremstillingen af drivende bagaksler 
til lastbiler I en fabrik i Gameri (Pie
monte) 
ROCKWELL CVC S.p.A. gennem 
INTERBANCA 
55 mia lire 39,6 

141. Genopbygning af en fabrik for  
fremstilling af bild ele i Napoli (Campa
nien) efter jordskaelvene i november 
1980 
Comlnd S.p.A. og Comind Sud S.p.A. 
gennem ISVEIMER 
7 mia li re 5,0 * 
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142-144. Investeringer i fabrikker 1 
Pomigliano d'Arco, Casoria og Capo-
dichino (Campanien) med henblik pâ  
bygning af det fransk-italienske kort-
distancetransportfly ATR 42 
AERITALIA gennem 
— IMI 

42,4 mia lire 30.9 
— INTERBANCA 

22,4 mia lire 16,3 
— Banco di Napoli 

22,4 mia lire 16,3 

145-146. Fabrik i Pomigiiano d'Arco 
(Campanien) for fremstiiiing og vedli-
geholdelse af f lymotorer; opforelse af 
testfaciliteter og et vaerksted for repa 
ration af flymotorer samt for fremstii
iing af reservedeie 
ALFA ROMEO AVIO S.p.A . gennem 
— Banco di Napoli-Sezione di 

Credito Industriale 
26,8 mia l ire 19.3 

— IMI 
13,4 mia l ire 9.7 

147. Fabrik I Pomigiiano d'Arco 
(Campanien) for fremstiiiing og vedli-
geholdelse af flymotorer: istandsaet-
telse efter jordskaelvene i november 
1980 
ALFA ROMEO AVIO S.p.A. gennem 
IRI 
10 mia lire 7,2* 

148. Omstrukturering af en fabrik ì 
Genua-Sestri for fremstiiiing af elek-
troniske dele til systemer for numerisk  
styring af vaerktojsmaskiner, billed-  
genkendelse, elektronisk postsorte- 
ring og styring i kraftvaerker (Ligurien)  
Elettronica San Giorgio S.p.A. gen
nem Istituto Bancario San Paolo di 
Torino 
25 mia li re 18,2 

149. Udbygning, rationalisering og 
automatisering af en fabrik for frem
stiiiing af billedror tii farvefjernsyn i 
Anagni (Latium) 
VIDEOCOLOR S.p.A. gennem IMI 
40 mia li re 29,2 

150. Modernisering og udbygning af 
anlaeg i San Marco Evangelista (Cam
panien) for fremstiiiing af polyester- 
folie samt videobând, videokassetter  
og disketter heraf 
3 M ITALIA S.p.A. gennem iSVEIMER 
21 mia li re 15,3 

Energiformâl 
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151. Udbygning af fabrikker for frem
stiiiing af elektronisk udstyr i Scar-
magno (teleudstyr), S. Lorenzo d'Ivrea  
(elektronisk styring), Borgoticino/ 
Dormelletto (industriautomation) og 
Lein (kvalitetsdisketter) (Piemonte) 
Fire seiskaber i OLIVETTIkoncernen 
gennem IMI 
15 mia li re 10,8 

152. Modernisering og udvidelse af 
et bryggeri i Pedavena i provinsen 
Belluno (Venezia) 
BIRRA DREHER S.p.A. gennem IMI 
20 mia lire 14.4 

153. Modernisering og udvidelse af 
et bryggeri i Napoli (Campanien) 
BIRRA PERONI INDUSTRIALE S.p.A.  
gennem Banco di Napoli-Sezione di 
Credito Industriale 
15 mia li re 10,8 

154. Udvidelse af produktions- og 
afsaetningskapaciteten I en fabrik for  
fremstiiiing af konsumis 1 Caivano 
(Campanien) 
ALSO S.p.A. gennem ISVEIMER 
10 mia li re 7,2 

155-156. Modernisering af fire teks-
tilfabrikker i Mortara, Manerbio, Val-
dagno og Maglio di Sopra samt  
udbygning af det centrale EDB-
system (Lombardiet og Venezia) 
Manifattura Lane Gaetano MAR-
ZOTTO e Figli S.p.A. gennem IMI 
15 mia lire 10,9 
10 mia lire 7,2 

157. Automatisering af Produktionen  
og indforelse af administrativ EDB i 
ni konfektionsfabrikker i provinserne 
Torino, Asti og Cuneo (Piemonte) 
Gruppo Finanziario Tessile S.p.A. 
gennem IMI 
5 mia iir e 3,6 

158. Genbepiantning af over 4 000  
ha med skov samt aniaeg af s koweje i 
Aostadaien 
Den autonome region Aostadaien 
gennem den italienske stat 
8 mia li re 5,8 

159. Modernisering af fem hoteller i  
Avellino. Caserta (Campanien), Cata
nia, Palermo og Syrakus (Sicilien) 
ITAUOLLY gennem IMI 
2.5 mia iire 1.8 
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160. Ferleby mad 1 100 sengeplad-
ser pa Metapontos kyst (Basilicata) 
Sviluppo Turistico per il Metaponto 
S.p.A. gennem ISVEIMER 
6 mia lire 4,3 

161. Restaurering og bevarelse af de 
arkaeologiske sevasrdigheder 1 Pom 
peji, Herculaneum og Stabiae (Cam-
panien) 
Den italienske stat (kultur- og miljo-
minlsteriet) 
4 mia lire 2,9 

162. Globallân ti! Banco di Napoli-
Sezione di Credito industriale med 
henblik pâ finansiering af mindre og 
mellemstore projekter inden for in
dustri, hoteldrift og tjenesteydelser 1  
Mezzogiorno 
30 mia lire 21,8 

163. Globallân til BNL-Sezione di 
Credito Industriale med henblik pà 
finansiering af m indre og mellemstore 
industriprojekter i Mezzogiorno 
50 mia lire 36,3 

164. Globallân gennem IMI tìl en  
rœkke seiskaber for leasingfinansie-
ring af mind re og mellemstore projek 
ter inden for industri og tjeneste
ydelser i Mezzogiorno 
40 mia lire 28,8 

165. Globallân til INTERBANCA med  
henblik pâ finansiering af mindre og 
mellemstore projekter inden for in
dustri, hoteldrift og tjenesteydelser i 
Mezzogiorno 
20 mia lire 14,5 

166-167. Globallân tìl ISVEIMER med  
henblik pâ finansiering af mindre og 
mellemstore projekter inden for indu
stri, hoteldrift og turisme i Mezzo
giorno pâ fastlandet 
75 mia lire 54,7 
60 mia lire 43,2 

168. Globallân til ISVEIMER med 
henblik pâ istands®ttelse af produk-
tionsmidlerne i mindre og mellemstore 
virksomheder inden for industri og 
hoteldrift efter jordskaelvene i novem-
ber 1980 (Campanien og Basilicata) 
6,6 mia lire 4,8 

169-170. Globallân til CIS med hen
blik pâ finansiering af mindre og mel
lemstore projekter inden for industri  
og tjenesteydelser pâ Sardinien 
35 mia lire 25,3 
35 mia lire 25,2 

Energiformâl 
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171. Globallân til Banco di Sicilia  
med henblik pâ finansiering af mindre 
og mellemstore industriprojekter pâ 
Sicilien 
15 mia lire 10,8 

172. Globallân til IRFIS med henblik 
pâ finansiering af mindre og mellem
store industriprojekter pâ Sicilien 
15 mia lire 10,9 

173. Globallân til ARTIGIANCASSA 
med henblik pâ finansiering af projek 
ter, der gennemfores af hândvaerks-
virksomheder i udvikiingsomrâder 
30 mia lire 21,8 

174. Globallân til EFIBANCA med  
henblik pâ finansiering af mindre og 
mellemstore projekter inden for indu 
stri og tjenesteydelser i ud vikiingsom
râder i Mellem- og Norditalien 
15 mia lire 10,9 

175-176. Globallân til IMI med hen
blik pâ finansiering af mindre og mel
lemstore projekter inden for industri,  
hoteldrift og tjenesteydelser i udvik
iingsomrâder i Mellem- og Norditalien  
60 mia lire 43,3 
30 mia lire 21,6 

177. Globallân til regionale Medio 
crediti og til INTERBANCA gennem 
MEDIOCREDITO CENTRALE med 
henblik pâ finansiering af mindre og 
mellemstore projekter inden for indu 
stri og tjenesteydelser i udvikiingsom
râder i Mellem- og Norditalien  
60 mia lire 43,6 

178-179. Globallân til BNL-SACAT 
med henblik pâ finansiering af mindre 
og mellemstore projekter inden for 
hoteldrift og turisme 
— i Mezzogiorno 

10 mia lire 7,3 
— i egnsudvikiingsomrâder i Mellem-

og Norditalien 
12,5 mia lire 9,0 

180-181. Globallân tll CREDIOP med  
henblik pâ finansiering af mindre og 
mellemstore infrastrukturer i Mezzo 
giorno 
3,8 mia lire 2,7 
5,6 mia lire 4,1 

182-183. Globallân tit BNL, der i 
Mezzogiorno agter at finansiere 
— mindre og mellemstore projekter 

for rationalisering af industriens 
energianvendelse 
15 mia lire 10.9 

— infrastrukturer for energi 
5 mia lire 3,6 
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184. Globaiiân tii ISVEIMER med  
henbiik pa finansiering af infrastruk 
turer for energi 1 Mezzogiorno 
20 mia lire 14,4 

185. Giobaiiân til regionale Medio
crediti og tii INTERBANCA gennem  
MEDIOCREDITO CENTRALE med 
henbiik pâ finansiering af mindre og 
mellemstore projekter for rationaii-
sering af energianvendelsen i Meiiem-
og Norditaiien 
25 mia lire 18,2 

186. Giobaiiân til Istituto Bancario  
San Paolo dl Torino med henbiik pâ  
finansiering af infrastrukturer for 
energi i Mellem- og Norditaiien 
20 mia lire 14,4 

187-190. Giobaiiân tii IMI, der i Mei-
lem- og Norditaiien agter at finansiere 
— mindre og meiiemstore projekter  

for rationalisering af industriens 
energianvendeise 
15 mia lire 
20 mia lire 

— mindre og meiiemstore infrastruk 
turer for energi (gasdistributions-
net, vandkraftvœrker og genbrug 
af husholdn ingsaffaid) 
85 mia li re 
10 mia li re 

191-193. Giobaiiân tii BNL med hen
biik pâ finansiering af projekter for  
rationalisering af ind ustriens energian
vendeise samt mindre og meiiemstore 
infrastrukturer for energi i Meilem- og 
Norditaiien 
20 mia li re 14,4 
50 mia li re 36.4 
30 mia li re 21,9 

LUXEMBOURG 16,4 

DET FORENEDE KONGERIGE 

10,9 
14,4 

62,0 
7,2 

750 mio ifr. 

194. Afsnittene Senningerberg—Nie-
deranven (4 km) og Potaschbierg 
—den tyske graense (10,5 km) af 
motorvejen Luxembourg—Trier  
Den luxembourgske stat (vejfonden)  
750 mio ifr. 16,4 

888,2 

521 mio £ 

195-198. Blok 1 og 2 à 611 MW af et 
kernekraftvœrk i Torness Point (Skot-
land) 
South of Scotland Electricity Board 
40 mio £ 70,1 
50 mio £ 83,7 
Lân i US-$ med variabel rente pâ 
belob, svarende tii 
10.0 mio £ 16,9 
50.1 mio £ 84,5 
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199-200. Aniaeg for lagring og opar-
bejdning af kernebraendsel i Sellafield 
(Nordengland) 
British Nuclear Fuels Limited 
Lân 1 US-$ med variabel rente pâ  
belob, svarende til 
60.2 mio £ 101.5 
48,1 mio e 81.2 

201. Udnyttelse af gasforekomsten 
Esmond i den britiske del af Nord-
soen 
Hamilton Brothers U.K. Petroleum 
Corporation og Hamilton Oli Great  
Britain pic 
10 mio E 16.8 

202. Sammenkobling af det britiske 
og franske hojspaendingsnet ved 
hjaelp af fire par sokabler under Kanä 
len mellem Sellindge (Sydostengland) 
og Bonningues-lès-Calais (Nordfrank-
rig-Pas-de-Calals) 
Central Electricity Generating Board 
70 mio £ 122,7 

203. 5.5 km forbindelsesve) mellem 
motorvej M 4 og Llanelli i Sydwales 
Dyfed County Council 
2 mio £ 3.5 

204, Forbedring af 18 km af hoved-
ve] A 467 mellem Newport og Aber-
tillery (Wales) 
Gwent County Council 
4 mio £ 7,0 

205. Vejbygning i grevskabet Dur 
ham (Nordengland) 
Durham County Council 
1.6 mio £ 2.7 

206. Modernisering og udvidelse af 
den regionale lufthavn Leeds-Bradford 
(Yorkshire and Humberside) 
Leeds-Bradford Αίφοιΐ Joint Com
mittee gennem West Yorkshire 
Metropolitan County Council 
5 mio £ 8.8 

207. Udvidelse og modernisering af 
telefonnettet 1 Hull (Yorkshire and 
Humberside) 
Kingston upon Hull City Council 
1 mio £ 1.7 

208. Udbygning af kloakfaciliteterne 
og forbedring af spildevandsbehand-
lingen (Sydvestengland) 
South West Water Authority 
6 mio £ 8,8 
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209-210. Aniaeg for draening og 
slamsedimentering i Merseyside (Nord-
vestengland) 
North West Water Authority 
14 mio £ 
13 mio £ 

211-212. Vandforsyning og spilde-
vandsbehandling i det sydiige York
shire 
Yorkshire Water Authority 
8,5 mio £ 
8,5 mio £ 

kloakfaciliteterne 
vandforsyningen 

213. Udbygning af 
og forbedring af 
(Nordengland) 
Northumbrian Water Authority 
10 mio £ 

214. Kloakfaciliteter i Prestwick og 
Monkton samt vejbygning i Glasgows  
omegn (Skotland) 
Strathclyde Regional Council 
13 mio £ 

215. Aniaeg for vandforsyning og 
spildevandsbehandling i et stort om-
râde i East Anglia, East Midlands og 
Humberside 
Anglian Water Authority 
34 mio £ 

216-217. Vejbygning. havne- og luft-
havnsanlaeg samt losseplads i Liver-
pooiomrâdet (Nordvestengland) 
Merseyside County Council 
5 mio £ 
5 mio £ 

218-219. Vejbygning, losseplads og 
infrastrukturer til industriomrâder i 
Lancashire (Nordvestengland) 
Lancashire County Council og Ros-
sendale Borough Council gennem 
Lancashire County Council 
3 mio £ 
3 mio £ 

220. Vejbygning og industriomrâder i 
Devon; hoteiskole og offentlig losse
plads i Plymouth; udstyr til Exeter luft
havn {Sydvestengland) 
Devon County Council 
4 mio £ 

221. Forskellige infrastrukturer. der  
fremmer etablering af beskaeftigelses-
skabende industri- og servicevirksom-
heder, isaer Inden for turisme. i Swan
sea (Wales) 
Swansea County Council 
9 mio £ 

24,5 
21,9 

14.9 
14.3 

16.7 

21,9 

57.4 

8,8 
8,4 

5.3 
5,1 

6.7 

15,1 
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222. Infrastrukturer til et lille Industrl-
omrâde I Scunthorpe (Yorkshire and 
Humberside) 
Scunthorpe Borough Council 
0.89 mio e 

225. Qloballân til Bank of Scotland 
med henblik pâ finanslering af m indre 
og mellemstore projekter Inden for 
Industri og tjenesteydelser i udvik-
lingsomràder, undtagen Nordirland  
1 mio £ 

1.5 

223. Tllkorselsvej til et industriom-
räde syd for Alnwick (Nordengland) 
Alnwick District Council 
50 000 £ 0,1 

224. Bygning af et nyt kortdlstance· 
fly med 36 pladser i Belfast (Nord·  
Irland) 
Short Bros pic 
10 mio £ 16,9 

1.8 

Energiformâl 
Infrastrukturer af interesse for Feellesskabet 
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226. Globallân til Royal Bank of 
Scotland og Williams & Glyn's Bank 
pic gennem Royal Bank of Scotland 
Group pic med henblik pâ finansierlng 
af mindre og mellemstore projekter 
inden for industri og tjenesteydelser i 
udvikiingsomrâder, undtagen Nord-
irland 
2 mio £ 

227. Fuldmagts- og garantiaftale 
med handele- og Industrlminlsteriet 
for England, minlsterlerne for Skot-
land og Wales samt departementet 
for okonomlsk udvikling under mini-
sterlet for Nordirland om finansiering 
af mindre og mellemstore projekter 
inden for industri, turisme og tjene
steydelser i udvikiingsomrâder  
20 mio £ 

3.5 

33,5 

Sìden 1979 er eri reekke làn blevet stillet til ràdighed (or vandkraftvœrker i Graekeniand, bl.a. et projekt ved Aliakmon, der bestàr af 
dœmningerfbillederne) samt vandkraftvœrkerne Sfikia og Assomata. sydvest for Thessalonike. De beskeeftigelsesmœssige virkninger af de 
finansierede projekter. isaer de store infrastrukturer. kan anslàs Iii ca. 500 000 arbejdspladser i 1984. 
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Β. Lan ai midlerne fra del nye fsllesskabsinstrument for optagelse og ydelse af làn 
(NIC) 
Aftaler undertegnet ΐ 1984 

l 1984 indgik Kommissionen for De europaeiske Faellesskaber og Banken i forening aftaler om làn pâ 1 181,8 mio af NICs 
midier til projekter Ι Faellesskabet. 

Banken har ydet disse lân, hvis okonomlske hovedtraek er beskrevet pâ siderne 27-47, pâ Det europaeiske okonomiske 
Faellesskabs vegne og for dets regnlng og risiko (jf. s. 29). De figurerer ikke pâ statusopgorelsen, men regnskabsfores 1  
Den saeriige Afdeling (jf. s. 90). Bankens ansvar 1 forbindelse med disse lân er begraenset til den behorige udovelse af 
den modtagne bemyndigelse i overensstemmelse med normal bankpraksis. 

Projekternes okonomipolitiske formâl, som er anfort 1 hojre spalte, svarer til hovedinddelingerne i tabel 4. 

De af NICs midier finansierede projekter, der ligeledes har modtaget lân af Bankens egne midier, er markeret med et 
plustegn. Lânene til genopbygningen af de jordskaeivsramte omrâder i Italien er maerket med en asterisk. De er forbun-
det med en rentegodtgorelse pâ 3 procentpoints. 

Energiformâl 
Infrastrukturer af Interesse for Faellesskabet 
Mindre og mellemstore virksomheder 
Reglonudvikling 

DANMARK 

Mio ECU 

134,6 

GR/EKENLAND 

36,7 

1 1(X) mio kr. 

228.+ Platform til Gormfeltet i Nord-
soen; 220 km olierorledning til Jyl-
lands vestkyst og 110 km rorledning 
herfra til Fredericia; terminal i Frede-
ricia 
Dansk Ollerer A/S 
300 mio kr. 

229-230. + Fordelings- og distributi-
onsnet for naturgas til 47 kommuner i 
hovedstadsomrâdet  
Hovedstadsreglonens Naturgas l/S 
gennem Kongerlget Danmarfcs Hypo-
tekbank og Flnansforvaltning 
250 mio kr. 
250 mio kr. 

231-232. Globailân til Finansierlngs-
Instltuttet for Industri og Hàndvœrk 
A/S med henblik pâ finansiering af 
produktive Investeringer, der foreta-
ges af mindre og mellemstore virk
somheder inden for industri, hând- 
vaerk og tjenesteydelser 
100 mio kr. 
200 mio kr. 

30,5 
30,5 

12,2 
24,7 

69,3 

6 325,6 mio dr. 

233.+ Kraftvaerk pâ 2 χ 300 MW i 
Amynteon (Vestmakedonien), der skal 
tyres med brunkui fra et naerliggende 
brud 
DEI 
Làn i ECU pâ et belob, svarende til  
1 474,6 mio dr. 16,0 

Energiformâl 
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234.+ Abent brunkulsbrud i Amyn
teon (Vestmakedonien) med henblik 
pâ forsyning af et naeriiggende kraft
vaerk 
DEI 
Lân i ECU pâ et belob, svarende tll 
1 751 mio dr. 

235.+ Udvidelse og modernisering 
af telefo n- og telexfaciliteterne 
OTE 
1 600 mio dr. 

236. Globailân til Agrotiki Trapeze 
tis Ellados med henblik pâ finansie
ring af mindre og meilemstore land-
brugsindustriprojekter og investerin 
ger i landbrugsbedrifter 
1 500 mio dr. 

FRANKRIG 

2 650 mio ffr. 

237. + Bygning og opsendelse af 
sateliitter, jordstationer og telenet 
med henblik pâ avanceret datatrans-
mission til gavn for erhvervslivet og 
sikring af forbindelserne med de  
franske oversoiske departementer  
Administration des Postes et Télé 
communications gennem CNT  
300 mio ffr. 

19,0 

18,0 

16,3 

386,3 

43,7 
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238-261. Globallân til 12 egnsudvik-
Mngsselskaber (SDR) med henblik pâ  
finansiering af mindre og mellemstore 
projekter inden for industri og tjene-
steydelser. bortset fra turisme og 
handel, uden for udviklingsomrâder 
— SDR Midt- og Ostfrankrig 

40 mio ffr. 
40 mio ffr. 

— SDR Champagne-Ardennerne, 
Champex 
15 mio ffr. 
15 mio ffr. 

— SDR Sydvestfrankrig, Expanso 
10 mio ffr. 
10 mio ffr. 

— SDR Lorraine. Lordex 
10 mio ffr. 
10 mio ffr. 

— SDR Middelhavet 
15 mio ffr. 
15 mio ffr. 

— SDR Nordfrankrig-Pas-de-Calais 
10 mio ffr. 
10 mio ffr. 

— SDR Normandiet 
20 mio ffr. 
20 mio ffr. 

— SDR Picardiet 
25 mio ffr. 
25 mio ffr. 

— SDR Alsace. Sade 
30 mio ffr. 
30 mio ffr. 

— SDR Sydostf rankrig 
40 mio ffr. 
40 mio ffr. 

— SDR Vestfrankrig, Sodero 
10 mio ffr. 
10 mio ffr. 

— SDR Mid t- og Vestfrankrig, 
Sodecco 
10 mio ffr. 
10 mio ffr. 

262-263. Globallân til Crédit Natio
nal med henblik pâ finansiering af 
produktive investeringer. der foreta-
ges af mindre og mellemstore virk
somheder 
350 mio ffr. 
430 mio ffr, 

264-266. Globallân til GERME med 
henblik pâ finansiering af produktive 
investeringer, der foretages af mindre 
og mellemstore virksomheder 
400 mio ffr. 
330 mio ffr. 
270 mio ffr. 

267. Globallân til Caisse Centrale 
de Crédit Coopératif med henblik pâ  
finansiering af produktive investerin
ger. der foretages af mindre og mel
lemstore virksomheder inden for in 
dustri og tjenesteydelser i forbindelse 
hermed 
100 mio ffr. 

5.8 
5.8 

2.2 
2,2 

1.5 
1.5 

1,5 
1,5 

2.2 
2.2 

1.5 
1.5 

2.9 
2,9 

3.6 
3.6 

4.4 
4.4 

5,8 
5.8 

1.5 
1.5 

1.5 
1.5 

51,0 
62,7 

58.3 
48.1 
39.4 

14,6 



Energtformâl 
Infrastrukturer at interesse for Faellesskabet 
MIndre og mellemstore virksomheder 
Regionudvlkling 

IRLAND 

Mio ECU 

50,0 

36,2 mio l£ 

268.+ Forbedring af vejnettet 
Den irske stat (finansminlsteriet) 
11 mio !£ 

269. + Vandforsyning og spilde-
vandsbehandting 
Den Irske stat (finansminlsteriet) 
11,2 mio 12 

270. + Plantning af 15 800 ha skov, 
skoweje. turistfaciliteter og tekniske 
installationer 
Skowœsenet under skov- og fiskerl-
ministeriet gennem den irske stat 
(finansministeriet) 
14 mio IC 

15.1 

15,5 

19,4 

ITALIEN 497.3 

687,5 mia lire 

271. Det 100 km lange afsnit Palia-
no—Civita Castellana (Lat ium) af ga s-
rorledningen Algeriet—Italien 
SNAM S.p.A. gennem ENI 
55 mia lire 39,7 

272-274. Omstilling af det romerske 
gasnet til naturgas og udvidelse af de 
lokale distributionsnet (Latium) 
ITALGAS S.p.A. gennem 
— BNL-SAFOP 

10 mia lire 7,2 
— CENTROBANCA 

10 mia lire 7,2 
— EFIBANCA 

10 mia lire 7.2 

275. Istandsaettelse af jernbanenet-
tet efter jordskselvene i november 
1980 (Campanien og Basilicata) 
Azienda Autonoma delle Ferrovie 
dello Stato 
20 mia li re 14,6 * 

276-279. Installation af solfangere 
med henblik pà Produktion af varmt 
brugsvand i boligblokke etier erhvervs-
bygninger 
ENEL 
— i Mezzogiorno 

5 mia lire 3,6 
10 mia lire 7,2 

— i Mellem- og Norditalien 
15 mia lire 10,8 
10 mia lire 7.2 

Energiformâl 
Infrastrukturer af interesse for Fœllesskabet 
Mindre og mellemstore virksomheder 
Regionudvikling 

Mio ECU 

280-282. Globaliän til INTERBANCA 
med henblik pà finansiering af produk 
tive investeringer, der foretages af 
mindre og mellemstore virksomheder i 
Mellem- og Norditalien uden for ud-
viklingsomràder 
30 mia lire 21,9 
20 mia lire 14,4 
25 mia lire 18,0 

283. Globaliän til EFIBANCA med  
henblik pà finansiering af produktive  
investeringer. der foretages af mindre 
og mellemstore virksomheder i Mei-
lem- og Norditalien uden for ud-
viklingsomràder 
20 mia lire 14,6 

284. Globaliän til BNL med henblik 
pä finansiering af produktive Investe
ringer. der foretages af mindre og 
mellemstore virksomheder i Mellem-
og Norditalien uden for udviklingsom-
ràder 
25 mia lire 18,2 

285-286. Globaliän til MEDIOCREDI
TO CENTRALE med henblik pà 
finansiering af produktive investerin
ger. der foretages af mindre og mellem
store virksomheder i Mellem- og Nord-
italien uden for udviklingsomräder  
70 mia lire 50,5 
80 mia lire 57,6 

287-288. Globaliän til CENTROBAN
CA med henblik pä finansiering af 
produktive investeringer, der foreta
ges af mindre og mellemstore virk
somheder i Mellem- og Norditalien  
uden for udviklingsomräder  
35 mia lire 25,3 
30 mia lire 21.6 

289. Globaliän til ARTIGIANCASSA 
med henblik pä finansiering af investe
ringer. der foretages af hàndvaerks-
virksomheder i Mellem- og Norditalien  
uden for udviklingsomräder  
20 mia lire 14,4 

290-291. Globaliän til IMI med hen
blik pä finansiering af produktive inve
steringer, isaer i spredning af innova 
tion og ny teknologi, der foretages af 
mindre og mellemstore virksomheder 
i Mellem- og Norditalien uden for ud 
viklingsomräder 
70 mia lire 51,0 
80 mia lire 57,6 
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Energiformél 
Infrastrukturer af Interesse for Fsllesskabet 
Mindre og mellemstore virksomheder 
RegionudvikIIng 

Mio ECU 

2d2. Qloballân til BNL med henblik  
pà flnansierlng af projekter. der sigter  
mod at reducere energiforbruget og 
tilskynde ti! udnyttelse af alternative 
energikilder i byggesektoren i Meliem-
og Norditalien 
25 mia lire 

293-294. Globallân ti! VENEFON-
DIARIO med henblik pà finansiering af 
mindre og mellemstore projekter for  
rationalisering af energianvendeisen 1  
Meilern- og Norditalien 
— i infrastruktursektoren 

7.5 mia lire 
— inden for industri og byggeri 

5 mia lire 

18.2 

5.4 

3.6 

Energiformàl 
Infrastrukturer af interesse for Fasllesskabet 
Mindre og mellemstore virksomheder 
RegionudvikIIng 

DET FORENEDE KONGERIGE 

Mio ECU 

44,3 

26 mio £ 
295. Kloakering og spildevandsbe-
handling I Birmingham; regulering af 
Tame (West Midlands) 
Severn Trent Water Authority 
20 mio £ 33.7 

296. Qloballân til Bank of Scotland 
med henblik pâ finansiering af produk 
tive investeringer. der foretages af 
mindre og mellemstore virksomheder 
uden for udviklingsomrâder  
2 mio £ 3.5 

297. Globallân til Royal Bank of 
Scotland Group pic med henblik pâ  
finansiering af produktive investerin
ger. der foretages af mindre og mel
lemstore virksomheder uden for ud 
viklingsomrâder 
4 mio £ 7.0 

Anvendte forfcortelser 

Graekentand ETBA 

ETEBA 

OTE 

DEI 

Frankrig CAECL 

CEPME 

CNA 

CNT 

EOF 

Italien AGIP 

ANAS 

BNL 
BNL'SACAT 

CENTROBANCA 

Elliniki Trapeza Vion^ihanikis 
Anaptixeos A. E. 
Ethniki Trapeza Ependiseon 
Viomihanikis Anaptixeos 
Organismes Tiiepikoinonion tis 
Ellados 
Dimosia Epihihsi llektrismou 

Caisse d'Aide à l'Équipement 
des Collectivités Locales 
Crédit d'Équipement des Peti
tes et Moyennes Entreprises 
Caisse Nationale des Auto
routes 
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 dei Lavoro 
Banca Centrale di Credito 
Popolare 

CIS 

CREDtOP 

EFIBANCA 

ENEL 

ENI 
IMI 

INTERBANCA 

IRFIS 

IRI 

ISVEIMER 

MEDIOCREDITO 
CENTRALE 

SIP 

SNAM 

VENEFONDIARIO 

Credito Industriale Sardo 

Consorzio di Credito per le 
Opere Pubbliche 

Ente Finanziario Interbancario 

Ente Nazionale per lEnergia 
Elettrica 

Ente Nazionale Idrocarburi 
Istituto Mobiliare Italiano 

Banca per Finanziamenti a 
Medio e Lungo Termine 

Istituto Regionale per il Finan
ziamento alle tndustrìe 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 I Esercizio 
delle Telecomunicazioni p.a. 

Società Nazionale Metano
dotti 

Istituto de Credito Fondiario 
delle Venezie 
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Finansieringsbidrag uden for Faellesskabet 

I 1984 indgik Banken aftaler om finansieringsbidrag at egne midier og budgetmidier pà henholdsvls 620,7 og 
87,6 mio, eller Ι alt 708,3 mio, mod 480,3 mio i 1983. 

I ansogerlandene Spanien og Portugal var màlet at lette deres okonomiske integration I Faellesskabet 
(220 mio), og i Jugoslavien finansleredes projekter, der fremmer den okonomiske udvikling og er af faelles 
Interesse for landet og Fsellesskabet (126,3 mio), medens der I Maghreb- og Machraklandene samt Israel 
bevllgedes 201,3 mio, heraf 6 mio af budgetmidier, Inden for rammerne af aftalerne om finanslelt samarbejde 
mellem disse lande og Faellesskabet. 

79,1 mio af egne midier og 81,6 mio i form af risikovill lg kapital, altsà i alt 160,7 mio, gik til statarne 1 Afrika,  
Vestindien og Stillehavet Inden for rammerne af den anden Lomékonvention samt til de oversoiske lande og 
terrltorler i henhold tll Râdet for De europaeiske Faellesskabers afgorelse. 

Lan i ansogerlandene 

De 220 mio af egne midier, der udlântes I Spanien turisme (85 mio), forbedrer infrastrukturerne for 
og Portugal, fremmer udviklingen af de mindre og transport (80 mio) og bidrager tll udnyttelsen af 
mellemstore virksomheder Inden for Industri og landenes egne energiressourcer (55 mio). 

Banken yder finansieringsbidrag uden for Faellesskabet Inden for rammerne af aftaler mellem et land eller 
en landegruppe og Faellesskabet. De ydes I henhold tll Styrelsesrâdets samlede bemyndlgelser i overens-
stemmelse med vedtaegternes artlkel 18, som âbner mullghed for ydelse af lân uden for Faellesskabet 
(jf. tabel 9). Isaer I AVS-staterne er der ofte tale om samflnansiering med andre udviklingsfremmende  
Institutioner. 

Der kan for det forste ydes lân af egne midier, dvs. provenuet af iàntagningen pà kapitalmarkederne. 
Faellesskabet og mediemsstaterne stiller en samlet garanti til daekning af enhver risiko pâ 75 % af de  
finansielle forpllgtelser af egne midier uden for Faellesskabet. Disse lân pà markedsvilkâr kan forbindes  
med rentegodtgorelser, der afholdes af budgetmidier. 

For det andet er der mulighed for bevilling af finansieringsbidrag af budgetmidier. De ydes pâ Faellesska- 
bets vegne pâ meget günstige vilkâr (lân pà saeriige vllkâr eller risikovilllg kapital) og figurerer ikke pâ 
statusopgorelsen, men regnskabsfores separat i Den saeriige Afdeling (jf. s. 90). Lânene pâ sasrllge vllkâr 
kendetegnes af en meget lav rente (f.eks. 1 %) og en meget lang lobetld (f.eks. 40 âr, heraf 10 afdragsfh). 

Den risikovilllge kapital anvendes til finanslering af kapitalandeie, ydelse af lân tll en stat eller national 
udviklingsinstitution med henbilk pâ styrkelse af virk somheders egenkapitalgrundiag og bevilling af kvasi-
kapital. Sidstnaevnte har form af underordnede lân, som forst skai tilbagebetales efter de overordnede, 
eller betingede lân, hvis tilbagebetaling eller lobetld afhaenger af opfyidelsen af visse vllkâr, som fast-
laegges pâ bevlllingstidspunktet. 

Mulighederne for en smidig anvendelse af disse finansieringsformer. Isaer gennem afpasning af vilkârene 
efter projekternes karakter, tillader daekning af me get forskelligartede finansleringsbehov, hovedsagelig I 
industrisektoren, men i mindre omfang tillige I forbindelse med forundersogelser eller teknisk bistand til  
start af virksomheder. 
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Finansieringsbidrag uden for FasUesskabet 

Spanien 

Spanien modtog otte lân pâ i ait 140 mio. Fire  
globallân glk gennem formidiere til mindre og 
mellemstore virksomheder Inden for Industri og 
turisme. De er forbeholdt projekter I udviklingsom-
râder (45 mio) samt modernisering af virksomheder i 
mere industhallserede omrâder (25 mio), Under de 
lobende globallân bevilgedes 131 sublân pâ 44,8 mio  
til virksomheder hovedsagelig i Andalusien. Castillien 
og pâ De kanariske 0er. 

To andre globallân (30 mio) satte de lokale myndig- 
heder i tilbagestàende omrâder i stand til at  
forbedre deres infrastrukturer; 372 sublân pâ 15,2  
mio har sâledes gjort det muligt at gennemfore 
mindre og mellemstore ve]- og vandforsyningspro-
jekter. 

Endelig opnâede to projekter for udnyttelse af en er-
giressourcerne hver 20 mio. nemlig det kombinerede 
Strom- og pumpekraftvaerk pâ 210 MW i Moralets i 
de ostlige Pyrenaeer o g udnyttelsen af gasforekom-
sten Qaviota i Biscayabugten ud for Bilbao, som vil  
gore det muligt at reducere olieimporten. 

Portugal 

I Portugal bevilgede Banken fem lân pâ 80 mio.  
Heraf gik to pâ i alt 50 mio til infrastrukturer for  
transport i den nordlige del af landet, nemlig dels en  
ny jernbanebro over Douro, som i hoj grad vil  
forbedre kommunikationen mellem Lissabon og det 
storste okonomiske center i den nordlige del af 
landet. Porto, dels vejen til Vila Réal, som forbedrer 

TI ârs aktivltet i Portugal 

Fœllesskabet bereder sig pâ at optage to nye medlemsstater, nemlig Spanien og Portugal, som pâ  
mange mâder er forskellige, f.eks. med hensyn til storrelse, okonomisk vaegt og udviklingstrin. 

Siden 1975 er der i alt blevet udlânt 625 mio i Portugal Inden for rammerne af en saerlig nodhjaelp, 
finansprotokoller og bistanden forud for tiltraedelsen. Nedenfor folger en oversigt over hovedtraekkerne i  
denne aktivitet. 

I 1975 vendte Portugal bladet efter fiere ârtiers autoritaert styre, dets tidiigere kolonier blev uafhaengige,  
og den traditioneit autarkiske okonomi âbnede sig for den internationale konkurrence. Faellesskabets  
finansielle bistand sigtede i starten mod at hjaelpe landet med at lose saerüge okonomiske problemer og 
senere mod at forberede landets okonomiske integration i Faellesskabet. Bistanden bestod dels af lân af 
Bankens egne midier, hvoraf en del var forbundet med rentegodtgorelser af budgetmidier, dels af gave-
ydelser afholdt over Fasllesskabets budget og administreret af Kommissionen. 

Bankens lân var isaer forbeholdt projekter, som bidrog til at fjerne de tre vassentligste hindhnger for 
landets okonomiske udvikling, nemlig de utilstraekkelige infrastrukturer for kommunikation, den for store 
energimaessige afhaengighed og mange virksomheders beskedne produktivitet. 

Transport 

I et land med en lang kystlinie, et forrevet bagland og en randbeliggenhed i Faellesskabet var det nodven-
digt at styrke de forskellige transportformer. Derfor rettede Banken sin lângivning mod 

— vejen mellem Lissabon og Algarve samt de vest-ostgâende veje mellem Aveiro og Porto pâ den ene 
side og Spanien og Faellesskabet pâ den anden side; 
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Finansieringsbidrag uden for Fasllesskabet 

(rammen fortsat) 

— jernbanen mellem Porto og Lissabon; 

— havnene i Lissabon, Leixoes-Porto og Aveiro samt iufthavnene 1 Porto og Faro 1 den sydlige del af 
landet samt i Funchal pâ Madeira. 

Infrastrukturerne for luft- og sotransport synes nu pâ hojde med de mellemfristede behov, hvorimod 
forbindelserne i det Indre af landet er ganske utilstrsekkelige og fortsat bremser udvlklingen af de  
fattigste egne. 

EnergI 

Med en afhaenglghed af importeret olle pâ 75 % havde Portugal en vital interesse i at diversificere sin  
energiforsyning. Derfor finansierede Banken vandkraftvaerker I forbindelse med Douro i den nordlige del  
af landet og pâ Açorerne samt de tre blokke à 300 MW af det kulfyrede kraftvaerk i SInes, syd for  
Lissabon. De ovrige làn gik til datamatstyring af Produktionen og distributionen af elektricitet samt til  
sammenkobling af det portugislske og spanske hojspaendingsnet med henblik pâ en mere rationel udnyt- 
telse af produktionskapaciteten. 

Den produktive sektor 

Trods ârelange bestraebelser for omstrukturering forbliver Industrien 1 hoj grad forfordelt, idet produktivi-
teten er beskeden som folge af dels en for langvarig beskyttelse af et begraenset hjemmemarked, dels  
de underkapitaliserede familieforetagenders fremtraedende stilling. 

Banken sigtede derfor for det forste mod at modernisere og udvide store virksomheder i vaesentlige 
brancher, sâsom Produktion af kunstgodning, cement, plast og kobber, og for det andet — gennem 
globaliân til de forende finansieringsinstitutter — mod at modernisere ca. 185 mindre og metlemstore 
virksomheder inden for industri og tuhsme, sâledes at de kan begâ sig pâ det faelles marked. 

Modernlsering af landbruget, som laenge har vaeret handicappet af de for store brug mod syd og de for  
smâ mod nord, er ligeledes et vigtigt mài. Finansieringsbidragene har derfor isaer sigtet mod at forbedre 
infrastrukturerne for Produktion gennem etablering af kunstvanding. Hertil kommer et program for plant-
ning af eukalyptustraeer med henblik pâ fremstilling af papirmasse, hvilket vii bidrage til at diversificere  
den primaere sektors Produktion. 

transportfaciliteterne i en af de mest industrialise-
rede egne af la ndet. 

var forbundet med en rentegodtgorelse, 
afholdes over Fsellesskabets budget. 

der 

Udbygningen af elproduktlonskapaciteten pâ Aço 
rerne gennem opforelse af to vandkraftvaerker og et 
termisk kraftvaerk pâ i alt 13,2 MW vil gore det muligt 
at daekke den staerkt voksende eftersporgsel samt 
at afhjaelpe en haemsko for den okonomiske udvik-
ling. Hertil bevllgedes et lân pâ 15 mio. som delvis 

Endetig bliver to globaliân pâ i alt 15 mio til gavn for  
et storre antal mindre og mellemstore virksomheder, 
idet de isaer skal muliggore leasing af forskellige 
maskiner og udstyr. I 1984 bevilgedes 32 sublân pâ  
i alt 16,4 mio hovedsagelig til virksomheder I den  
nordlige og mellemste del af landet. 
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Finansieringsbidrag uden for FaeHesskabet 

label 9; Fsllesskabets planlagte finansielle bistand 
Fordeling pa de konventioner. (Inansprotokoller og afgorelser, der var gaeldende eller faerdigforhandlede de n 2. aprii 1985 

ImillionefECU 

Finansienngsbidrag al budgetmidier 

Altaiens art Gyldighedspenode 
Lân al egne 

midier (') 
Lân pâ 

sserligevilkâr 
Risikovillig 

kapital 
Gaveydei-
ser (2) (3) lait 

MIddelhavslandene 
Spanien 

Portugal 

Jugosiavien 

Tyrkiet 

Algerie! 

Marokko 

Tunesien 

Egypten 

Jordan 

Libanon 

Syrien 

Malta 
Cypem 

Israel 

Finansieit samarbeide 

Bisland irtden iiltrttdelsan 

Finansprotokoi 

4 Knansproiokol 

2. finan^otokol 

2. (iftansprotokol 

2. ftnet^rolofcol 

2. finansprotokoi 

2. finan^olokoi 

2. finansprotokoi 

2. rwfjri|«alp 

2. finansprotokoi 

2. finansprotokoi 

2. finansprotokoi 

2. finansprotokoi 

1. 7. 1984-
31. 12. 1985 
1. 7. 1984-

31. 12. 1985 
1.7.1980-
30. 6. 1985 

Endnu ikke 
underteonat 

1.1 igea 
si. 10. 1986 
1. 1, 1983-

31. 10. 1986 
1.6. 1983-

31. 10. 1986 
1.1. igea 

si- 10. 1986 
1.1. igea 

si. 10. 1986 
1.3. igea 

si. 10. 1986 

1.2. igea 
si. 10. 1986 

Sksl fofhendies 

1.5. 1984-
31. 12. 1988 
1. 1. 1984-

31. 10. 1986 

250 

150 

200 

225 

107 

90 

78 

150 

37 

34 
50 

64 

28 

40 

325(5) 

16(') 

42(') 

24(') 

50 0  

7(0  

5(') 

ll(^) 

6(^) 

50 

28 

67 

37 

76 

19 

11 

22 

10 

250 

150 

200 

600 

151 

199 

139 

276 

63 

50 
50 

97 

44 

40 

Middelhavslandene i alt 1 503 466 320 2 309 

AVS-stateme og OLT 
AVS-staterne 

OLT 

Danandan 
Lomèkonvaniion 

RMats afoeralsa 

1981-1985 

1981-1985 

685 
200 (β) 
15 

525(3) 

20(3) 

284(5) 

7(5) 

2 999 

38 

4 493 
200(6) 
80 

AVS-staterne og 
OLT i alt (') 

900 545(3) 291 (5) 3 037 4 773 

Total 2403 1 031 291 3357 7 082 

AVS-staterne 

OLT 

Oen iredje  
Lomékonveniion 
Ràdels algereise 

1985-1990(9) 

1985-1990(9) 

1 100 

20 

600(3) 

25 (3) 

600(5) 

15(5) 

4 860 

55 

7160 

115 

1 alt (B) 1 120 625 615 4915 7 275 

(!) Lân med rentegodtgerelser, der afholdes af Den europaeiske Udviklingsfonds midier, til proiekter ι AVS-stalerne og OLT og lân med rentegodtgerelser. der  
alhoides over Faeliesskabets aimindeirge budget, iii projekier ι middelhavslandene. undtagen Spanien. Jugosiavien, Tyrkiei og Israel. Libanon har valgi  
ikke al anvende gaveydeiserne til atholdetse al rentegodtgerelser. 

<2) Rentegodtgerelserne afholdes at gaveydeiserne 
(3) Finansieringsbidrag bevilget af Kommissionen for De europaeiske Faailesskaber 
(4) Uden bidragene til stabihsenng af eksporimdtaagterne ι AVS-staterne (557 mio) og OLI (9 mio) og uden den saerlige finansieringsordning for mineproduk-

ter tra AVS-staterne (262 mio), idet disse finansieringsbidrag beviiges af Kommissionen. 
(5) Finansieringsbidrag bevilgef af Banken. 
(6) Ifeige artikel 59 ι den anden Lomékonvention kan Banken efter individuel beslutning stille egne midier til râdighed for mine- og energiprojekier af faelles 

interesse, ifelge biiag XXXi kan disse lân ikke lorbindes med rentegodtgerelser, ligesom de skaf bevilges efier bemyndigelse Ira Styrelsesràdel. Lânene  
kan ikke overstige 200 mio. 

(^) Finansieringsbidrag bevilgei af enien Kommissionen eller Banken. 
(3) Uden bidragene til siabiiisenng al eksporfindtaagterne ι AVS-staierne <925 mio) og OLT (5 mio) og uden den saarhge finansieringsordning for mineproduk-

ler fra AVS-staterne (4t5 mio), idet disse linansieringsbidrag bevilges af Kommissionen. 
(9) Forventet gyldighedspenode 
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Finansieringsbidrag i de evrige middelhavslande 

I Jugoslavien var to làn forbeholdt forbedring af 
kommunikationen. Det forste pâ 66,3 mio gik til et  
Projekt for modernisering og elektrificering af jern-
banenettet, og det andet pâ 60 mio til den trans-
jugoslaviske motorvej. hvortil Banken tidligere bar 
bidraget. samt en del af en vejtunnel mod 0strlg. 
Sidstnaevnte lân bevilgedes uden for Protokollen  
efter saerlig bemyndigelse fra Styrelsesrâdet i over-
ensstemmelse med vedtaegternes artikel 18 pâ  
grund af den interesse, som bâde Jugoslavien og 
Faellesskabet har i en tidssvarende forbindelse 
mellem Graekenland og de ovrige mediemsstater. 

Marokko modtog lân pâ I alt 54 mio til et vandkraft-
projekt i Ait Chouarit, ost for Marrakech, samt til 
fremme af mindre og mellemstore investeringer 1 
landbrug og landbrugslndustri ί form af et globallân. 

I Tunesien gik 10,5 mio til en udbygning af kapacl· 
teten for lagring af godning {5.5 mio, heraf 1.5 mio  
pâ sasriige vilkâr af budgetmidier) samt I form af et  
globallân til finansiering af mindre og mellemstore 
virksomheder Inden for landbrug og landbrugsindu-
strl. Under dette globallân stilledes ni sublàn pâ  
1,3 mio til râdighed i ârets lob. 

I Egypten vil de samiede lân pâ 65,5 mio, heraf 
3 mio af budgetmidier, gore det muligî at indkoble et 
kraftvaerk i Shoubrah El Kheima, en forstad til Kairo,  
pâ nettet samt at opfore en gipsfabrik og et tegl-
vaerk, som anvender lokale râvarer, isaer orkenler.  
Endelig fremmedes udviklingen af mindre og 
mellemstore virksomheder inden for industri og 
turisme med risikovillig kapital. 

I Syrien ydede Banken to lân, dels til motorvejen 
mellem hovedstaden Damaskus og den jordanske 
graense (18,3 mio), dels til kunstvanding og draening 
af en del af Eufratdaten (20 mio). 

Lânene i Jordan belob sig til 13 mio, heraf 1,5 mio af 
budgetmidier, og gik til forbedring af vandforsy-
ningen i to byer i den sydlige del af landet samt  
mindre, lokale infrastrukturer i udvikiingsomrâder.  
Under de lobende globallân modtog seks mindre  
virksomheder inden for industri og turisme 2,8 mio i  
sublân. Hertil kommer 1,4 mio til investeringer i ca.  
100 landbrugsbedrifter. 

I Israel indgik et globallân pâ 20 mio i finansieringen 
af 15 mindre og mellemstore industrivirksomheder. 

label 10: Finansieringsbidrag i middelhavsiandene i 1984 
Fordeling pé lande og linansieringskilder 

Finansieringsbidrag 

Lartd 

Lân af egne midier af budgeimidler lall 

Lartd Mio ECU % Mio ECU % Mio ECU % 
Ansegeiiande 220,0 40,6 220,0 AOa 
Spanien 140,0 25,8 — — 140,0 25,6 
Portugal 80.0 14.8 — — 80,0 14,6 
Andre lande 321,6 59.4 6.0 100.0 327,6 59,8 
Jugoslavien 126,3 23,3 — — 126,3 23,1 
Marokko 54,0 10,0 — — 54,0 9.9 
Tunesien 9.0 1.7 1.5 25,0 10,5 1.7 
Egypten 62,5 11.5 3.0 50,0 65,5 12,0 
Jordan 11,5 2.1 1.5 25.0 13,0 2.4 
Syrien 38,3 7.1 — — 38,3 7.0 
Israel 20,0 3,7 — — 20,0 3,7 

Total 541,6 100,0 6,0 100,0 547,6 100,0 
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Finansieringsbidragene i AVS-staterne og OLT 

Bankens virkefelt omfattede 21 stater i Afrika, Vest- 
indien og Stillehavet samt et oversoisk terrltorium.  
Den bevilgede otte lân pâ i alt 79,1 mio at egne 
midier og 25 bidrag i form af risikovillig kapital pâ  
81,6 mio. De samiede finansieringsbidrag udgjorde 
sàiedes 160,7 mio mod 137,6 mio i 1983 og 159,5  
mio i 1982. Aktivitetsniveauet var fortsat i vid 
udstrskning bestemt af det beskedne antal storre 
investeringsforehavender sâvel som af flertallet af 
landenes okonomiske situation, som forbliver 
vanskelig og endda er blevet forvaerret pâ grund af 
de klimatiske forhold. Lànene af egne midier var 
forbundet med rentegodtgorelser af Den europae-
iske Udviklingsfonds midier, bortset fra lânet til  
udnyttelsen af en olieforekomst i Benin. 

Over halvdeien af finansieringsbidragene gik til indu-
striprojekter (89,6 mio), hovedsagelig inden for  
fremstillingsindustri (26,9 %) og landbrugsindustri 
(10,5%), samt til udviklingsbanker (18,3%). Sublâ- 
nene under de lobende globallân steg fra 21 mio I 
1983 ti) 38,1 mio, der var fordelt pâ 92 mindre og 
mellemstore projekter, isaer inden for landbrugsindu
stri (41 %), tekstiler (16%), traeforarbejdning (10%)  
og turismo (8,5%). Et vaesentligt traek ved aktivi-
teten til gavn for industrisektoren er de forholdsvis 
omfattende midier, der afsattes til istandsaettelse,  
fornyelse og start af virksomheder. 31,4 mio, eller  
38% af den risikovillige kapital, var forbeholdt  
sâdanne projekter. 

Flertallet af investeringsforehavenderne i AVS-
staterne var ge nstand for samfinansiering, isaer med  
Verdensbanken, Kommissionen for De europaelske 
Faellesskaber (Den europaeiske Udviklingsfond), en 
raekke bilaterale finansieringsinstitutioner i medlems-
staterne og andre udviklingsfremmende institutioner. 

FInansieringsbidragenes fordeling efter landenes 
udviklingstrin viser, at knap tre fjerdedele af lânene  
af egne midier var forbeholdt fern AVS-stater med  
forholdsvis stor gaeldsevne og en per capita 
indkomst pâ over 400 US-$, samt at over 90% af 
den risikoviltige kapital gik til projekter i de ugun-
stigst stiliede AVS-stater, hvis BNP per capita ikke 
overstiger 400 US-$. 

I 1984 stiliede Banken finansieringsbidrag til ràdig- 
hed i 18 afr ikanske stater. Den optrâdte sàiedes for 
forste gang i Guinea-Bissau samt i Säo Tomé og 
Principe. 

I Cameroun var lânene pâ 28 mio fordelt pâ dels 
forbedring og udbygning af vandforsyningen i 
hovedstaden Yaoundé, dels udvidelse af kapaciteten 
for latexforarbejdning med henblik pâ Produktion af 
gummi til eksport. 

De ovrige lân gik hovedsagelig til udnyttelse af 
kulbrinteforekomster samt Produktion af vandkraft 
(33,9 mìo, eller 21 %) samt til vandforsyningsnet i to 
centralafrikanske hovedstaeder (24,6 mio). 

Under et ventes de individuell og via globallân finan-
sierede projekter direkte at ville bidrage tit skabelse 
af ca. 4 000 arbejdspladser, hovedsagelig i industri-
og landbrugsindustrisektoren. I industrien belober 
den gennemsnitlige investering pr. skabt arbejds-
plads sig til 360 000 ECU for de individuelt og en  
tiendedel heraf for de via globallân finansierede 
projekter. Disse tal tager ikke hensyn til projekter 
for istandsaettetse eller start af virksomheder, hvis 
hovedformâl er en okonomisk og finansiel sanehng. 
De to projekter for udnyttelse af kulbrinteforekom
ster vil efter deres faerdiggorelse gore det muligt at  
producere ca. 300 000 t olieaekvivalent ârligt. Vand-
kraftprojekterne vil desuden bidrage tll at fortraenge 
ca. 35 0001 importerede olieprodukter ârligt. 

I Benin bevilgedes et lân af egne midier uden rente-
godtgorelse samt risikovillig kapital til udnyttelsen af 
en havbaseret olieforekomst (18 mio). 

I Zaire gik to finansieringsbidrag pâ i alt 12,2 mio til  
Société Financière de Développement (SOFIDE) 
med henblik pâ fremme af mindre og mellemstore 
virksomheder inden for Industri, landbrugsindustri, 
minedrift og turisme. Dette er Bankens sjette finan
sieringsbidrag til SOFIDE. Hertil kommer et lân pâ 2  
mio, som vil gore det muligt for staten sammen med  
Burundi og Rwanda at finansiere en del af sit bidrag 
til det regionale vandkraftvaerk Sinelac (27 MW), 

I Elfenbenskysten bevilgedes 12,6 mio til en hurtig  
installation af fire turbogeneratorer pâ tilsammen 100  
MW til udligning af va ndkraftvaerkernes produktions-
tilbagegang som folge af den usaedvanlige torke i 
1983. 
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I Etiopien vil 12 mio blive anvendt til istandsaettelse 
eg udvidelse af en tekstilfabrik, hvis Produktion er  
forbeholdt hjemmemarkedet. 

I Ghana udlânte Banken 7,6 mio til modernisering af 
et olieraffinaderi i Tema, hvilket bidrager til en bety-

delig reduktion af omkostningerne I forbindelse med  
Produktion af rafflnerede produkter. Hertil kommer  
et finansieringsbidrag pâ 2,4 mio til staten med  
henblik pâ forhojelse af de ns kapitalandel i det regi 
onale selskab Ciments de l'Afrique de l'Ouest, hvis  
aniaeg figger i Togo, og som allerede har modtaget  
fiere finansieringsbidrag fra Banken. 

Tabel 11 ; Finansieringsbidrag i statarne i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS-staterne) 
samt I de oversolske lande og territorier (OLT) i 1984 

Fordeling pâ lande og finansieringskilder 

Làn af egne midier 
Risikovillig kapital al  

budgetmidier 

Land MIO ECU % Mio ECU MIO ECU 

lalt 

Afrika 75,1 94,9 75,9 93,0 151,0 94,0 
Vestafrika 37,1 46,9 22,3 27,3 59.4 37,0 

Benin 13,5 17.1 4,5 5.5 18.0 11.2 
Elfenbenskysten 12.6 15,9 12.6 7.8 
Ghana 10,03 12,3 10.03 6.3 
Guinea 7.5 9.5 7.5 4.7 
Guinea-Bissau 3.8 4,7 3.8 2.4 
Liberia 3.5 4.4 1.5 1.8 5.0 3.1 
Togo 2.43 3,0 2,43 1.5 

Central- og 
/Ekvatorialafrika 38,0 48,0 19.1 23,4 57.1 35,5 

Burundi 2,94 3.6 2,94 1.8 
Cameroun 28,0 35,4 28,0 17,4 
Gabon 10,0 12,6 10,0 6.2 
Rwanda 2,0 2.4 2,0 1,3 
Sâo Tomé 0,04 0,1 0,04 
Zaire 14,16 17,3 14,16 8,8 

Cstlige og sydiige 
Afrika — — 34,5 42,3 34,5 21.5 

Etiopien 12,0 14,7 12,0 7.5 
Madagaskar 8,0 9,8 8.0 5.0 
Malawi 3.5 4,3 3.5 2.2 
Somalia 7.0 8,6 7.0 4.3 
Tanzania 3.5 4,3 3,5 2.2 
Regionale projekter 0.5 0,6 0.5 0,3 

Vestindien 4,0 5.1 3.9 4,8 7.9 4,9 
Jamaica 4.0 5,1 4,0 2,5 
St. Lucia 1,0 1.2 1,0 0,6 
St. Vincent 2,9 3.6 2,9 1,8 

Stillehavet 1,0 1,2 1,0 ο,β 
Tonga 1,0 1.2 1.0 0,6 

AVS 1 alt 79.1 100,0 80,8 99,0 159,9 99,5 

OLT 1 alt — — 0,8 1.0 0,8 0.5 
De nederlandske Antiller 0.8 1.0 0.8 0.5 

Total 79.1 100,0 81,6 100,0 160,7 100,0 
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t Gabon bevilgedes et lân pâ 10 mio til udvidelse af 
kapaciteten for rensning og distribution af drikke-
vand i hovedstaden Libreville. 

I Madagaskar skal 8 mio gore det muligt for en ud-
viklingsbank at finansiere istandssettelsen af mindre 
og mellemstore virksomheder inden for industri, 
landbrugsindustri og minedrift. 

I Guinea gik et lân pâ 7.5 mio til forbedring af kvali-
teten af den aluminiumoxid, der produceres af 
selskabet Friguia, som allerede modtog en bevilling 
fra Banken i 1980. 

I Somalia var e t finansieringsbidrag pâ 7 mio forbe-
holdt udnyttelsen af nogle naturgasforekomster. 
Projektet vii sàledes reducere elproduktionsomkost-
ningerne i omrâdet Mogadiscio, ligesom det vii redu
cere underskuddet pâ landets betalingsbalance. 

I Liberia modtog den lokale udviklingsbank to finan 
sieringsbidrag pâ i alt 5 mio med henblik pâ fremme 
af mindre og mellemstore projekter, erhvervelse af 
kapitalandele og gennemforelse af forundersogelser. 

I Guinea-Bissau udlânte Banken 3,8 mio til istand-
ssettelse af et skibsreparationsvserft, der hovedsa-

Istandsaettelse af AVS-staternes industri 
Forvaerringen af den okonomiske og finansielle situation i talrige AVS-stater i et ugunstigt internationalt 
miljo gor, at stadig fiere virksomheder har d riftsvanskeligheder og ser sig ude af stand til at opretholde 
en normal Produktion. 

Vedligeholdelses- og ledelsesproblemer, for beskeden Produktivität eller okonomiske vanskeligheder pâ  
grund af et mere begraenset marked end antaget, knaphed pâ udenlandsk valuta eller en utidssvarende 
prispolitik haemmer alt sammen de nye investeringer. Derfor er istandsaettelsen af virksomheder i nogle 
tilfaelde den hurtigste vej til en begyndende sanering af d e pâgaeldende landes okonomi. 

Hvis en virksomhed Ikke er konkurrencedygtig pâ grund af hoje driftsomkostninger, der skyldes utidssva
rende, foraeldede eller utilstraekkeligt vedligeholdte anlaeg, skulle den efter modernisering, omstilling eller 
tilpasning af anlaeggene kunne bringes okonomisk pâ fode. Genâbningen af virksomheden vil f.eks. 
kunne medfore en importreduktion og bidrage til forbedring af betalingsbalancen. Endvidere vil et land,  
hvor hav- og flodtransport er en forudsaetning for distributionen af neerlngsmidler, have stor gavn af en  
modernisering af et skibsreparationsvaerft, isaer i form af en oget landbrugsproduktion. 

Istandsaettelser forudsaetter en tilbundsgàende undersogelse af ârsagerne til virksomhedernes vanskelig
heder og mulighederne for at afhjaelpe dem. Skont genâbningen af en virksomhed pâ et okonomisk og 
finansielt sundere grundlag pâ laengere sigt bidrager til at styrke Ökonomien, medforer den dog i forste 
omgang ofte visse ulemper, sâsom reduktion af arbejdsstyrken eller regulering af priserne. 

Siden 1978, og isaer 1 1984, har Banken bidraget til genâbning af en raekke virks omheder. Nogle arbej-
dede med foraeldede anlaeg (en tekstilfabrik i Etiopien, anlaeg for afskalning af jordnodder i Senegal og 
Gambia samt et kraftvaerk i Grenada) eller uegnet udstyr (et skibsvaerft i Guinea-Bissau), medens andre 
kendetegnedes af ledelsesproblemer eller utilstraekkelig vedligeholdelse (et mejeri i Somalia, en cement-
fabrik i Zambia samt tekstilfabrlkker i Niger og Den centralafrikanske Republik). I nogle tilfaelde berettiger 
stigende râvarepriser til nyâbning (en guldmine i Bourkina Faso), og I andre gor finansieringsbidraget det  
muligt at afhjasipe mangelen pâ udenlandsk valuta til kob af reservedele eller driftsmidier (en manganmine  
med raffinaderi i Ghana, en tekstilfabrik i Tanzania, krom- og grafitminer i Madagaskar samt fremstillings- 
virksomheder i Uganda). 

Belaert af erfaringerne har man I den tredje Lomékonvention udtrykkelig opfort istandsaettelse blandt 
formâlene med Faellesskabets finansieringsbidrag i AVS-staterne. 
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gelig betjener den lokale flâde, som pâ grund af 
landets specielle geografiske konfiguration afvikier 
knap halvdelen af den indeniandske varetransport. 

I Malawi vil et lân pâ 3,5 mio gore det muiigt for 
staten at oge sin kapitalandel 1 en sukkerfabrik med  
henblik pâ at hjaelpe den gennem de aktuelle  
vanskeligheder i forbindelse med den fortsat lave 
sukkerpris og landets Indesluttede bellggenhed. 

I Tanzania gik 3.5 mio til start af en sejldugsfabrik.  
Virksomhedens normale drift er Ι ojeblikket truet af 
knaphed pâ udenlandsk valuta, som hsemmer 
anskaffelsen af uundvasriige mellemprodukter og 
reservedele i udlandet. Ogsâ i 1978 bidrog Banken 
til dette projekt. 

1 Burund i bevilgedes 0,9 mio til erhvervelse af en  
kapitalandel i landets udviklingsbank samt et lân pâ 
2 mio til staten med henblik pâ finansierlng af en del 
af dens bidrag til det regionale vandkraftvaerk 
Sinelac. 

I Togo skal 2,43 mio gore det muiigt for staten at 
oge sin kapitalandel i CIMAO. 

Rwanda modtog ligeledes et lân pâ 2 mio til 
projektet Sinelac. 

Endelig gik to finansieringsbidrag til forunderso-
gelser, nemiig et pâ 0,5 mio til Banque de Dévelop

pement des États d'Afrique Centrale og et til Sâo 
Tomé og Principe med henblik pâ opforelse af en 
oliemolle. 

I Vestindien stillede Banken midier til râdighed i tre  
lande. 

I Jamaica udlàntes 4 mio til aniaeg for forogelse af  
Produktivitäten i to fabrikker for fremstilling af alumi-
niumoxid takket vaere reduktion af braendselsfor-
bruget. Endvidere vil forureningen fra en af disse  
fabrikker bliver begraenset. 

Bankens forste finansieringsbidrag i St. Vincent og 
Grenadlneme var pâ 2,9 mio og gik til tre vandkraft-
vaerker pâ i alt 3,4 MW. Projektet vil muliggore en 
vaesentlig reduktion af importen af olieprodukter. 

I St. Lucia skal to lân til landets udviklingsbank gore 
det muiigt at fremme mindre og mellemstore inve-
steringer inden for industri, landbrugsindustri og 
turisme (1 mio). 

I Stillehavet bevilgedes to lân i Tonga pâ i alt 1 mio,  
nemiig til landets udviklingsbank med henblik pâ  
ydelse af finansieringsbidrag og erhvervelse af kapi-
talandele til gavn for mindre og mellemstore virk-
somheder inden for industri og turisme. 

I OLT gik et finansleringsbedrag pâ 0,8 mio til rege 
ringen pâ Aruba i De nederlandske Antilier med  
henblik pâ finanslering af en kapitalforhojelse ì  
landets udviklingsbank. 
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A. Lan af egne midier  

Aftaler undertegnet i 1984 

I 1984 indgik Banken aftaler om lân af egne midier pâ 620,7 mio til projekter uden for Faellesskabet. Heraf stilledes 
541,6 mio til râdighed 1 middelhavslandene og 79,1 mio i staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet. Disse lân, hvis okono-
miske hovedtraek er beskrevet pâ siderne 65-74, figurerer pâ statusopgorelsen. 

I Portugal er lânet pâ Açorerne delvis forbundet med en rentegodtgorelse pâ 3 procentpoints, der afholdes over Faelles-
skabets budget. Samtlige lân i AVS-staterne — undtagen lânet til udnyttelsen af en olieforekomst i Benin — er forbundet 
med en rentegodtgorelse, som afholdes af Den europseiske Udvikiingsfonds midier (jf. s. 65). 

1. Ansogerlandene 

SPANIEN 

Mio ECU  

140,0 

20,0 

20,0 

17 663,3 mio pesetas 

298. Kombinerede ström- og 
pumpekraftvaerker i forbindelse 
med Noguera Ribagorzana i 
Moralets i de ostlige Pyrenaeer 
(Catalonien) 
Empresa Nacional Hidroelectri-
ca del Ribagorzana S.A. 
2 557,1 mio ptas. 

299. Udnyttelse af gasforeko m-
sten Gaviota ud for Bilbao  
Empresa Nacional de Investlga -
clón y Explotaciôn de Petróieo  
S.A. 
2 504,5 mio ptas. 

300-301. Globallân til Banco de 
Crédito Industrial gennem Instl-
tuto de Crédito Oficial med hen-
blik pâ finansiering af mindre 
og mellem store industri- og ser-
vicevirksomheder i udvikl ingsom-
râder 
1 917,9 mio ptas. 
1 878,4 mio ptas. 

302. Globallân til Banco Hlpo-
tecario de Espana gennem Insti-
tuto de Crédito Oficial med hen-
blik pâ finansiering af mindre og 
mellemstore turistvirk somheder i 
udviklingsomrâder 
1 878.4 mio ptas. 

303. Globallân til Banco de 
Crédito industrial gennem Insti-
tuto de Crédito Oficial med hen-
blik pâ finansiering af mindre 
og mellemstore industrivirksom-
heder i industriaiiserede omrâder 
3 130,7 mio ptas. 

15,0 
15,0 

15,0 

25,0 

(1) Finansieringsbidragene inden tor rammerne ai 
del linansielle samarbejde udtrykkas i ECU. De i den  
ne iortegneise anferte beiob ι nationale valutaer er  
sàledes Kun retnmgsgivende De er beregnet pä  
grundlag af den modvaerdi at ECU, som Banken  
anvendle pà iidspunkiei tor läneatlaiernes underteg- 
nelse (it s. Θ) 

304-305. Globallân til Banco de  
Crédito Locai de Espana gen
nem Instituto de Crédito Oficial 
med henblik pâ finansiering af 
mindre infrastrukturprojekter, der  
gennemfores af lokale myndig-
heder 1 udviklingsomrâder  
1 917,9 mio ptas. 
1 878,4 mio ptas. 

PORTUGAL 

15,0 
15,0 

9 329,3 mio escudos 

306. Io vandkraftvaerker (0.8 og 
0,4 MW) og et termisk kraft vaerk 
(12 MW) pà oen Säo Miguel 
(Açorerne) 
Empresa de Electricidade dos  
Açores og den autonome region  
Açorerne 
1 708,9 mio esc. 15,0 

307. Det 39 km lange afsnit 
Amarante—Vila Real af vejen 
Porto—Bragance 
Den portugisiske stat (Junta 
Autonoma de Estradas) 
2 128,1 mio esc. 18,0 

308. Jernbanebro over Douro 
pâ straskningen Lissabon—Porto 
Den portuglslske stat (Gabinete 
da Ponte Ferroviaria sobre ο Rio 
Douro) 
3 783,3 mio esc. 32,0 

309. Globallân ti! Companhia 
Portuguese de Locaçâo Finan-
ceira Mobiliarla S.a.r.l. med 
henblik pà leasingfinansiering af 
mindre og mellemstore industri-
projekter 
569,6 mio esc. 5,0 

310. Globallân til Socledade 
Portuguese de Investimentos 
med henblik pâ finansiering af 

mindre og mellemstore projekter  
inden for industri, turisme og tje-
nesteydelser (bortset fra handel) 
1 139,3 mio esc. 10,0 

2. 0vrige middelhavslande 

JUGOSLAVIEN 

Mio ECU 

126.3 

j Q 14 947.4 mio jugoslaviske dinarer 

311. Io afsnit pâ 1 alt 28 km af 
den transjugoslaviske motorvej 
og den slovenske del af Kara-
wankentunnelen pâ grsensen til  
Ostrig 
Vejmyndlghedeme I republikker
ne Kroatien, Serbien og Slove- 
nien 
8 049,5 mio jd. 

312. Istandsaettelse, moderni-
sering og elektrificering af for-
skellige jernbanestraekninger 
Statsbaneme 1 republlkkerne 
Kroatien, Makedonien, Serbien  
og Slovenien samt ί den autono 
me provins Vojvodine 
6 897,9 mio jd. 

MAROKKO 

60,0 

66,3 

54,0 

379 mio dirhams 

313. Vandkraftvaerk i Alt Cho ua-
rlt-Amougguez ost for Marrakech  
Office National de l'Électricité 
241,1 mio dh. 34.0 

314. Globallân til Caisse Natio 
nale de Crédit Agricole med 
henblik pâ finansiering af mindre 
og mellemstore produktive pro
jekter inden for landbrug og land-
brugsindustri 
137.9 mio dh. 20.0 
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TUNESIEN 9.0 

5,5 mio tunesiske dinarer 

315. Opforelse og indretning af 
ti godningslagre 1 den nordllge og 
centrale de! af landet 
Société Tunisienne d'Engrais 
Chimiques gennem Banque 
Nationale de Développement 
Agricole 
2,4 mio td. 4,0 

316. Qloballân til Banque Natio
nale de Développement Agri
cole med henblik pâ finansierlng 
af mindre og mellemstore projek-
ter inden for landbrug og land-
brugsindustri 
3,1 mio td. 5.0 

EGYPTEN 62,5 

36,2 mio egyptiske £ 

317. Indkobling af et kraftvserk I 
Shoubrah El Kheima (900 MW) 
nord for Kairo 
Egyptian Electricity Company 
23,2 mio E£ 40,0 

318. Gipsfabrik ί El Sadat City ί  
orkenen nordvest for Kairo  
Egyptian Company for Gypsum, 
Quarries and Marble 
8,7 mio E£ 15,0 

319. Teglvaerk, der udnytter 1er 
fra orkenen nord for El Mynia 
El Mynla Bricks Factory S.A. 
gennem Egyptian Company for 
Gypsum, Quarries and Marble 
4.3 mio E£ 7,5 

SYRIEN 38,3 

119,8 mio syriske E 

320. 104 km motorvej mellem 
Damaskus og den jordanske 
graense 
Dan syriske stat 
61,8 mio SE 18,3 

321. Draenings- og kunstvan-
dingsnet pâ Eufrats hojre bred  
Den syriske stat 
58 mio se 20,0 

JORDAN 11,5 

3,4 mio jordanske dinarer 

322. Vandforsyning til og i Ma-
daba og Ma'an samt renseanlaeg 
Jordan Water Authority gennem 
den jordanske stat 
2.6 mio jd. 9,0 

323. Globallàn til Cities and Vil
lages Development Bank gen
nem den jordanske stat med 
henblik pâ finansiehng af lokale  
Infrastrukturer i udviklingsomrâ-
der 
0,8 mio jd. 2.5 

ISRAEL 

324. Qloballân til Industrial 
Development Bank of Israel med 
henblik pâ finansiering af mindre 
og mellemstore industriprojekter 
2 635.6 mio shekel 20,0 

3. AVS-staterne — Afrika 

CAMEROUN 

Mio ECU 

28,0 

9 602,3 mio CFAfr. 

325. Renseanlseg og vandfor-
syningsnet i Yaoundé  
Den camerounske stat for 
Société Nationale des Eaux du  
Cameroun  
5 006,9 mio CFAfr. 

326. Udvidelse af kapaciteten 
for latexforarbejdning: sidste 
etape af et landbrugsindustri-
kompleks naer Kribi 
Den camerounske stat for So
ciété de Développement Hévéa-
Cameroun 
4 595,4 mio CFAfr. 

14,6 

13.4 

BENIN 

327. Anden etape af udnyttel-
sen af olieforekoms ten Sémè ud 
for Benins kyst 
Den beninske stat 
4 631.9 mio CFAfr. 13,5 

ELFENBENSKYSTEN 

328. Fire gasturbiner pâ i ait 
100 MW i Vridi nœr Abidjan med  
henblik pâ afhjaelpning af mange-
len pâ vandkraft 
Den ivorianske stat 
4 349,3 mio CFAfr. 12,6 



GABON 

329. Udvidelse af rense- og 
vandforsyningsanlaeg i Libreville  
Société d'Ënergle et d'Eau du  
Gabon 
3 429,4 mio CFAfr. 10,0 

GUINEA 

330. /Endring af aniœggene I en  
fabrik Ι Fria-Kimbo med henbllk 
pâ fremstilling af aluminiumoxid, 

der opfylder 
normer 
Frìgula  
136,8 mio syll 

LIBERIA 

de internationale 4. AVS-staterne 
Vestindien 
JAMAICA 

331. Globallân til Llberian Bank  
lor Development and Invest-
ment med henblik pä finansiering 
af mindre og meilemstore vlrk-
somheder inden for industri,  
landbrugsindustri og turisme 
3 mio liberianske $ 3.5 

332. Modernisering af to fabrik-
ker for fremstilling af aluminium
oxid i Kirkvine og Ewarton; aniaeg 
for reduktion af ovnenes braand-
selsforbrug; aniaeg for behand-
ling og fjernelse af forurenende 
rodt slam 
Jamaica Bauxite Mining Limited 
12,7 mio jamaicanske $ 4.0 

B. Finansieringsbidrag af Faellesskabets budgetmidier  
Aftaler undertegnet i 1984 

I 1984 indgik Banken aftaler om finansieringsbidrag af Fsellesskabets budgetmidier pâ 87,6 mìo, heraf 6 mio i form af lân pâ 
saerlige vilkâr i middelhavslandene og 81,6 mio i form af risikovilllg kapital i AVS-staterne og et oversoisk territorium. Disse 
finansieringsbidrag, hvis okonomiske hovedtraek er beskrevet pâ siderne 65-74, er ydet pâ Det europaelske okonomiske 
Faellesskabs vegne og for dets regning og risiko. De figurerer ikke pâ statusopgorelsen, men regnskabsfores i Den saerlige 
Afdeling (jf. s. 90). Bankens ansvar i forbindelse med disse finansieringsbidrag er begraenset til den behorige udovelse af 
den modtagne bemyndigelse. 

1. Làn pà seerlige vilkâr i 
middelhavslandene 

Mio ECU 

TUNESIEN 

333. Opforelse og indretning af 
ti godningsiagre i den nordiige og 
centrale del af landet  
Société Tunisienne d'Engrais 
Chimiques gennem Banque 
Nationale de Développement 
Agricole 
0,9 mio tunesiske dtnarer 

EGYPTEN 

JORDAN 

1.5 

334. Betinget lân til Industrial  
Development Bank med henblik 
pâ erhvervelse af kapitalandele 
i mindre og meilemstore virk-
somheder inden for industri og 
turisme 
1,7 mio egyptiske 2 3,0 

335. Globallân til Cities and 
Villages Development Bank 
gennem den jordanske stat 
0,5 mio jordanske dinarer 

2. Finansieringsbidrag i form 
af risikovillig kapital af Den 
europœiske Udviklingsfonds 
midier 

ETIOPIEN 

AVS-staterne — Afrika 

ZAIRE 

Mio ECU 

14.2 

1.5 

401.7 mio Zaire 

336. To blokke à 13,3 MW af et  
vandkraftvaerk i forbindelse med  
Ruzizi 
Betinget lân til den zairske stat 
med henblik pâ finansiering af 
dens kapltalandel I SInelac 
60.9 mio Ζ 2,0 

337-336. Globallân med henblik 
pâ finansiering af projekter inden 
for industri, landbrugslndusth, 
turisme og minedrift 
— Betinget lân til Société Finan

cière de Développement 
(Sofide) 
336,4 mio Ζ 12.0 

— Bidrag til en forhojelse af 
Solides kapital 
4.4 mio Ζ 0,157 

339. Istandssettelse af en bom-
uldsfabrik 1 Bahr Dar nord for  
Addis Abeba 
National Textile Corporation 
gennem den etiopiske stat 
18,4 mio birr 12,0 

GHANA 10,0 

257,0 mio cedi 

raffl-340. Istandssettelse af et 
naderi 1 Tema ost for Accra 
Betinget làn til den ghanesiske 
stat for Ghanaian Italian Petrol
eum Company Limited 
196,6 mio cedi 

341. Omstrukturering af en re 
gional cementfabrik i Togo 
Betinget làn til den ghanesiske 
stat med henblik pâ delvis finan 
siering af en forhojelse af kapita 
len 1 Société des Ciments de  
l'Afrique de l'Ouest  
60,3 mio cedi 

7.6 

2,43 
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MADAGASKAR BURUNDI 2.9 AVS-staterne — Vestindien 
342. Qloballân til Bankin'ny 
IndoStria med henblik pâ istand-
saatteise af mindre og mellemsto-
re projekter Inden for industri,  
landbrugsindustri og minedrift 
Betinget làn til den madagaski-
ske stat 
3 843,5 mio madagaskiske franc 

SOMALIA 

BENIN 

GUINEA-BISSAU 

MALAWI 

TANZANIA 

8,0 

343. Forste etape af udnyttel-
sen af en gasforekomst i Afgoy 
naer Mogadiscio 
Betinget làn til den somallske 
stat 
98,8 mio somaliske shilling 7,0 

344. Anden etape af udnyttel-
sen af olieforekomsten Sémé ud 
for Benins kyst 
Betinget làn til den benlnske stat 
1 544 mio CFAfr. 4.5 

345. Renovering af et skibsre-
paratlonsvaerft i Bissau 
Betinget làn tit staten Guinea-
Bissau med henblik pâ tilveje- 
bringeise af selskabet Guinaves 
egenkapital 
307.9 mio pesos 3,8 

346. Forhojelse af Dwangwa 
Sugar Corporations kapital med 
henblik pâ bevarelse af produk-
tionskapaclteten 
Betinget làn til den malawlske 
stat for Agricultural Develop
ment and Marketing Coφora- 
tion og Press Holdings Limited 
3,9 mio kwacha 3.5 

347. BiStand til start af en seji-
dugsfabrik i Morogoro 
Betinget lân til den tanzanlske 
stat for Tanzania Leather Asso
ciated Industries  
45,9 mio tanzanlske shilling 

RWANDA 

LIBERIA 

SAO-TOMË OG PRINCIPE 

REGIONALT LAN 

2,0 

283.2 mio burundiske franc 

348. To blokke à 13,3 MW af et 
vandkraftveerk i forbindelse med 
Ruzizi 
Betinget lân til den burundiske 
stat med henblik pâ finansiering 
af dans kapitalandel i Slnelac 
198,2 mio burfr. 

349. Betinget lân til den burun
diske stat; bidrag til forhojelse af 
kapitalen i Banque Nationale 
pour le Développement Écono 
mique 
85 mio burfr. 

TOGO 

350. Omstrukturering af en re
gional cementfabrik i Togo 
Betinget lân til den togoleslske 
stat med henblik pâ delvis finan
siering af en forhojelse af kapita 
len i Société des Ciments de 
l'Afrique de l'Ouest 
838,8 mio CFAfr, 

0,937 

2,43 

351. To blokke à 13,3 MW af et 
vandkraftvsrk i forbindelse med 
Ruzizi 
Betinget lân til den rwandlske 
stat med henblik pâ finansiering 
af dens kapitalandel i Sinelac 
165,9 mio rwandiske franc 2,0 

352. Globallân med henblik pâ  
finansiering af forundersogelser 
og kapitalandele 
Betinget lân til Llberìan Bank for  
Development and Investment 
1,3 mio liberianske $ 1.5 

353. Forundersogelse vedro-
rende opforelsen af en palmeolie-
molle 
Betinget lân til Sào-Tomé og 
Principe 
1.3miodobra 0,04 

3,5 

354. Globallân med henblik pâ  
finansiering af forundersogelser 
Inden for industri, landbrugsindu
stri, mined rift, turisme og energi 
Betinget län ti i Banque de Déve 
loppement des États de l'Afri 
que Centrale 0,5 

Mio ECU 

ST. VINCENT OG GRENADINERNE 

355. Tre stromkraftvaerker pâ i 
alt 3,37 MW i Cumberland med til-
slutningsledning 
Betinget làn til St. Vincent og 
Grenadinerne for St. Vincent 
Electricity Services Limited 
6,3 mio ostvestindiske $ 

ST. LUCIA 

2.9 

1.0 

356-357. Betingede lân 
— St. Lucia Development Bank  

(SLDB) med henblik pâ finan 
siering af projekter Inden for  
industri, landbrugsindustri og 
turisme, der gennemfores af 
mindre og mellemstore virk-
somheder 
1,4 mio ostvestindiske $ 0,60 

— St. Lucia med henblik pâ fi
nansiering af en forhojelse af 
kapitalen i SLDB 
0,9 mio ostvestindiske $ 0,40 

AVS-staterne — Stillehavet 

TONGA 

Mio ECU 

1.0 

358-359. Globallân med henblik 
pâ finansiering af kapitalandele i 
og underordnede lân til mindre 
og mellemstore vlrksomheder 
Inden for industri, landbrugsindu 
stri, transport og turisme 

— Betinget lân til Tonga De
velopment Bank (TDB) 
0,6 mio pa'anga 0,70 

— Betinget lân til den tongan-
ske stat med henblik pâ for
hojelse af sin kapitalandel i 
TDB 
0,3 mio pa'anga 0,30 

OLT 
Mio ECU 

DE NEDERLANDSKE ANTILLEN 

360. Betinget lân til regeringen  
pé een Aruba med henblik pâ  
finansiering af en forhojelse af 
kapitalen i Banco Arubano dl  
Desaroyo N.V. 
1.2 mio antillergylden 0,80 
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Midler 

Egenkapital og lântagning 

Dette Rapite! omhandler de midier, hvoraf Banker) i 
1984 afholdt de lân af egne midier, der figurerer pâ 
dens statusopgoreise, og som den baerer det finan-
sielle ansvar for. De er beskrevet nsermere pâ 
siderne 48-60 og 75-77. Det omhandler ikke de 
midier, der forvaites for tredjemand og for dennes 
regning, og som regnskabsfores uden for status-
opgorelsen i Den saeriige Afdeii ng (jf. s. 90). nemiig 
isaer iànene af NiCs midier og de finansieringsbidrag 
i middelhavsiandene og AVS-staterne, der afhoides 
af Faeiiesskabets budgetmidier. De er beskrevet 
naermere pà siderne 61-64 samt 77 og 78. 

Ifolge statusopgorelsen den 31. december 1984  
udgjorde de egne midier (dvs. den indbetalte kapital,  
reserverne, henlaeggelserne, saldoen pâ driftsregn-
skabet og provenuet af lântagningen, herunder det 
samiede udestâehde i form af commercial paper pâ 
det amerikanske marked og korte papirer i ECU) i 
ait 28 810,5 mio mod 23 695,3 mio den 31. de 
cember 1983. 

Denne forhojelse skyldes en nettoudvidelse af 
lântagningen (efter indregning af udsvingene i 
omregningskurserne) pâ 4 545,4 mio, saldoen pâ  
driftsregnskabet pâ 434,8 mio og medlemsstaternes 
indbetalinger pâ 135 mio af den kapitalforhojelse, 
som Styrelsesrâdet besluttede den 15. juni 1981.  
Heraf blev de to forste haivârlige trancher à 67,5 mio  
indbetalt i aprii og Oktober, medens de seks reste- 
rende pâ tilsammen 405 mio vii blive indbetalt den 
30. aprii og den 31. Oktober 1985-1987, sâledes at  
den indbetalte kapital vil blive bragt op pâ  
1 465,715 mio (jf, bilag A til regnskabet, s. 93). 

I 1984 belob lântagningen sig til i ait 4 360,9 mio, 
eller knap 21 % mere end i 1983 (3 619,4 mio). Heraf  
stammede 3 227,5 mio fra offentlige emissioner,  
822,2 mio fra private placeringer, 189,1 mio fra 
commercial paper pâ det amerikanske marked,  
22,1 mio fra overdragelser til tredjemand af andele i 
finansieringen af udlânene, som dog er omfattet af 
Bankens garanti, og 100 mio fra korte papirer i ECU. 

Den valutariske fordeling afhang som saedvanlig af 
udviklingen pâ kapitalmarkederne samt af lànevil-
kàrende for de belob, valutaer og lobetider, som 
lântagerne onskede. 

Hovedtendenserne i 1984 pâ de markeder, der er af 
interesse for Banken, fremgâr af indledningen til  
denne ârsberetning, s. 17-19. 

Sammensaetningen af de tilvejebragte midier frem 
gâr af tabe! 13. 

I 1984 rejste Banken midier i ti valutaer og i ECU.  
Udviklingen i deres indbyrdes forhold fremgâr af 
figuren, s. 80. Tilsammen dominerede emissionerne i 
medlemsstaternes valutaer og i ECU med 57 % som 
saedvanlig — bortset fra 1981 — de offenttige emis 
sioner og private placeringer. Sidstnaevnte tabte —  
pâ grund af omkostningsniveauet, den tilstraebte 
balance mellem offentlige emissioner og private 
placeringer pâ visse markeder eller problemer med  
optagelsen i emissionskalenderen — terraen over for  
de offentlige emissioner, der repraesenterede knap  
80% af de langfristede làn i 1984 mod 66% i Peri 
oden 1980-1984. 

Det samiede udestâende den 31. december 1984 pâ  
de mellem- og langfristede lân, hvis belob og 
gennemsnitlige, vejede rentesatser fremgâr af bilag 
C til regnskabet, s. 96, havde folgede valutariske 
sammensaetning; US-$ 37,6%, DM 18,3%, yen 
9,8 %, gyiden 9,7 %, schweizerfranc 8,3 %, franske 
frane 3,9 %, pund 3,7 %, ECU 3,5 % og belgiske 
frane 2,5 %, hvortil kommer 2,7 % fordelt pâ luxem-
bourgske frane, lire, ostrigske schilling, canadiske 
dollar, Eurco og libanesiske pund. De to sidst
naevnte hidrorte fra tidiigere lântagning. 

DM var fortsat den mest anvendte af medlemssta
ternes valutaer trods en tilbagegang i forhold til 1983  
(632,3 mio mod 705,6 mio). Der var udelukkende tale 
om offentlige emissioner pâ 580,8 mio, heraf over 
60% i andet haivâr, hvor renten pâ kapitalmarke
derne viste faldende tendens. 

Pâ markedet for papirer i gyiden lânte Banken 
479.4 mio mod 357,6 mio i 1983, hvilket udgor en  
stigning pâ over 34 %. Belobet var ligeligt fordelt 
mellem offentlige emissioner og private placeringer. 
To emissioner af en usaedvanlig storrelsesorden 
(hver 300 mio fi.) lanceredes i maj og Oktober pâ det 
nederlandske kapitalmarked og indbragte i alt 
238.5 mio. De private placeringer belob sig til  
240,9 mio (189,7 mio i 1983) og var hovedsagelig 
koncentreret i andet kvartal pâ grund af Bankens 
samtidige udbetalingsforpligtelser. 
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Lântagningen i ECU pâ kapitalmarkederne blev 
naesten fordoblet i forhold til 1983, nemlig fra 230 til 
455 mio (555 mio under indregning af de korte 
papirer, der emitteredes pâ pengemarkedet). Der  
var udelukkende tale om offentlige emissioner. 

Banken tilstraebte i videst mulig omfang en geogra-
fisk spredning af emissionerne I ECU for at undgâ 
en begraensning af ECUs udbredelse. Forst i 1984  
tiivejebragte den sâledes 50 mio gennem en interna
tional forretning, hvorved en stor del afsattes i 

label 12; Meilern- og langfrìstede lin i 1984 
Fordeling pâ valutaer 

DM 

Mio ECU 632,3 
15,6 

Medlemsstalernes valutaer Tredielandes valutaer 

ECU Ffr. Bfr. Lfr. ait US-$ Yen Sir. I ail Total 

479,4 
11.8 

455,0 
11.2 

284,9 
7,0 

174,9 
4.3 

153,2 
3,8 

108,3 
2,7 

27,1 2 315,1 
0.7 57,1 

1 066 ,0 
26,3 

346,0 
8,6 

322,6 
8.0 

1 734.6 4 049.7 
42,9 100.0 

Meilern- og iangfrietet iântagning 

Lin emitteret 1980-1984 

Mio ECU 
% 2383,4 2242.7 3 145,7 3 508,4 4049,7 
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Italien, og sidst pà âret lànte den pâ tilsvarende vis 
130 mio, hovedsagelig pâ dei schweiziske kapital- 
marked. 

marked med en offentlig emission og en privat  
placering. 

Med henblik pâ diversificering af midlerne blev der  
som saedvanlig optaget mindre lân pâ de ovrige 
mediemsstaters kapitalmarkeder. Pâ de ekspande-
rende markeder, nemlig europund og det britiske 
kapitalmarked (Bulldogmarkedet), kom det til to  
offentlige emissioner. Forst pâ âret udnyttede 
Banken de gunstige vilkâr for europund og udbod 
en lobende emission for sâ at vende tllbage til Bull
dogmarkedet sidst i tredje kvartal. De private place-
ringer ogede den samlede lântagning i pund med  
62 % til 284,9 mio mod 175,7 mio Ι 1983. 

Lântagningen i franske og betgiske franc var stort 
set uasndret. Som âret for optrâdte Banken kun pâ 
det franske marked med en offentlig emission,  
medens den i Belgien udbod en offentlig émission 
og gennemforte et antal private placeringer. I Italien 
udnyttede den et vist rentefald, som gjorde det 
muligt at lène til fast rente, og lancerede en offentlig  
emission, som det lykkedes at afsaette pâ gode  
vilkâr. Endelig var den ude pâ det luxembourgske 

Inklusive commercial paper steg dollarens andel af  
de tilvejebragte midier med over 50 % i forhold til  
1983. nemlig fra 834,3 til 1 255,1 mio. Banken var  
âret igennem til stede pà markedet for dollarpapirer  
med fast forrentede emissioner og private place- 
ringer, der indbragte 1 066 mio ECU. Forst pâ âret 
udbod den sâledes en offentlig emission i asiadollar, 
hvoraf en stor del fandt afsaetning i Fjernosten, to  
gange tappede den eurodollarmarkedet, og én gang 
det amerikanske marked for udenlandske emittenter  
(Yankeebondmarkedet). For at kunne tilbyde sine 
lântagere variabeit forrentede dollarlân, lancerede 
den efter bemyndigelse fra sine vedtaegtsmaessige 
organer (jf. s. 23) endelig et program pâ 250 mio  
üS-$ commercial paper pà det amerikanske marked  
med opbakning i form af en revolverende emisslons-
garanti med en lobetid pâ ti âr. 

Blandt tredjelandenes valutaer bevarede yenen 
andenpiadsen, omend lântagningen faldt fra 468,5 til  
346 mio. Pâ det japanske marked for udenlandske 
lântagere (Samuraimarkedet) udbod Banken to 

Tabel 13; Tilvejebragte midier 1961-1984 
ΠΊΐΙΙΙοηβΓ ECU 

Meilern- og langtnsiede làn Korltristede forretninger 

Regnskebsâr Anial Private làn 
Inierbank-

torretninger 
Otfentiige 

iàn 1 ait 
Commercial 

paper 
Korte papirer 

1 ECU 

Tredjemands 
andeie ί  

Ban kens udlàn 
Tiiveiebragte 

midier 

1961/1979 313 3 813,8 128,4 6 321,9 10 264,1 319,2 10583,3(1) 
1980 73 874,5 — 1 509,0 2 383,5 83,3 2 466,8 
1981 57 882,1 92,8 1 267,8 2 242,7 67,0 2 309,7 
1982 91 1 213,7 105,7 1 826,3 3 145,7 59,5 3 205,2 
1983 81 1 130,9 62,1 2 315,4 3 508,4 111,0 3 619,4 
1984 104 822,2 — 3 227,5 4 049,7 189,1 100,0 22,1 4 360,9 

1961-1984 721 8 737,2 339,0 16 467,9 25 594,1 189,1 100,0 662,1 26 545,3 

(1) Afsgennemsnit; 557 mio ECU. 
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Tabel 14; Lén emitteret ί 1984 

ι. MELLEW- OG LANGFRlSTED E LÂN  

Offentltge lén 
Beleb i Ncmlnel 

Emissions- Tegnings- national valuta Beleb ί Lebetid rente 
mànea Emissionssied valuta 1 mto mio εοϋ (âr) (%) 

Januar Det forenede Kongerige us-$ 73.000 88,231 7 11,625 
Januar Del forenede Kongerige US-$ 77,000 93,066 15 11,625 
Januar Italien ECU 50,000 50,000 12 11,250 

Februar Det forenede Kongerige £ 50,000 87,627 8 10,750 
Februar Forbundsrepublikken Tyskiand DM 250,000 110,743 10 8,000 
Februar Sctiweiz Sfr. 100,000 55,430 12 6,000 
Februar Luxembourg Lfr. 1 000,000 21.693 10 10,500 
Februar Belgien Bfr. 3 500,000 75,927 7 11,750 
Februar Luxembourg ECU 100,000 100,000 10 10,625 

April Italien Lire 150 000,000 108,255 7 14,000 
April Luxembourg US-$ 100,000 116,302 6 12.500 
April Luxembourg US-$ 100,000 116,302 10 12,875 
April Japan Yen 20 000,000 103,623 10 7,300 
Maj Forbundsrepublikken Tyskiand DM 250,000 112,195 10 8,000 
Maj Nederlandene FI. 300,000 119.414 10 8,750 
Ma) Frankrig Ffr. 1 200,000 174,890 10 13,700 
Maj Schweiz Sfr. 100,000 54,039 10 6,250 
Juni Luxembourg ECU 75,000 75,000 8 11,125 
Juli Forbundsrepublikken Tyskiand DM 200,000 89,445 10 8,250 
Juli Japan Yen 20 000,000 104,975 10 7,700 

August Luxembourg US-$ 200,000 248,791 12 13,000 
September Forbundsrepublikken Tyskiand DM 300,000 134,168 10 7,875 
September Det forenede Kongerige £ 100,000 168,369 20 10,375 

Oktober Schweiz Sfr. 120,000 64,985 10 5,875 
Oktober Luxembourg ECU 50,000 50,000 6 10,750 
Oktober Luxembourg ECU 50,000 50,000 10 11,250 
Oktober De forenede Stater US-$ 200,000 270,661 15 12,625 
Oktober Nederlandene FI. 300,000 119,076 15 7,750 

December Forbundsrepublikken Tyskiand DM 300,000 134,256 10 7,250 
December Luxembourg ECU 130,000 130,000 9 10,125 

(30 iân) 3 227,460 

Private Ιάπ 
Beleb 1 Nominel 

Tegrtings- national valuta Beleb i Lebetid rente 
Arial vaiuia 1 ΠΊΙΟ mto ECU (âf) (%> 

4 DM 115,000 51,438 5-15 7,860-8,550 
2 £ 16,496 28,910 10 11,250 

52 FI. 607,500 240,933 10-15 7,750-8,875 
2 Bfr. 3 500,000 77,243 12-15 11,625-12,000 
1 Lfr. 250,000 5,423 7 11,000 
8 US-$ 110,000 132,688 5-15 11,250-13,200 
3 Sfr. 270,000 148,129 4-8 5,500-5,875 
2 Yen 26 000,000 137,441 7-10 7,600-8.000 

74 822,210 

Ι alt 104 4 049,670 

II. KORTFRISTEDE FORRETNINGER 

Commercial paper 
Korte paplrer 

US-$ 
ECU 

140.000 
100,000 

189,085 
100,000 

10 variabel 

Total i og 11 4 338,755 
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offentlige emissioner pâ Ι alt 207,2 mio, hvortil 
kommer 138,8 mio i form af bankkreditter i yen. 

En oget likviditet pâ markedet for schweizerfranc 
tilskyndede sammen med den voksende efter- 
sporgsel Banken til at udvide sin lântagning pâ dette  
marked, nemlig fra 284,7 til 322,6 mio, eller med 

13%. Den tilvejebragte sàledes 174,4 mio i form af 
offentlige emissioner og 148,2 mio gennem privat 
placering. 

Tabel 12 viser den valutariske sammens®tning af 
den samlede mellem- og langfristede lântagning i 
1984, nemlig 4 049,7 mio. 

Driftsresultat 

Bankens driftsresultat var ogsâ i 1984 en funktlon af 
en omhyggelig middelanvendelse samt til dels ud-
viklingen i lângivningen. 

Indtaegterne i form af rente og provision pâ udiân  
belob sig til 2 719,2 mio mod 2 218,8 mio i 1983, 
hvorimod rente og omkostninger pâ optagne lân  
udgjorde 2 478,6 mio mod 2 002,5 mio âret for. I 
forvaltningsprovision modtog Banken 15,4 mio mod 
12 mio i 1983. 

Trods det lavere renteniveau i de fleste valutaer steg 
afkastet af in vesteringerne fra 205,6 ti l 242,2 mio pâ  
grund af den ogede likviditet, der nodvendiggores af 
udviklingen i udlânsaktiviteten. 

Forskellen mellem de andre indtaegter og udgifter, 
der hovedsagelig er en folge af fondsforvaltningen, 
stabiliseredes i 1984 (43,4 mio mod 44 mio i 1983). 

Administrationsomkostningerne 
49,4 mio. 

Steg fra 42,9 til 

Under hensyntagen til valutakursforskellen pâ  
1,1 mio, afskrivninger pâ emissionsomkostninger og 
pâ overkurs ved tilbagebetaling pâ 49,9 mio, afskriv
ninger pâ bygning og materlaler pâ 3,5 mio og den 
vaerdiforringelse pâ 5,2 mio, som skytdes opgorelsen 
af de af Bankens aktiver, der ikke reguleres i  
henhold til vedtaegternes artikel 7, blev saldoen pâ  
driftsregnskabet 434,8 mio mod 392,9 mio i 1983. 

Bestyrelsen har henstillet til Styrelsesrâdet at redu 
cere henlaeggelserne til daekning af udsving i 
kurserne for omregning af ECU med 5,2 mio, hvilket 
svarer til nettovaardiforringelsen ifolge opgorelsen 
den 31. december 1984 af de af Bankens aktiver, der  
ikke reguleres i henhold til vedtaegternes artikel 7, 
og at overfore driftsoverskuddet for regnskabsâret  
1984 pâ 440 mio til den supplerende reserve. Reser-
verne og henlaeggelserne belober sig bereiter til i alt 
2 455,3 mio. 

Den 31. december 1984 balancerede statusopgo-
relsen med 34 960 mio mod 29 543,7 mio den  
31. december 1983, hvHket udgor en stigning 
pâ 18%. 
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Bankens ledelse og personale 

Styrelsesrâdet 

Pâ ârsmodet den 4. juni 1984 fastlagde Styrelsesrâdet nogle retningslinler for Bankens aktivitet efter indstilling 
fra en arbejdsgruppe af bestyrelsesmedlemmer under ledelse af Paul ARL MAN (jf. s. 22 ff.). 

Bestyrelsen 

Stavros THOMADAKIS, Sven BOYER-S0GAARD, Anne MUELLER, Ernst-Günther BRÖDER og Michel 
CAMDESSUS fratrâdte Ι 1984 samt Robert LION og Philippe JURGENSEN i 1985. Som efterfolgere udnaevnte 
Styrelsesrâdet for den période, der resterede af de res forgasngeres mandater, Gerassimos SAPOUNZOGLOU, 
David DELL og Richard BRANTNER tll bestyrelsesmedlemmer samt Flemming FARUP-MADSEN, Denis 
SAMUEL-LAJEUNESSE og Jacques DELMAS-MARSALET til suppleanter. Suppleanten Yves ROLAND-
BILLECART udnaevntes til bestyrelsesmedlem. Philippe JURGENSEN, der var blevet udnaevnt til bestyrelses-
medlem som efterfolger for Michel CAMDESSUS, er blevet efterfulgt af Jean-Claude TRICHET. 

Bestyrelsen takker Anne MUELLER, Michel CAMDESSUS, Stavros THOMADAKIS, Sven BOYER-S0GAARD. 
Robert LION og Philippe JURGENSEN for deres vaerdifulde bidrag til Bankens virke. 

Revisionsudvalget 

Pâ ârsmodet den 4. juni 1984 genudnasvnte Styrelsesrâdet det afgâende medlem, Konstantin THANOPOULOS, 
for regnskabsârene 1984, 1985 og 1986. Formandskabet varetages nu af J orgen BREDSDORFF, indtil statusop-
gorelsen og driftsregnskabet for regnskabsâret 1984 er godkendt pâ ârsmodet i 1985. 

Direktionen 

Pâ ârsmodet den 4. juni 1984 udnasvnte Styrelsesrâdet to nye medlemmer af Ba nkens Direktion, nemlig Ernst- 
Günther BRODER, tidiigere ordforende direktionsmediem i Kreditanstalt für Wiederaufbau og medlem af 
Bankens Bestyrelse siden 1980, til formend for Banken som efterfolger for Yves LE PORTZ og Alain PRATE,  
tidiigere Premier sous-Gouverneur, Banque de France, til naestformand som efterfolger for Horst-Otto STEFFE.  
Disse udnaevnelser skete med virkning fra 1. august 1984. 

Styrelsesrâdet og Bestyrelsen hyldede Yves LE PORTZ og Horst-Otto STEFFE for deres fremragende indsats 
som henholdsvis formend i 14 âr og nœstformand i 12 âr. 

Som tak herfor udnaevnte Styrelsesrâdet Yves LE PORTZ og Horst-Otto STEFFE t il henholdsvis aeresformand 
og asresnaestformand. Endelig overrakte Direktionen Yves LE PORTZ mindevserket »Bene Meritus de Europa«. 

Personale 

Den 31. december 1984 havde Banken 638 ansatte mod 596 den 31. december 1983, nemlig 287 kvinder og 
351 maend. 
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Bankens ledelse og personale 

Meilern den 1. januar 1984 og den 1. juni 1985 er der sket folgende aendringer: 

Tidligere generalsekretaer og direkter for Direktoratet for administration. Paul DIRIX, er fra den 1. aprii 1985  
blevet udnaevnt til râdgiver for Direktionen. 

Folgende er fratrâdt efter ansogning: Herman PABBRUWE, d irekter for Direktoratet for juridiske aniiggender, 
den 31. juil 1984, efterfulgt af Jö rg KÄSER, tidligere vicedirektor I samme direktorat; Michel LAUCHE, hovedaf-
delingsdlrektor for Hovedafdelingen for Sekretariat o g almindelige aniiggender I Direktoratet for administration,  
den 28. februar 1984, efterfulgt af Bruno EYNARD, tidligere chefrâdgiver i Direktoratet for juridiske aniiggender; 
Helmut GRAMER, 1. meddirektor, hovedafdelingsdirektor for Hovedafdelingen for finansieringer I Belgien, 
Danmark, Forbundsrepublikken Tyskland, Graekenland, Frankrig, Luxembourg og Nederlandene i Direktoratet 
for finansieringer i Faellesskabet, den 31. maj 1984, efterfulgt af Gérard d'ERM, tidligere hovedafdelingsdirektor 
for Hovedafdelingen for administration af finansleringerne 1 samme direktorat. 

Gérard d'ERM er blevet efterfulgt af Thomas HALBE, tidligere afdelingsleder i Hovedafdelingen for finansie
ringer i middelhavslandene i Direktoratet for finansieringer uden for Faellesskabet. 

I Hovedafdelingen for finansieringer i Italien i Direktoratet for finansieringer i Faellesskabet er Giorgio RATTI og 
Ernest LAMERS blevet udnaevnt til henholdsvis centraldirektor og vicehovedafdelingsdirektor. 

Dennis KIRBY, hovedafdelingsdirektor for Hovedafdelingen for finansieringer 1 Irland, Det forenede Kongerige 
og Nordsoen, er blevet udnaevnt til vicedirektor. 

Filippo BARILLI og Walter LOWENSTEIN-LOM er blevet udnaevnt til vicechefer for Ingeniorstaben. 

Siden 1980 har Bankens ansatte haft mulighed for deltidsarbejde. Ved udgangen af 1984 arbejdede 40 kvinde-
lige ansatte pâ deltid, nemtig 25 pâ haiv og 15 pâ trekvart tid. Det kvindelige personale bestàr af 26 overord-
nede, heraf 10 i Afdelingen for oversaettelser, og 261 sekretaerer og andre funktionaerer. 

1 1984 var ca. 3 100 dage helliget personalets videreuddannelse, dels pâ det okonomiske og banktekniske 
omrâde, dels for at holde trit med den generelle indforelse af Informatik og tekstbehandling, 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. Syv 
personalerepraesentanter blev valgt den 19. november 1984. 

I de sidste fem âr har personalet vaeret for deit som  
folger: 

Sekretaerer, 
Ledende og teknikere og andre 

overordnet personale funktionaerer 

Msnd Kvinder Maend Kvinder 

1980 181 16 96 205 
1981 196 16 99 217 
1982 209 16 104 232 
1983 223 22 108 243 
1984 240 26 111 261 

I alt 1984 266(42 %) 372 (58%) 
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Udvikling i antallet af ansatte i forhold til Bankens samlede finansierlngsbldrag 1960-1984 

Ansatt· 
(antal) 

1 000-
900-
800-
700-
600-
500-
400-
300-
200-
100-

0-L 

Finansieringsbidrag 
(mio ECU) 

-8 000 

__1984-priser 
—Lebende priser 

Ansatte (antal) 
1960 80 81 82 83 84 

I antedning af femogtyveâret for sin oprettelse indstiftede Banken I 1983 en EIB-pris med det formâl at fremme 
studier vedrorende investeringer ved de hojere laereanstalter 1 Faellesskabet. Prisen vil blive tildelt forfatteren til  
en doktorafhandling om investeringer og deres finanslering. I 1984 bestâr bedommelsesudvalget af Lord ROLL 
of IPSDEN (formand), professor Beniamino ANDREATTA, professor Arnold HEERTJE, professor Jacques  
LESOURNE. professor Michael MacCORMAC og professor Wolfgang STÜTZEL. P risen vil blive overrakt for  
forste gang 1 forbindelse med Styreisesràdets àrsmode i juni 1985. 

Bestyrelsen takker Bankens personale for omfanget og kvaliteten af dets arbejde i 1984. 

Luxembourg, den 14. ma] 1985 

Ernst-Günther BRODER  
Formand for Bestyrelsen 
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Bankens statusopgereise den 31. december 1958-1984 
mlllioner ECU 

Aktiver 

H L0bende udlàn af egne midier 

I Ükvid beholdning 

Passiver 

H Lebende lân 

Kapital, reserver og henlaeggelser 

Andre passiver 

Udviklingen i lobende udlàn at egne midier 
Udvikllngen i lobende lén 

1958 59 00 Ol 0^: 63 Ó4 65 60 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
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Statusopgorelse den 31. december 1984 
I ECU — se bemasrkningerne til reg nskabet i bilag E 

Γ 
31.12.1984 ^ Aktiver 31. 12. 1983 

Kapltaltllgodehavende hos madlemsstatame (bilag A) . . . 

Kassebeholdnlng eg tilgodahavender i banker 
Pà anfordring elier hejst et àrs opsigelse 
Pà mere end et àrs opsigelse  

Investerlnger (bem. B) 
Med hpjst et àrs lebetid 
Med mere end et àrs lobetid 

Ikke hjemtaget lâneprovenu  

Tllgodehavende ho$ medlemsstaterne for reguleilng af kapi 
talen (bilag D) . 

Lebende udlàn (bilag Β) 
Udbetalt 
Ikke udbetalt 

Garantler 
Tilgodehavender pâ fuldmagtslàn  
Tilgodehavender pâ làn ydet af Iredjemand: 1984: 561 798 760; 
1983: 563 712 542 
Tilgodehavender pà tredjemands andele i finansieringen af Ban-
kens udlàn: 1984: 379 366 118; 1983; 401 326 724 

Fast ejendom (bem. C) 

Rente eg provision 

405000 000^ 
ä 
1 

1 515 688 248 ί 1 973 588 603 
802 673 ' 850 780 

1 516 490 921 

41 681 724 29 850 117 
583 500 980 516 506 014 

625182 704 < 
270 450 477 '/•; 

6 519 442 

22 558 003 042 
2 496 298 699 ! 2 090 156 300 

30 192 040 950: 

27 695 742 251 

34 172 581 

Tligodehavende pà rentegodtgerelser Inden for rammerne af 
EMS (bem. HI 

43 902 457 ; 

767 105117 | 

305 302 733 

540 000 000 

1 974 439 383 

546 356 131 
156137 237 

2 229 304 

24 648 159 342 

45 816 574 

45 569 457 

631 473 467 

324 065 328 

Emissionsomkostnlnger at afskrlve 

Overkurs ved tllbagebetating at afskrive 

Sserligt Indestàende III ydelser ρό lén (bem. D) 

Andre aktiver (bem G) 

309 245 445 

12 853 541 
322 098 986 

415 925 002 

55 770 517 
34 959 961 887 

244 230 284 

275 588 
244 505 872 

355 871 894 

29112 058 
29 543 736 047 
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Passiver 31.12.1984 31. 12. 1983 

Kapital (bilag A) 
Tegnet . . .  
Ikke indkaldt 

14 400 000 000 
12 934 285 000 

Reservefond (bem. N)  

Supplerende reserve (bem. N)  

Henlaeggelser tll daskning af udsving I kurseme for omregning 
af ECU (bem. N)  

Personalets penslonsfond (bem. E)  

Gœld tll medlemsstateme for regulering af kapitalen (bilag 0) 

Kortfrlstede län (bilag C)  

Meilern- og langfrlstede lèn (bilag C) 
Obligationer og notes  
Andre  

Overkurs ved tilbagebetaling af obligationer 

Diverse kreditorer (bem. F)  

Ikke udbetalte làn  

Garantler 
For fuldmagtsiàn  
For làn ydet af tre djemand: 
1984: 561 798 760: 1983: 563 712 542 

20 055 070 621 
4 935 885 841 

24 990 956 462 
16 076 509 

For tredjemands andele i finansieringen af Bankens udtàn: 
1984:379 366 118: 1983:401 326 724 

Forud modtagne rentegodtgerelser (bem. H)  

Forud modtagne rentegodtgerelser for tredjemands regning 
(bem. H)  

Skyidig rente og provision samt forud modtaget rente 

Forfaidne, ulndleste kuponer og obligationer (bem. D) 

Andre passiver (bem G)   

Saldo pà driftsregnskab (bem N)  

1 044 967 352 

152 882 929 

1465 715 000 
1 440 ODO ODO 

560 617 455 

19 832 369 

49 926 352 

5 781 576 

287 530 192 

25 007 032 971 
416 719148 

2 496 298 699 

34172 581 

1 197 850 281 

1 074 806 431 

415 925 002 

52 934 824 

434 819 006 
34 959 961 887 

14 400 000(XX)  
12 934 285 000 

16 259 068 329 
4 487 237 865 
20 746 306 194 

2 826 741 

1 073 690 682 

159 305 021 

1 465 715 000 
1 440 000 000 

172 926 017 

14 587 000 

39 406 937 

1 931 402 

20 749 132 935 
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 

Konti pro memoriam ^ 
Den sasriige Afdeling 

Til forvaltning 
— For mediemssiaternes regning  
— For Fœllesskabernes regning  

Vaerdipapirer modtaget som garanti for fuldmagtsiàn  
Deponerede vœrdipapirer  

313 636 265 
6 378 531 652 

20 618 258 
98 738 127 

319 891 360 
4 752 620 976 

23 778 727 
84 605 437 
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Statusopg0relse for Den saerlige Afdeling {') 
den 31. december 1984 
I ECU — se bemœrkmngerne til regnskabet i bilag E 

Aktiver 31.12.1984 31. 12. 1983 

Mediemsstatem· 
Det europee/ske AtomeriergifœHesskabs midier 
Udbetalte lân I alt (2) 
Det europeeiske ekonomiske Feellesskabs midier 
{det nye fseilesskabsinstrument for optagelse og ydelse afiàn) 
Lobende udiân 
Ikke udbetalt 
Udbetall 

I alt (3) 
Tyrklet 
Medlemsstaternes midier  
Lobende udlàn 
Udbetalt 

I alt (^) 
Mtddelhavsiandene 
Det europeeiske okonomiske Feellesskabs midier  
Lobende udlàn 
Ikke udbeialt  
Udbetalt 

Risikovillig kapital 
Ikke udbetalt 
Udbetalt 

I alt (^ ) 
AVS-stateme og OLT 
Det europeeiske ekonomiske Faellesskabs midier 

Forste og anden Yaoundékonvention 
Lobende udlàn 
Ikke udbetalt 
Udbetalt 

Bidrag III tilvejebrlngelse at hsikoviltig kapital 
Udbetalt 

I alt (6 ) 
Ferste og anden Lomèkonventlon 
Risikovillig kapital 
Ikke udbeialt 
Udbetalt 

I alt η  
Total 

Ψ 1858119755 1 649 557 032 

636 666 192 
4 034 101 208 

313 636 265 

89 960 576 
190 339 424 
280 300 000 

3 000 000 
5 OOP 000 
8 000 000 

70 699 
110113 937 
110 1 84 636 

1 244 382 

127 393 828 
179 612 946 

4 672 767 400 

313 636 265 

288 300 000 ! 

111 429 018 

634 371 642 
2 687 570 429 

319 891 360 

119 604 062 
157 695 938 
277 300 000 

5 000 000 
5000 000 

1 663 624 
112 563 263 
114 226 887 

1 231 245 

87 724 674 
139 003 069 

3 321 942 071 

319 891 360 

282 300 000 

115458132 

307 006 774 
7 551 259 212 

226 727 743 
5 915 876 338 

P.M. 
Det samiede udestàende pâ de lân pâ saerlige viikâr. som Kommissionen har Deviiget. og som Banken pà FeellesskaPets vegne inddnver ydeiserne pà. udgiorde 
a) inden tor rammerne ai den ferste og anden Lomékonvention : 481 Θ59 133 den 31 december 1984 mod 394 758 268 den 31 december 1983; 
b) inden tor rammerne af protokollerne med middeltiavslandene 59 070 731 den 31 december 1984 mod 43 448 410 den 31. december 1983. 

(^) Den saerlige Afdeling oprettedes af Styrels esrâdet den 27. maj 
1963. Dens formàl aendredes ved beslutning af 4. august 1977.  
I denne afdeling regnskabsfores de finansieringsbidrag, som  
ydes i henhold til tredjemands fuldmagt og for dennes regning 
og risiko. 

(2) Oprindelig bevilling ifolge de aftaier, der er undertegnet inden 
for rammerne af Râdet for De europaeiske Faellesskabers afgorel-
se (77/271/Euratom) af 29. marts 1977 og Rädels afgerelse 

(82/170/Euratom) af 15. marts 1982 om indili 2 mia med henblik 
pâ finansiering af kernekraftvaerker i medlemsstaterne og i hen
hold til Det europaeiske Atomenergifaeilesskabs fuldmagt og for  
dets regning og risiko: ^ J QQ 255 326 
Plus: Vaiutakursreguieringer 
Minus; Tilbagebetalinger 

+ 135139 518 
- 45 275 591 

1 858 119 755 
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Passiver 31.12.1984 31. 12. 1983 

Til forvaltning 
For De europgeiske Faellesskaber 
Det europasiske Atomenergifaellesskab  
Det europœiske okonomiske Faellesskab: 
— Det nye fœllesskabsinstrument  
— Finansprotokollerne med middelhavslandene  
— Forste og anden Yaoundékonvention  
— Forste og ariden Lomékonvention   

For medlemsstaterne  
I alt 

Ikke udbetatt 
Làn fra det nye faellesskabsinstrument  
Lân og risikovillig kapital i middelhavslandene  
Lân i henhold til den anden Yaoundékonvention  
Risikovillig kapital i henhold til den forste og anden Lomé 
konvention   

I alt 
Total 

1 858119 755 

'4 034 101 208 
195 339 424 
III 358 319 
179 612 946 

638 666 192 
92 960 576 

70 699 

127 393 828 

6 378 531 652 
313 636 265 

6 692 167 917 

859 091 295 
7 551 259 212 

1 649 557 032 

2 687 570 429 
162 695 938 
113 794 508 
139 003 069 

634 371 642 
119 604 062 

1 663 624 

87 724 674 

4 752 620 976 
319 891 360 

5 072 512 336 

843 364 002 
5 915 876 338 

(3) Oprlndelig bevilling ifolge de aftaler, der er undertegnet inden 
for rammerne af dels Ràdet for De europaeiske Faellesskabers 
algorelse (78/87O/E0F) al 16. Oktober 1978 (det nye faellesskabs
instrument) og Ràdets afgorelser (82/169/E0F) af 15. marts 1982  
og (83/2OO/E0F) af 19. aprii 1983 med henblik pà fremme af 
investeringerne i Faellesskabet, dels Ràdete afgorelse (81/19/  
E0F) af 20. januar 1981 om genopbygningen af de omrâder 1  
Campanien og Basilicata (Italien), der ramtes af jordskaelvene 
den 23. november 1980, og Ràdets afgorelse (81/1Ü13/E0F) af 
14, december 1981 om genopbygningen af d e omràder ι Grae-
kenland, der ramtes af jordskaelvene ι februar og marts 1981, i 
henhold til Del europaeiske okonomiske Faellesskabs fuldmagt 
og for dets regning og risiko; 
Plus: Valutakursreguleringer 
Minus: Annulleringer 

Tilbagebetalinger 
6 129 954 

27 705 433 

4 188 984 467 
-t- 517 618 320 

- 33 835 387 
4 672 767 400 

(^) Oprindeltg bevilling ifolge de undertegnede aftaler om 
finansiering af pro jekter i Tyrkiet i henhold Iii medlemsstaternes 
fuldmagt og for deres regning og risiko: 370 215 000 
Plus: Valutakursreguleringer + 21 294 256 
Minus: Annulleringer 215 000 

Tilbagebetalinger 77 657 991 — 77 872 99 1 

(3) Oprindelig bevilling ifolge de undertegnede aftaler om 
finansiering af p rojekter i Maghreb- og Machraklandene samt i 
Malta, Cypern, Tyrkiet og Graekenland (10 mio bevilget inden 
dets tiltrœdelse af Faellesskabet den 1. januar 1981) i henhold til  
Det europaeiske okonomiske Faellesskabs fuldmagt og for dets 
regning og risiko: 288 300 000 

(3) Oprindelig bevilling ifolge de undertegnede aftaler om 
finansiering af projekier i AASMM og GLTD i henhold til Del 

europaeiske okonomiske Faellesskabs fuldmagt og for dets reg
ning og risiko: 
— Làn pà saeriige vilkàr 139 483056 
— Bidrag til tilvejebringel-

se af risik ovillig kapital 2 502 615 141 985671 
Plus: 
— Kapitaliserede renler 1 178 272 
— Valutakursreguleringer 4 205 638 -t- 5 383 910 
Minus: 
— Annulleringer 1 502 910 
— Tilbagebetalinger 34 437 653 - 35 940 563 

III 429 018 

(^) O prindelig bevilling ifolge de undertegnede aftaler om finan
siering af projekter i AVS-staterne og OLT i henhold til Det euro
paeiske ok onomiske Faellesskabs fuldmagt og for dets regning 
og risiko: 
— Betingede eller under-

313 636 265 — 

ordnede lân 
Kapitalandele 
Tegning af konvertible 
obligationer 

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

305 068 000 
8 321 630 

2 499 606 315 889 236 

11 371 

2 531 749 
6 182 480 
179 604 - 8 893 833 

307 006 774 
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Driftsregnskab for regnskabsâret 1984 
I ECU — se bemaerkntngerne til regnskabe t ι bilag E 

Indtaegter 
Rente og provision pé udién 2 719196 226 

Rente og provision pé Investeiinger 242 226 951 

Forvaltnlngsprovlsion (bem I) 15 376 864 

Andre lndt»gter(bem. M) 43 544 224 

Vaiutakursdifferencer (bem. J) 1 175 879 

1984 1983 

2 218 756 422 

205 602 037 

12018 630 

44 130 902 

3 021 520 144 2 480 507 991 

Udgifter 
Admlnlstrationsomkostnlnger (bem. L) 

Rente og omkostnlnger pà optagne ién . . 

Afskrivninger pâ emisslonsomkostninger og pà overkurs ved 
titbagebetaling 

Andre udgifter (bem. M) 

Afskrivninger 
— pà nettoudglfter til Inventar og materialer 
— pà Bankens bygning 

Vaiutakursdifferencer (bem. J) 

Driftsoverskud 

Nettoveerdlforringelse eller -foregelse Ifolge opgorelsen af de af 
Bankens aktiver, der ikke reguläres Ι henfìold til vedtsegternes 
artikel7(bem. Κ) . . , . 

Sœrlig udgift (bem. G) 

Saldo (bem. N) . . . . 

49 394 559 

2 478 616 906 

49 924 062 

147 299 

1 788 859 
1667 000 

42 875 230 

2 002 459 840 

38 969 790 

137 260 

1 252 462 
1 667 000 

28 785 

2 581 538 685 2 087 390 367 

439 981 459 

- 5162 453 

434 819 006 

393 117 624 

+ 5 245 369 

- 5 426186 

392 936 807 
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Udvikling i Bankens finansielle stilling i regnskabsâret 1984 
I ECU — se bemaerkningerne til regnskabet 1 bilag E 

1984 1983 

Midiernes oprindelse 
Saldo pà driftsregnskabet 
Poster, der ikke medforer fiytning af midier: 
Afskrivninger pa Bankens bygning samt pà nettoudgifterne til 
inventar og materialer  
Afskhvninger pà emissionsomkostninger og pà overkurs ved 
tilbagebetaling 
Saerlig udgift 
Forogelse af p osten skyldig rente og provision samt forud mod-
taget rente 

434 819 006 

3 455 859 

49 924 062 

198 055 723 

135 631 650 

392 936 807 

2 919 462 

38 969 790 
5 426 186 

183147 129 
151 679 131 

550 623 ODO 471 720 243 

Emissioner  4 234 985 710 3 438 437 466 
Ydelser pà udiàn  1 561 3 93 563 1 208 386 243 
iviedlemsstaternes kapitalindbetalinger  135 000 000 95150 082 
Valutakursreguleringer i fo rbindelse med làn  1 521 370 609 1 562 989193 
Formindskelse (forogelse) af posteme kassebeholdning og til-
godehavender i banker samt investeringer  379 121 889 — 811 890 942 

1 alt 8 382 494 771 5 984 792 285 

Midiernes anvendelse 
Nettoudbetalinger pà udiàn  5 200 105 323 4 082 026 203 
Ydelser pà làn   1 325 239 331 892 367 822 
Emissionsomkostninger og overkurs ved tilbagebetaling .... 127 517 176 86 044 369 
Fast ejendom og inventar  1 788 859 6 678 648 
Valutakursreguleringer i forbindelse med udiàn  1 499 027 449 1 502 477 981 
Nettoforogelse (formindskelse) ifolge reguleringen af medlems-
staternes kapitalindskud  439 964 — 7 615 736 
Formindskelse (forogelse) af posteme diverse kreditorer, andre 
passiver, personalets pensionsfond og nettorentegodtgorelser . . 201 718 210 — 598174 778 
Forogelse af post en andre aktiver  26 658 459 987 776 
lalt 8 382 494 771 5 964 792 285 

Biiag A — Oversigt over Bankens kapital 
Den 31. december 1984 
I tusinde ECU — se bemaerkningerne til regn skabet i bilag E 

Indkaidt kapital 
Tegnet ikke mdkaldt Indpetait den 

Mediemsstat kapital Q) kapital (2) 31. december 1964 At indbetale (1) I alt 

Forbundsrepublikken Tyskland 3 150 000 2 829 375 232 031,25 88 593,75 320 625 
Frankrig 3150 000 2 829 375 232 031,25 88 593,75 320 625 
Det forenede Kongerige ... 3 150000 2829375 232031,25 88593,75 320625 
Italien 2 520 000 2 263 500 185 625 70 875 256 500 
Belgien 829 500 745 068,75 61 101,5625 23 329,6875 84 431,25 
Nederlandene 829 500 745 068,75 61 101,5625 23 329,6875 84 431.25 
Danmark 420 000 377 250 30 937,5 11 812,5 42 750 
Graekenland 225 000 202 097,5 16 574,375 6 328,125 22 902,5 
Irland 105 000 94 312,5 7 734,375 2 953,125 10 687,5 
Luxembourg 21 000 18 862,5 1 546,875 590,625 2 137,5 

Total 14 400 000 12 934 285 1 060 715 405 000 1 465 715 
V) Bankens tegnede kapital fomejedes ved Styrelsesridets beslutning af 15. )un i 1981 fra 7 200000000 til 14 400 000 000 ECU med virkning fra den 31. december 1981. 

Mediemsstaterne skal i national valuta indbetale 7.5 ®/o af for ti0|eisen — eller modvaerdien af 405 000CKX3 ECU — i seks rater pà 67 500 000 den 30. aprii og den 31. Okto 
ber 1985-1987. 

(2) Bestyrelsen kan kraeve denne kapital indbetalt, 1 det omfang denne indbetaling er nedvendig for at opfylde Bankens forpliglelser over for dens làngivere. 
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Bilag Β — Oversigt over lobende udiân 
Den 31. december 1984 

I ECU — se bemaerkningerne til regnskabet i bilag E 

Land (1) (2) Anta! Ud&etaii ikke ud&etait 1 an (3) "k 

1. LÜn tu projekter i Fnllesskabet og lignende lAn 
Forbundsrepublikken Tyskland ... 40 484 031 233 35 846 148 519 877 381 1.72 
Frankrig  184 3 727 481 248 96 671 054 3 824 152 302 12,67 
Det forenede Kongerige  275 5 171 560 651 127 450 047 5 299 010 698 17.55 
Italien  609 11 443 056 670 733 771 424 12 176 828 094 40.33 
Belgien  22 623 053 584 — 623 053 584 2,06 
Nederlandene  3 18 567 822 — 18 567 822 0,06 
Danmark  91 832 640 449 235 727 117 1 068 367 566 3,54 
Graekenland  98 1 337 861 042 88 601 948 1 426 462 990 4,73 
Irland  120 2 023 798 322 44 544 022 2 068 342 344 6,85 
Luxembourg 2 18 089 122 — 18 089122 0,06 
Lignende lân (') 7 222 172 815 — 222 172 815 0,74 

1 alt 1 451 25 902 312 958 1 362 611 760 27 264 924 718 90,31 

2. Lin tit projekter uden for Feellesskabet 
Middelhavslandene (og Portugal) 

Algeriet  2 22 365 368 10000 000 32 365 368 0,11 
Cypern  2 19 522 200 2 084 600 21 606 800 0,07 
Egypten  8 92 713315 91 434 827 184 148 142 0,61 
Spanien  23 311 846 615 101 320 000 413 166 615 1.37 
Jordan  10 26 696 378 19 648 617 46 344 995 0.15 
Libanon  7 40 764 294 — 40 764 294 0,13 
Malta  1 2 487 184 — 2 487 184 0,01 
Marokko  7 67 909 386 72 744 200 140 653 586 0.47 
Portugal  33 400 950 990 212 370 880 613 321 870 2,03 
Syrien  3 16 393 099 38 300 000 54 693 099 0,18 
Tunesien  7 39 879 323 12 033 000 51 912 323 0,17 
Tyrkiet  9 102 824 269 — 102 824 269 0,34 
Jugoslavien  6 103 326 502 231 820 000 335 146 502 1.11 

AVS-staterne og OLT 
Vestafrika  1 1 735 317 3 275 000 5010317 0,02 
Barbados  3 8 620 988 2011 000 10 631 988 0,03 
Belize  1 463 738 1 560 000 2 023 738 0,01 
Benin  1 — 13 500 000 13500 000 0,04 
Botswana  4 12 226 694 12 877 053 25 103 747 0,08 
Bourkina Faso  1 6 636 104 1 902 343 8 538 447 0,03 
Caymanoerne  1 3 261 881 — 3 261 881 0,01 
Cameroun  12 43 884 428 59 795 917 103 680 345 0,34 
Congo 1 463 474 3540 000 4 003 474 0,01 
Eifenbenskysten  19 81 316 685 18 360 929 99 677 614 0,33 
Fiji 3 35196014 3 020181 38 216 195 0,13 
Gabon 5 23 647 907 11 566 247 35 214 154 0,12 
Ghana  2 18 089 321 — 18 089 321 0,06 
Guinea  2 4 066 590 7500 000 11 566 590 0,04 
Jamaica 1 — 4 000 000 4 000 000 0,01 
Kenya 11 62 365 031 11 537 990 73 903 021 0,24 
Liberia  3 7 606 139 3 500 000 11 106139 0,04 
Malawi  3 11 442 255 2 353 000 13 795 255 0,05 
Mauritius  5 14 674 609 2912000 17 586 609 0,06 
Mauretanien  1 25 383 620 2 923 434 28 307 054 0,09 
Niger  3 14516841 2 000 000 16516841 0,05 
Nigeria  3 28 542 522 54 610 000 83 152 522 0,28 
Ny Calédonien  2 10 136518 — 10 136518 0,03 
Papua Ny Guinea  3 10 057 752 45 556 000 55 613 752 0,18 
Vestindien  1 2 302 935 — 2 302 935 0,01 
Senegal  5 33 569 965 2 071 666 35 641 631 0,12 
Swaziland  3 18 328 630 1 000 000 19 328 630 0,06 
Tanzania 1 794 372 — 794 372 0,01 
Togo  4 26 660 132 822 541 27 482 673 0,09 
Trinidad og Tobago  3 13 858 842 4 793 200 18 652 042 0,06 
Zaire  1 10 477 709 4 194 314 14 672 023 0,05 
Zambia 4 15 423 357 25 748 000 41 171 357 0,14 
Zimbabwe 2 — 35 000 000 35 000 000 0,12 

I alt 233 1 793 429 293 1 133 686 939 2 927 116 232 9.69 

Total  1684 27 695 742 251 2 496 298 699 30 192 040 950 100,00 

(·) Lân ι henhold til vedtœgternes arilkel 18, stk. 1, andet aisnit. til projakiar i dan norske de! ai lastlandssoklen, ι 0sirig og i Tunesien. 
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(^) Velutaer, hvori da lobende udién skai tllbagebetalea: 
Valuta 
Medlemsstaternes valutaer 
Andre valulaer 
Udbetalt pà lebende làn  
Plus tkke udbetall pà lebende làn: 
Làn med fast rentefod og fast valula risk sam-
mensaetning. der fremgàr af finansieringsaf-
laierne  
Làn, hvis ren tefod er fast o g fremgàr af finan-
sieringsaftalerne, hvorimod Banken kan vael-
ge udbetalingsvaiutaerne  
Làn med àben rente, hvis rentefod og valuta-
riske sammensaetning Banken kan vaelge , . 

Beleb  
12 153 077 707 
15 542 664 544 
27 695 742 251 

397 725 207 

1 218 402 092 

860 171 400 
2 496 296 699 

30 192 040 950 

Ydelser pà tobende udlàn i tusinde ECU 
Ar 31. 12. 1984 Ar 31.12. 1983 
1985 . . . . . 1 812 437 1984 . . . . 1 417090 
1986 , . . . .2 135 726 1985 . . . . 1 659 258 
1987 . . . . .2 460106 1986 . . , . 1 951 808 
1988 . . . 2 577 739 1987 . . . . 2 143 790 
1989 . . . 2 790 660 1988 ... . 2 185 087 
1990-1994 . . . .12 868 977 1989-1993 .10 563 522 
1995-1999 . . . .4 871 814 1994-1998 . 4174 821 
2000-2004 . ... 629 333 1999-2003 552 783 
2005-2009 . ... 45 249 

Total 30 192 041 Total 24 648 159 

(2) Oversigt over lobende udIén fordelt pé de vigtigste 
garantier herfor den 31. december 1984 (I) 

A. Làn ti! projekter 1 Fœllesskabet (og lignende làn) (II) 
Làn ti! eller garanteret af mediemssta-
terne  
Làn til eller garanteret af o ffentlige instl-
tutioner 1 mediemsstaterne .... 
Làn til eller garanteret af finansierings- 
institutioner (banker, institutioner for 
langfristet finansiering og forsikrings-
selskaber) 
Làn garanteret af selskaber (finansie-
ringsinstitutioner undtaget), som for 
over halvdelens vedkommende kontrol-
leres af m edlemsstaterne eller af of fent
lige institutioner 1 Fœllesskabet  
Làn mod pant i fast ejendom .... 
Làn garanteret af pr ivatretlige selskaber 
(banker undtaget) 
Làn mod pant i andre formuegenstande 
og mod anden sikkerhed 

I alt A 

20 773 425 620 (VI) 

4 181 092 998 

839 562 610 

208 320 956 
150 578 094 

667 260 744 

444 663 296 
27 264 924 718 

3. Lén i henhold til den forste Lomé- 
konvention 
Làn til eller garanteret af signatarsta-
terne(AVS) 
Làn mod anden sikkerhed 

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

5. Lân i henhold til Fœllesskabets  
finansieringsaftaler med mtddelhavs-
landene (og Portugal) 
Lân garanteret af Bankens seks oprin-
delige medlemsstater 
Lân garanteret af Fœllesskabet . . 
Lén til. garanteret eller kontrakautlone 
ret af de middelhavslande, der har ind 
gâet disse aftaler 
Lân mod anden sikkerhed .... 

372 416 895 
9 690 067 

382 106962 (IV) 

415 302 455 
3 261 881 

40 000 000 
458 564 336 (V) 

6 592 842 
143 354 661 

1 710 287 333 (VI) 
179 200 210 (VI) 

2 039 435 046 
I alt Β 

Lobende lân ι alt 
2 927 116 232 

30192 040 950 

(If Nogie làn er daekket af Here former for garanti eller sikkerhed 
(II) Làn ; henhold lit vedtasgternes artikel 18. s tk. 1, andei afsmi, i il projekter / den 
norske del al fasilandssokien. / 0st rig og ι Tunesien. 
(III) Bankens seks opnndehge mediemssiaters garanti, der daekker enhver risiko i 
forbindelse med disse finansieUe forpligtelser. udger 24 430695 ECU. 
(IV) Medlemsstaternes garanti, der daekker enhver nsiko ι forbindelse med disse  
finansielle forphgtelser. udger 114 924 738 ECU. 
(V) Mediemssiaternes garanti, der daekker enhver risiko ; forbindelse med disse  
tinansielle lorphgielser. udger 337 164 400 ECU. 
(VI) Faellesskabers samiede garanti, der deekker enhver risiko i forbindelse med  
disse finansielie lorphgtelser og de finansielle forphgtelser i Graekentand pà  
249 757362 ECU ι medfer af làn ydet inden landets tiltraedelse af Faellesskabei. 
udgiorde ved udgangen af 1964 ι all 1574 167400 ECU mod 1 174 357500 ved 
udgangen af 1983 
Sàfremi gerantilorphgtelsen kraeves opfyidi. beregnes garanternes forpligtelser pé  
grundlag af de kurser for omregnmg meliem E CU og de til làntager udbelalte valu
taer. der var gaeldende pà udbelalingslidspunktet. 

(3) Oprindellg lànebevllling beregnet pà  
grundlag af de omregningskurser, der 
anvendtes pà tldspunktet for làneaftalernes  
undertegnelse: 
Rus: 
Valutakursreguleringer  

Minus: 
Opsigelserog annulleringer . . . 
Afdrag til Banken  
Tredjemands andele i Bankens udlàn 

Lobende làn  

32 819 628 035 

+ 5 050 056 824 
37 869 684 859 

222 474 169 
7 075 803 602 

379 366 118 
— 7 677 643 909 

30 192 040 950 

Β. Lân til projekter uden for Fœllesskabet 
1. Lân i henhold til den forste Yaoundé- 
konvention 
Lân til eller garanteret af signatarsta-
terne (AASM) 

2. Làn i henhotd til den anden Yaoundé- 
konvention 
Lân til eller garanteret af signatarsta-
lerne(AASMM) 
Lân mod anden sikkerhed 

1930 890 

42 329 612 
2 749 366 
45 078 998(111) 

Summen af de til enhver tid lobende lân og garantier, der er ydet 
af Banken , og som i henhold til vedtœgternes artikel 18. stk. 5,  
ikke mâ overslige 250 % af den tegnede kapital (i ojeblikket 
36 000 000 000), udgjorde den 31. december 1984: 
Lân  
Garantier: 
For fuldmagtsiân  
For làn ydet af tredjemand 
For tredjemands andele i Bankens udlàn 

Làn og garantier alt   

30 192 040 950 

34 172 581 
561 798 760 
379 366 118 
975 337 459 

31 167 378 409 
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Bilag C — Oversigt over lântagningen 
Den 31. december 1984 
I ECU — se bemaerkningerne til regnskabet i bilag E 

Kortlristede làn 
Resthovedstol den Reniefod 

Betalbar ι 31. december 1903 31 december 19Θ4 (veiede gennemsnii) 

ECU , . , , — 100 000 000 9,52 
US-$, pàlydende — 189 085 848 8,46 
Minus: Disagio — - 1 555 656 

Total 287 530 192 

Meilern- og langfrlstede Ιόη 
1regnskabsârel Resthovedstol den 31. december 1984 

Resthovedstol 
den vaiutakurs-

Reniefod 
(v6)ede 

Betalbar ι 31 december 1963 Opfagne làn Afdrag regulennger Beleb (>) gennemsntl) Forfaldslid 

Eurco (2) ... 79 954 741 6 898 824 232 709 + 73 288 626 8,13 1985/1989 
ECU  426 323 000 455 000 000 8 375 000 — 872 948 000 11,48 1985/1999 
DM  4 017 076 563 632 245 809 119 354 516 47416988 + 4 577 384 844 8,18 1985/2001 
Ffr  819 465 506 174 889 892 20 060 823 9 442 556 + 983 737 131 13,91 1985/1996 
e  706 643 884 284 905 630 12 433 148 57 032 586 — 922 083 780 11,86 1985/2004 
Lire  92 825 604 108 254 788 13 641 440 1 104 845 + 188 543 797 12.26 1985/1995 
Bfr  506 797 637 153 170 269 51 216800 18 072 034 + 626 823140 11.26 1985/2000 
Fl  2 031 098 525 479 422 693 109 450 352 14 789 854 + 2 415 860 720 9.54 1985/2004 
Lfr  207 847 382 27 116 791 15919319 7 001 174 + 226 046 028 10,46 1985/1994 
US-$ .... 7 878 211 867 1 066 041 440 885 294 783 1 331 225 265 + 9 390 183 789 11.45 1985/2000 
Sfr  1 820 725 799 322 582 654 29 483 186 35 018 761 — 2 078 806 506 6,28 1985/1996 
üb. ε . . . . 2 950 954 — 1 378 396 498 540 — 1 074 018 7.13 1985/1985 
Yen  1 982 531 305 346 040 215 47179 769 173 334 958 + 2 454 726 709 8.31 1985/2000 
Osch  96143 379 — 3 726 206 1 480 464 + 93 897 637 8.02 1985/1993 
Can. $ . . . . 77 710 048 — — 7 841 689 + 85 551 737(3) 12.13 1991/1991 

lall  20 746 306194 4 049 670 181 1324 412 562 1 519 392 649 + 24 990 956 462 
Overkurs ved til -
bagebetaling , . 2 826 741 12 098 577 826 769 1 977 960 + 16 076 509 

ToUl . 20 749132 935 4 061 768 758 1 325 239 331 1521 370 609 + 25 007 032 971 

(1} Fotgende tabel viser de samlede afdrag. der skaf er isegges pâ lânene Irern iii 2004 (i lusmde ECU)' 
Ar 31. 12. 1984 Ar 31 12. 1983 
1965 1 400 429 1984 .... 1 287 160 
1906 1 554 618 19Θ5 ... 1 284 453 
1987 2336083 1986 .... 1 436 106 
1988 . 2 438 182 1987 .... 2 117 579 
1989 . 2 447 151 1988 . , 2 173 650 
1990-1994 . 12961006 1989-1993 . , . 11 064 103 
1995-1999 .... 1 561 096 1994-1998 . . , 1 121 086 
2000 2004 308 468 1999-2003 . . 

2004 .... 
264 206 

788 
Total 25 007 033 Total 20 749 133 

(2) Ef) Eurco bestàr af summen af feigende laste beleb ι ni medlemsstaters valuiaer: 0,9 DM + 1,2 fir, + 0,075 £ + 00 lire + 0,35 
0,5 Ifr. 

(3) I 1964 omveksiedes dette tön ι canadiske donar tii DM 

+ 4,5 bff, + 0,2 kf. + 0.005 !£ + 

Biiag D Tilgodehavonde hos TllgodehavendehosiDetforenedeKongenge 6519442 

og gœld ti! mediemsstaterne for  
regulering af kapitalen 

Den 31. december 1984 

I ECU — se bemaerkningerne ti! regnskabet i bilag E 

Gaeld til: Forbundsrepubl  
Frankrig , ,  
Italien . . .  
Belgien . .  
Nederlandene  
Danmark , ,  
Graekenland 
Irland . . .  
Luxembourg 

kken Tyskland 2 439 670 
1 180 374 
179 295 

1 072 989 
180 785 
385 632 
203 332 
112 089 
27 410 

5 781 576 

I henhold til vedtaegternes artikel 7 medlorer anvendelsen af de 
omregningskurser, som er anfort i bem, A i bilag E, en regulering 
at de belob, der er indbetalt af medlemsstaterne i deres nationale 
valutaer som bidrag til Bankens kapital. 

ßankens tilgodetiavende eller gaeld 
regulering er; 

lorbindelse med denne 

Udligning af Bankens tilgodehavende eller gaeld vil i overens-
stemmelse med Styrelsesrädets 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 reguleringe n, over-
stiger 1.5%. Er forskel len under 1.5% op eller ned, genindsaettes 
belobene pä uforrentede reguleringskonti. 
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Bilag E — Bemaerkninger til ârsregnskabet 
Den 31, december 1984 

I ECU 

A. Sammendrag af de veesentligste regnskabsprinclpper 

1. Definition af den ved udarbejdelsen af ârsregnskabet eg 
omregningen af de nationale valutaer anvendte ECU 

Banken anvender ECU som màleenhed ved opgorelsen af med-
lemsstaternes kapitalkonti og som faellesnaevner ved udarbej
delsen af sit àrsregnskab. 

Ifotge Styrelsesrâdets beslutning af 13. maj 1981 er Bankens reg-
ningsenhed defineret som vaerende den ECU. som De euro-
paeiske Fsellesskaber anvender. Kurserne for omregning mellem 
mediemsstaternes valutaer og den europaeiske regningsenhed 
eller ECU beregnes pà grundlag af markedsku rserne og offentlig-
gores dagligt i De Europaeiske Faellesskabers Tidende. 

Ifolge vedtaegternes a rtikel 4. stk . 1, svarer vaerdien af 1 ECU til 
summen af folgende belob ί mediemsstaternes valutaer: 

DM 
£ 
Ffr. 
Lire 
Fl. 

0.719 
0,0878 
1.31 

140.0 
0.256 

Bfr. 
Lfr. 
Kr. 
le 
Dr. 

3,71 
0,14 
0,219 
0,00871 
1.15 

3. Fast ejendom 

Bankens faste ejendom er optaget lil kobsvaerdlen minus en for 
ste vaerdiforringelse af Ban kens bygning og de samlede afskriv-
ninger. Inventar og materialer afskrives det àr. hvor de erhverves. 

4. Emissionsomkostninger og overkurs ved lilbagebetaling 

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

5. Forud modlagne rentegodtgorelser 

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

6. Personalets pensionsfond 

Banken ha r opretlet en pensionsfond til fordel for sit personale. 
Alle indbet alinger hertil fra sâvel Banken som dens personale 
investeres ι Bankens aktive r. De beregnes aklu arielt hver t tredje 
âr. 

ECUs sammensaetning aendredes de n 17. September 1984 ved 
Ràdet for De europaeiske Faellesskabers afgorelse, sâledes at  
drakmen nu Indgàr, Den hidtidige sammensaetning var: 

DM 0,828 Bfr. 3.66 
£ 0,nRa5 Lfr. 0,14 
Ffr. 1.15 Kr. 0,217 
Lire 109,0 I£ 0,00759 
Fl. 0,286 

Banken benytter endvidere disse omregningskurser til beregning 

7, Beskatning 

Ifolge Protokollen vedrorende De europaeiske Faellesskabers pri
vilegier og immuniteter. der er b ilagt Traktaten om oprettelse af et 
faelles Ràd og en faelles Kommission for De europaeiske Fae lles-
skaber af 8. aprii 1965 i h enhold til dens artikel 28, er Bankens 
aktiver, indtaegter og ovrige ejendom fritaget for alle direkte skal
ier. 

B. Investeringer 

De ditferencer, der folger af aktivernes og passivernes omreg
ning til ECU. krediteres eller debileres driftsregnskabet. Undtaget 
tierfra er mediemsstaternes gaeld eller tilgodehavender som  
folge af de n regulering af den indbetalte kapital, der finder sted i 
overensstemmelse med vedtaegternes artikel 7. 

2. Investeringer 

Skatkammerbeviser, notes og obligationer er normalt optaget tll 
kobsvaerdien. De er dog optaget til pâlydende vaerdi, hvis kobs-
vaerdien overstiger den pâlydende vaerdi, og til kursvaerdien, 
sâfremt denne er lavere end kobsvaerdien. 

Mere end 12 màneder 583 500 980 
625182 704 

af kurserne for de ovrige valutaer. den anvender. Denne post omfatter: 1984 1983 
Ved udarbejdelsen af Bankens àrsregnskab den 31 . december Skatkammerbeviser. notes og 
1984 og 1983 anvendtes folgende omregningskurser: obligationer optaget til kobs-

1 ECU = 1984 1983 vaerdi, dog hejst til pâlydende  
vaerdi eller kursvaerdi (kurs-

DM 2,23176 2,25748 vaerdi 
Ffr. 6,83069 6.903.5R 1984:595 475 431 
e 0,609846 0,570600 1983:527 084 097) .... 577 847 439 512320156 
Lire 
Bfr. 
Fl. 

1 371.10 1 371,99 
44,7168 46,0969 

2,51853 2.53713 

Egne obligationer optaget tit  
tilbagekobsvaerdi .... 5 403 565 7 938148 

Kr. 7,98805 8,18269 Bankveksler optaget til pâly
Dr. 91,0428 81,7773 dende vaerdi  41 931 700 26 097 827 
I£ 0,715023 0,728961 625 182 704 546 356 131 
Lfr. 44,7168 46,0969 
US-$ 0,708946 0,827370 Fordeling pà lobetid; Sfr. 1,8383 1,80408 Fordeling pà lobetid; 
üb. £ 6,28481 4,54226 Hojst 3 màneder  23 931 700 26 780 317 
Yen 
Osch. 
Can, $ 

178,052 
15,6677 
0,935808 

191,743 
15,9103 

1,03024 

Mere end 3 màneder og hojst 
6 màneder  1 767 146 325 037 

CFAfr. 341,535 345,179 Mere end 6 màneder og hojst 
12 màneder  15 982 878 2744 763 

516506 014 
546 356 131 

C. Fast ejendom 

Posten »fast ejendom« pà statusopgorelsen, 43 902 457 ECU, 
repraesenlerer bygningen pà Kirchbergs regnskabsmaessige 
vaerdi efter fradrag af de samlede afskrivninger pâ 30 568 036  
ECU. Den saerlige udgift pà 5 426186 ECU, der figurerer pà  
driftsregnskabet den 31. december 1983, skyldes den endelige 
afregning for bygningens opforelse. 
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D. Sœrligt indestàende til ydelser pò làn 
•enne post, der har sin modpost 1 passivsidens »forfaldne, uind-
leste kuponer og obligationer«, omfatter de kuponer og obliga 
tioner. som er forfaldne til betaling, men som ikke er blevet 
prœsenteret ti! betaling, 

I. Forvaltnlngsprovislon 
Denne post omfatter Bankens vederlag for forvaitning af finansie-
ringsbidrag i lienfiold ti! mediemsstaternes og De europseiske 
Faellesskabers fuldmagt og for deres regning og hsiko, der admi-
nistreres inden for rammerne af Den sasrlige Afdeling. 

E. Personalets penslonsfond 
Bankens udgifter » forbindeise med personalets pensionsord-
ning, herunder dens renleudgifter, belob sig for regnskabsàret 
1984 til 8 549 025 ECU mod 7 548 822 i 1983. 

J. Valutakursdìfferencer 
Denne post pà 1 175 879 ECU den 31. december 1984 omfatter 
neitovalutakursgevinsten ved de finansielle dispositioner i regn
skabsàret (mod et tab pà 28 785 i 1983), beregnet pà grundlag af 
de omregningskurser, der var gaeldende pà tidspunktet for dis-
posiiionernes gennemferelse. 

F. Diverse kreditorer 

Denne post omfatter: 

Kortfristede banklàn .... 

Det europseiske okonomiske 
Faellesskabs konti for: 

De forretninger, der afvikles 
inden for rammerne af Den  
sœrlige Afdeling, og belob at  
eriaegge i forbindeise hermed . 

Indlàn  

Andre kreditorer  

1984 1983 

45 087 720 

343 132 192 

25 535 019 

2964 217 
416 719 148 

549 277 679 

66 991 045 

2 770 864 
619 039 588 

1983 
G. Andre aktiver og passiver 
Disse poster omfatter: 1984 
Pà aktivsiden: 
Byggelàn og forskud ti! perso-
nalet 22 774 944 
Swapforretninger, netto . , . 16 841 272 
Diverse debitorer 16 154 301 

55 770 517 

Pà passivsiden: 
Diverse udgifter 52 934 824 

18 681 893 

10 430 165 
29112 058 

46 469182 

H. Forud modtagne rentegodtgerelser 
a) Denne post omfatter rentegodtgorelserne i forbindeise med  
làn til projekter uden for Faellesskabet i henhotd til protokollerne 
med AVS-staterne og mlddeltiavslandene og de rentegodtgorel-
ser i forbindeise med visse làn af B ankens egne midier i Faelles 
skabet. som stilles til râdighed for Banken inden for rammerne  
af det europseiske monetaere system i henhold til Ràdet for  
De europseiske Faellesskabers forordning (EOF) nr. 1736/79 af  
3. august 1979. 
b) Posten »forud modtagne rentegodtgerelser for tredjemands  
regning« omfatter de rentegodtgerelser. som Banken har modta 
get i forbindeise med làn af Faellesskabets midier inden for ram
merne af Ràdet for De europseiske Faellesskabers afgerelser 
(78/87O/E0F) af 16. Oktober 1978 (det nye fsellesskabsinstru-
ment), (82/169/E0F) af 15. marts 1982 og (83/2OO/E0F) af 
19. aprii 1983 samt i henhold til Ràdete forordning (E0F) nr.  
1736/79 af 3. august 1979, aendret ved Ràdets forordning (EOF)  
nr. 2790/82 af 18. Oktober 1982. 
c) En del af udbetalingerne til Banken inden for rammerne af 
EMS har form af et langfristet forskud. Denne post har s in mod-
post i aktivsidens »tilgodehavende pà rentegodtgorelser inden 
for rammerne af EMS«. 

Κ. Nettovserdiforrlngelse eller -foregelse Ifelge opgerelsen af 
de af Bankens aktiver, der ikke reguläres I henhold til ved tasg-
ternes artlkel 7 
Opgorelsen af Bankens aktiver pà grundlag af de omregnings
kurser. der anvendtes ved udarbejdelsen af Bankens statusop-
gorelse (jf. bem. A) den 31. december 1984. resulterer i en netto-
vaerdiforringelse pà 5 162 453 ECU (mod en forogelse pà  
5 245 369 i 1983). Denne opgorelse omfatter ikke de af Bankens 
aktiver, der svarer til medlemsstaiernes respektive bidrag til Ban
kens indbetalte kapital i nationale valutaer, idet disse bidrag 
i henhold til vedtaegternes artikel 7 skal reguläres periodisk 
(jf. bilag D), 

L Administratlonscmkostnlnger 
Personaleudgifter 
Vederlag og tillasg 
Sociale ydelser 
Andre personaleudgifter . . . 

Andre 
ninger 
Total 

administrationsomkost-

1984 1983 
32 261 588 28 347 659 
7 571 058 5 742 467 
2 234 588 1 852 906 
42 067 234 35 943 032 

7 327 325 6 932198 
49 394 559 42 875 230 

Den 31. december 1984 havde Banken 638 ansatte mod 596 den 
31. december 1983. 

M. Andre Indtssgter og udgifter 
Posten »andre Indtaegfer« om 
fatter: 

Regnskabsmaessig nettogevinst i  
forbindeise med investeringerne 

Reduktion af den urealiserede 
vaerdiforringelse af investerin-
gerne 

Andre indtaegter 

Andre udgifter 

1984 1983 

41 297 242 

1 731 993 

514989 
43 544 224 

147 299 

42 706125 

996 156 

428 621 
44 130 902 

137 260 

Ν. Reserver og henlœggelser samt fordellng af drlftsover-
skuddet 
Styrelsesràdet besluttede den 4. juni 1984 at oge henlaeggelsen 
til daekning af udsving i kurserne for omregning af ECU med 
5 245 369, hvilket svarede til nettovaerdiforogelsen ifolge opgorel-
sen af d e af Banke ns aktiver, der ikke reguleres i henhold til ved-
taegternes artikel 7. og at overfore driftsoverskuddet for regn 
skabsàret 1983 minus den seerllge udgift, dvs. 1 alt 387 691 438,  
til den supplerende reserve. 
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Oversigt over bevœgelserne pâ reserve- eg henlseggelses-
kontiene i regnskabsâret 1984 

Reservefond 

Supplerende reserve . . 

Henlasggelse til dsekning af 
udsving 1 kurserne for 
omregning af ECU . , 

Stilling den 
31. decem-

ber1983 

1 440 000 000 

172926 017 

1 627 513 017 

Fordeling af 
saldoen pa 
driftsregn-
skabet for 

1983 

14 587 000 + 5 245 369 

Stilling den 
31. decem-

ber1984 

— 1 440 000 000 

387 691 438 560 617 455 

19 832 369 

392 936 807 2 020449 824 

Direktionen har besluttet at foreslâ Bestyrelsen at henstille til 
Styrelsesrâdet at reducere henlaeggelsen til daekning af ud
sving i k urserne for omregning at ECU med 5 162 453, hv ilket 
svarer til nettovaerdiforringelsen ifolge opgorelsen den 
31. december 1984 af de af B ankens aktiver, der ikke regule-
res i hentiold til vedtaegternes artikel 7, og at overfore 
driftsoverskuddet for regnskabsâret 1984 pâ 439 981 459 til 
den supplerende reserve. 

Revlsionspâtegning fra Price Waterhouse 

Formanden for 
Den europœiske Investeringsbank 
Luxembourg 

Efter vor vurdering giver foranstâende àrsregnskaber for 1984 og 
1983 et retvisende billede af Den europasiske Investeringsbanks 
0konomiske stilling pr. 31. december 1984 og 1983 samt af resul-
tatet af Bankens vi rksomhed og sendringerne i dens okonomiske 
stilling for 1984 og 1983 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 overensstemmetse med god revisionsskik  
og har folgelig omfattet en sâdan stikprevevis gennemgang af  
regnskabsmaterialet og sâdanne andre revisionsarbejder, som vi  
under omsteendighederne har anset for nodvendige. 

Denne revisionspàtegning omfatter: 

Statusopgorelse 

Statusopgorelse for Den sœrlige Afdeling 

Driftsregnskab 

Finansieringsanalyse 

Oversigt over Bankens kapital Bilag A 

Oversigt over lobende udlàn BHag Β 

Oversigt over lântagningen Bilag G 

Tilgodehavende hos og gœld til medlemsstaterne 
for regulering af kapitalen Bilag D 
Bemasrkninger til àrsregnskabet Bilag E 

Luxembourg, den 22, februar 1985 PRICE WATERHOUSE 
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Erkiœring fra Revisionsudvalget 

Det udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 14 1 vedtasgterne og artikel 25 1 forretningsordenen for Den  
europaeiske Investeringsbank med henblik pâ at efterprove, cm Bankens forretninger er udfort i 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 nodvendigt at under-
soge ved udforelsen af sit hverv, og 

— som er blevet gjort bekendt med Price Waterhouses revisionspâtegning af 22. februar 1985, 

bekraefter herved 

— under henvisning til ârsberetningen for 1984, Bankens og Den saeriige Afdeilngs statusopgorelse den  
31. december 1984 samt driftsregnskabet for det da afsiuttede regnskabsâr, sâiedes som de vedtoges af 
Bestyreisen pâ dens mode den 14. maj 1985, og 

— under henvisning til forretningsordenens artikel 22, 23 og 24, 

at Bankens forretninger I regnskabsâret 1984 er udfort under overhoidelse af de formaiiteter og regier, der er  
fastlagt i vedtaegterne og forretningsordenen, og 

at statusopgorelsen, driftsregnskabet og statusopgorelsen for Den saeriige Afdeiing er i overensstemmeise 
med regnskabsforingen og nojagtigt viser Bankens stilling sâvel pà aktiv- som pâ passivsiden. 

Luxembourg, den 14. maj 1985 

Revisionsudvalget 

J. BREDSDORFF A. HANSEN Κ. THANOPOULOS 
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Udvikling i finansieringsvirksomheden 

Bankens finansieringsvlrksomhed er tiltaget naesten 
eksploslvt, nemllg fra ca. 500 mio Ι 1972, lige Inden  
Faellesskabets forste udvidelse, til 3.5 mia i 1980 og  
knap 7 mia I 1984. Tabe! 15 samt figurerne s. 10 og  
nedenfor anskueliggor denne udvikling. 

De folgende kort og figurer fremhaever visse 
aspekter af de sidste fem àrs aktivitet, dels i 
medlemsstaterne, dels uden for Faellesskabet i 
henhold til de gaeldende samarbejdsaftaler. 

Flnansleringsbidrag 1 Faellesskabet 1980-1984 
I Perioden 1980-1984 stillede Banken làn af egne  
midier og garantier pâ 18 281.1 mio til râdighed i 
Faellesskabet. Hertil kommer 3 922 mio af NICs 
midier (jf. s. 29). 

I det folgende beskrives Bankens aktivitet som  
helhed, dvs. inklusive lânene af NICs midier, som  
regnskabsfores i Den saerlige Afdeling. 

Finansleringsbidrag I madiemsstateme og uden for Feellesskabet 1959-1984 
MIO ECU 
10 000 

1959 60 61 62 83 84 

lebende priser 
Af egne midier 

19e4-prtser 
Af egne midier 

'Af egne midier og 
midier fra Den  
saerlige Afdeling (^) 

• Af egne midier og 
midier fra Den  
saerlige Afdeling (^) 

(1) Uden for Faellesskabet og Ira 1979 tillrge ι medlemsstaierne al det nye faeiiesskabsinstruments midier. 
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Udvikling i finansieringsvirksomheden 

Fordelingen af bevillingerne pâ okonomipolitiske 
formâl, lande og brancher fremgâr af tabe! 5, 16 og 
18 samt af figurarne nedenfor og s. 103. 

28 %, og endelig Danmark, Forbundsrepublikken 
Tyskland, Belgien og Luxembourg. 

Fordeling pâ lande 

Knap 62% af de siden 1980 finanslerede projekter  
gennemfores i de lande, der har de mest udtalte 
regionudviklingsproblemer, nemllg Italien (Mezzo 
giorno aftager alene 30 % af fina nslerlngsbldragene i 
medlemsstaterne), Graekenland og Irland. Herefter 
folger Det forenede Kongerige og Frankrig med 

Fordeling pâ okonomipolitiske formâl 

Siden 1980 er 63% af finansieringsbidragene 1 
medlemsstaterne gâet til fremme af regionud-
vikllngsbestraabelserne. Lânene til projekter, der 

Fordeling pâ lande 

ι millioner ECU  
3 200   

I Italien 
3000 

_| Frankflg 

2 800 —I Det forenede Kongerige-

I Irland 
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Udvikling i finansieringsvirksomheden 

bidrager til virkeliggerelsen af Faallesskabets energi-
politiske mài var fordelt med 57 % ti l udnyttelse af 
Faellesskabets egne energikilder og 28 % til rationali-
sering af energlanvendelsen; en raekke infrastruk· 
turer af interesse for Fasllesskabet, der letter 
kommunikationen mellem medlemsstaterne, pro 
jekter for miljobeskyttelse, projekter for udvikling 
eller Indforelse af hojteknologi samt projekter, der  
bidrager til at modernisere eller omstille hovedsa-
gelig mindre og mellemstore virksomheder, modtog 
stigende finansieringsbidrag fra Banken. 

Fordeling pà brancher 

Finansieringsbldragene til projekter inden for de 
produktive sektorer belob sig til 6.1 mia, eller 27%.  
Deres betydelige stigning skyldes isaer udvidelsen af 
globallânene, som gjorde det muligt at bevilge over  
9 000 sublân til ìndustriprojekter og 1 250 inden for  
landbrug og tjenesteydelser. 

Lànene i energisektoren udgjorde 7.2 mia, eller 
33 %, medens infrastrukturerne for transport og tele-
kommunikation m.v. tegnede sig for 8,1 mia, eller 
40%. 

Fordeling pà hovedbrancher 
1 millioner ECU 

2 400 

2 200 _ [industri 

-|EnerQi 
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I Andre infraslruklurer 

Egne midier 
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_ I NICs midier 

1 600 
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ÌT 
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1982'1983'1984 

label 15; Finansieringsbidrag 1959-1984 
1 millioner ECU 

1 Fseilesskabet Uden for Faeilesskabel 

Ar 
Finansierings Lân af egne Fuidmagtsiàn Lân af Lân al Finansieringsbidrag 

Ar bidrag i ait midier og garantier NICs midier egne midier af budgetmidier 

1959-1979 13693.6 11 355,0 228.2 277,0 1 165,8 667.6 
Arsgen-

667.6 

nemsnit 652,1 540.7 10.9 13.2 55.5 31.8 
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 4 695,8 3 453,2 — 791,1 410,2 41.3 
1983 5 947.8 4 158,1 97.6 1 211.8 427,2 53,1 
1984 6 903,2 5 013,1 — 1 181,8 620,7 87,6 

Total 38 570,9 29 242,3 622.1 4199,2 3 391,7 1 115,6 

Finansieringsbidrag i middelhavslandene 1980-1984 
Siden 1963 har Banken bidraget ti! gennemforelsen 
af Faellesskabets p olltik for ekonomisk og finansielt 
samarbejde med naesten sam tlige middelhavslande. 
Ca. 58 % af be villingerne stilledes ti! râdighed 1 peri-

eden 1980-1984, nemlig 1 550,8 mio af egne midier,  
heraf 784 mio i Spanien og Portugal, og 209,5 mio af  
budgetmidier. Körtet nedenfor viser projekternes 
fordeling pâ lande og brancher (jf. tabe! 21 og 22). 
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Finansieringsbidrag i mìddelhavslandene 1980-1984 

Ο 2.1-10 

0 10.1-50 

50,1-150 

151 -400 

^ Energi 
^ Andre 
V infrastrukturer 

Industri 
Globallân(i) 
Forundersegelser 

IM Globallän I middelhavs 
landene samt linansienngs-
bidfag til udviklingsbanker 
I AVS-staterne og ÖLT 

Finanaleringsbidrag i AVS-staterne og OLT 1976-1984 (Lomékonventionerne) 

Oe nederlandske 
Antiller Ο 

Dominica φ  

SI. Kitts-Nevis 

St. Lucia 

Vestindien^ 

Grenadinerne A 

Vestindlen og Stillehavet 
Papua Ny Guinaa 

Q Kiribati 
ο Tuvalu 

V Vanuatu 
.O 

Ä è: Polynaalan 
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Udvikling i finansieringsvirksomheden 

Finansieringsbidrag i Afrika, Vestindien og Stlliehavet 
Inden for rammerne af Lomékonventionerne 
Siden 1976 har Banken ydet finansieringsbidrag 1 de  
stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet, der har 
undertegnet Lomékonventionerne, samt i henhold til 
afgorelserne vedrcrende de oversoiske lande og 
territorier. 

Den har i alt stillet 1 162 mio til râdighed, eller 45% 
af de samlede finansieringsbidrag uden for Faslles-
skabet, nemlig 846,7 mio af egne midier og 315,5 
mio i form af risikovillig kapital af Den europaeiske 
Udviklingsfonds midier. Tabel 23 og 24 samt körtet,  
s. 104, viser projekternes fordeling pâ lande og  
brancher. Figuren nedenfor viser desuden finansie- 
rlngsbidragenes fordeling i forhold til de forskellige  
landes indkomstniveau. 

Finansieringsbidrag I AVS-staterne 1976-1984  

Egne midier ^ Rlslkovllllg kapital 

Fordeling efter BNP per capita 

BNP per capita 1 100 US-$  
eller derover 
BNP per capita mellem 400  
og 1 100US-$ 
BNP per capita 
under 400 US-$ 

Fordeling pâ brancher 

Energi 

Minedrift 

Andre infrastrukturer 

Industri og turisme 

828,7 296,9 
mio ECU mio ECU 

Ekskiusive regionale pfojekter pâ β mio af egne miûler og 11.3 mio at risikovillig 
kapital 
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Tabel 16: FInansierlngsbidrag I Fœllesskabet i 1984 og 1980-1984 
Fordeling pa okonomipolitiske formàl 

1964 

Af egne midier AI NiCs midier 1 alt 
Okonomipolitisk formàl MIO ECU % MIO ECU Mio ECU % 

Regionudvìkling  3 085,5 100,0 195,0 3 280,5 100,0 
Belgien  — — — — — 
Danmark  8,4 0,3 — 8,4 0,3 
Forbundsrepublikken Tyskland . . . — — — — — 
Grsekenland  275,5 8.9 53,0 328,5 10,0 
Frankrig  498,0 16,1 43.7 541,7 16,5 
Irland  124,0 4,0 50,0 174,0 5.3 
Italien  1 724.4 55,9 14.6 1 739,0 53.0 
Luxembourg  — — — — — 
Nederlandene  — — — — — 
Det forenede Kongerige ... 455,2 14.8 33,7 488,9 14,9 
Faelles europœisk Interesse samt 
modemlsering og omstllling af virk-
somheder  2 729,1 100,0 1 123.0 3 852,1 100,0 
Energi (2)   1 997,6 73,2 250.1 2 247,7 58,4 

Udnyttelse af Faellesskabets egne 
ressourcer  1 099.9 40.3 132,7 1 232,6 32,0 
Vandkraft  93.1 3.4 — 93.1 2.4 
Kerneenergi  719.2 26.4 — 719.2 18.7 
Kulbrinter  261.0 9.6 977 3587 9.3 
Sienkul. brunkul og terv .... 26.6 1.0 35.0 61.6 1.6 
Rationel energianvendelse . . . 706,6 25.9 56,1 762,7 19,8 
Importspredning  191,1 7.0 61,3 252,4 6,6 
Naturgas  1807 6,6 61.3 242.0 6.3 
Bektricitet  — — — — — 
Kul  10,4 0.4 — 10,4 0.3 

Kommunikation og andre mfrastruk-
lurer af interesse for Faeliesskabet . . 393,0 14.4 38,1 431,1 11,2 

Transport  274,3 10,1 — 274.3 7.1 
Jernbaner  — — — — — 
Veje og ingenierarbejder .... 274,3 10.1 — 274,3 7.1 
Setransport  — — — — — 
Lufttransport  — — — — — 
Telekommunikation — — — — — 
Miljobeskyttelse m.v  118,7 4.3 38,1 156,8 4,1 

Modernisering og omstllling af vlrk-
somheder  a38,5 12,4 834.8 1 173.3 30,4 

Modernisering og omstilling . . . 67,9 2.5 19,4 87,3 2,3 
Hojteknologi  207,0 7,6 43,7 250,7 6.5 
Industrielt samarbejde  63,6 2.3 — 63,6 1.6 
Produktive investeringer foretaget 
af mindre og mellemstore virk-
somheder  771.6 771.6 20.0 

— At fratraakke for finansieringsbidrag 
med fiere formàì  -801.5 - 136,2 -9377 

Total 5 013,1 1181,8 6194,9 

(') Jf. tabel 1. note 1 
(2) J f. label 3. note 2. 
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1980-1984 

Al egne midlef Af NICs midier 1 all 

Mio ECU % Mio ECU Mio ECU % 0konomipoiitisk formàl 

12 096,1 100,0 1 821,0 13 917,1 100,0 Regìonudvikling 
24,0 0,2 — 24,0 0.2 Belgien 

171,8 1.4 48,6 220,4 1.6 Danmark 
22,9 0.2 — 22,9 0,1 Forbundsrepublikken Tyskiand 

1 107,2 9.2 263,3 1 370,5 9,8 Grsekenland 
1 334,8 11.0 113,8 1 448,6 10,4 Frankrig 
1 320,8 10,9 261,6 1 582,4 11.4 Irland 
6167,0 51,0 1 066,0 7 233,0 52,0 Italien 

— — — — — Luxembourg 
— — — — — Nederlandene 

1 947,6 16,1 67,7 2 015,3 14,5 Dei forenede Kongerige 

Fœlles europœisk interesse samt  
modernisering og omstiiling af virk-

8 775,6 100,0 2 622,3 11 397,9 100,0 somheder 
7 162,6 81,6 898,5 8 061,1 70,7 Energl {η 

Udnyttelse af Fœllesskabets egne 
4 162,8 47,4 406,2 4 569,0 40,0 ressourcer 

205,0 2,3 — 205,0 1.8 Vandkraft 
2 713,9 30,9 — 2 713,9 23,8 Kerneenergi 
1 010,6 11,5 259,5 1270,1 11.1 Kulbrinter 

233,3 2.7 146,7 380,0 3,3 Stenkul, brunkul og terv 

2 013,3 23,0 262,0 2 275,3 20,0 Rationel energianvendelse 

986,5 11.2 230,3 1 216,8 10,7 Importspredning 
737,8 8.4 183,6 921,4 8.1 Naturgas 
33,6 0.4 — 33,6 0.3 Eiektricitet 

215,1 2.4 46,7 261,8 2,3 Kul 
Kommunikation og andre infrastruk

970.8 11.1 173,5 1 144,3 10,0 turer af interesse for Faellesskabet 

675,8 7.7 78,8 754,6 6,6 Transport 
— — — — Jernbaner 

487,8 5.6 78,8 566,6 5,0 Veje og ingeniorarbejder 
23,4 0.3 — 23,4 0.2 Sotransport 

164,6 1.8 — 164.6 1.4 Lufttransport 

19,2 0,2 — 19,2 0.2 Telekommunikation 
275,8 3,2 94,7 370,5 3.2 Miljobeskyttelse m.v, 

Modernisering og omstiiling af virk-
642,2 7,3 1 550,3 2 192,5 19,3 somheder 

147,7 1.7 19,4 167,1 1,5 Modernisering og omstiiling 
420,4 4,8 43,7 464,1 4,1 Hojteknologi 

67,6 0,7 67,6 0,6 Industrielt samarbejde 
Produktive investeringer foretaget 
af mindre og mellemstore virk-

— — 1 487,2 1 487,2 13,0 somheder 
6,5 0.1 — 6,5 0,1 Miljobeskyttelse 

— At fratrœkke for finansierings-
-2590,5 - 521,2 - 3111,7 bidrag med fiere formàl 

18 281,2 3 922,1 22 203,3 Total 
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label 17.1 : Finansieringsbidrag af egne midier I Faellesskabet 11984 

Fordeling pâ brancher 

Là η 
Sublân 

under lobende globaiiàn 
Individuelle län og sublân  

under lobende globaiiàn i alt 

Branche Antal Mio ECU % Antal Mio ECU Mio ECU % 

Energi, kommunlkation og andre 
infrastrukturer  139 3 667,9 73,2 631 313,8 3 670,4 74,2 

Energi 52 1 553,8 31,0 129 145,3 
Produktion 43 1 207,6 24,1 121 130,8 
Kerneenergi 16 719,2 14,3 — — 
Termiske kraftvserker 1 19,5 0,4 — — 
Vandkraftvœrker 6 134,7 2,7 32 15,5 
Geotermiske kraftveerker og 
varmeveerker 5 14,7 0,3 14 47,1 
Kulbrinter 14 312,4 6,2 75 68,2 
Brydning af fast brasndsel 1 7,1 0,2 — — 
Transport 9 346,2 6,9 8 14,5 
Elledninger 5 191,6 3,8 6 11,7 
Gas- og oliererledninger 4 154,6 3,1 2 2.8 

Kommunikation 39 1 324,8 26,4 492 142,0 
Transport 29 756,7 15,1 492 142,0 
Jernbaner 3 145,7 2,9 7 8,2 
Veje og ingeniorarbejder 22 524,8 10,5 472 126,0 
So- og fiodtransport 1 11,6 0,2 13 7,8 
Lufttransport 3 74,6 1,5 — — 
Telekommunikation 10 568,1 11,3 — — 

Infrastrukturer for vand 21 304,4 6.1 6 18,7 
Landbrugsforbedring 5 34,5 0.7 — — 
Vand (tapning, distribution, rensning) 16 269,9 5,4 6 18,7 

Diverse infrastrukturer 14 173,6 3,5 4 7,8 

Globaiiàn tilinfrastrukturer og energi . . 13 311,3 6.2 — — 

Industri, landbrug og tjenesteydelser 88 1 345,2 26,8 2 024 744,6 

industri 25 462,3 9,2 1 632 595,9 
Bjergveerksdrift — — — 43 11,8 
Fremstilling og forste forarbejdning af 
metailer — — — 17 10,8 
Byggemateriaier — — — 150 67,6 
Traeindustri — — — 153 28,4 
Gias og keramik 1 14,4 0,3 37 27,4 
Kemisk industri 1 15,3 0,3 87 70,3 
Metalforarbejdning og mekanik ... 4 65,2 1,3 314 85,1 
Biier og transportmateriel 12 284.0 5,7 61 22,7 
Elektroteknisk og elektronisk industri 1 29,2 0,6 78 33,1 
Naeringsmiddelindustri 3 32,5 0,6 299 125,3 
Tekstiler og laeder — — — 89 38,5 
Papirmasse, papir og 
trykkerivirksomhed 3 21,7 0,4 108 27,0 
Forarbejdning af gummi og 
piastmaterialer — — — 95 28,0 
Anden industri — — — 40 11,6 
Bygningsindustri og ingeniorarbejder — — — 60 8,2 
industriomràder og -huse — — — 1 0,1 

Landbrug, skovbrug og fiskeri , . . . 2 51,9 1,0 90 37,7 

Tjenesteydelser 4 18,6 0,4 302 111,0 
Turisme 2 6,1 0,1 218 77.0 
Andre 2 12,5 0,3 84 34,0 

Globaiiàn til industri, landbrug og tjeneste
ydelser 57 812,4 16,2 — — 

Total 227 5 013,1 100,0 2 655 1 058,4 

(1) Forskellen (65.3 mio) mellem dette belob og den bevilgede lânesum svarer til den resterende del af de lebende globaiiàn. 

1 699,1 34,3 
1 338,4 27,0 

719,2 14,5 
19,5 0,4 

150,2 3,0 

61,8 
380.6 

7,1 
360.7 
203.3 
157.4 

1.2 
7,7 
0.2 
7.3 
4.1 
3.2 

1 466,8 

323,1 

181,4 

29,7 
898.7 18.2 
153,9 3,1 
650.8 13,2 

19.4 0,4 
74.6 1.5 

568,1 11,5 

6,5 
34.5 0,7 

288,6 5,8 

3,7 

1277,4 25,8 

1 058,2 21,4 

89,6 

129,6 

11,8 

10,8 
67,6 
28.4 
41,8 
85.6 

150,3 
306.7 

62,3 
157.8 

38.5 

48.7 

28,0 
11.6 
8,2 
0,1 

83,1 
46,5 

1.8 

2,6 

0,2 

0,2 
1.4 
0,6 
0,8 
1.7 
3,0 
6.2 
1.3 
3.2 
0,8 

1.0 

0.6 
0,2 
0,2 

1.7 
0,9 

4 947,8 100,0 
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label 17 2: Finansieringsbidrag i Faellesskabet af NICs midier 11984 
Fordeling pâ brancher 

Làn 
Sublàn 

under lobende globallàn 
Individuelle lân og sublàn  

under lobende globallàn Ι alt 

Branche Anta! Mio ECU % Antal Mio ECU Mio ECU % 
Energl, kommunlkation og andre 
Infrastrukturer  21 387,2 32,8 3 28,5 392,1 35,7 

Energi  9 194,0 16,4 194,0 17.7 
Produktion  7 117,7 10,0 — — 117,7 10,7 
Termiske kraftvœrker  1 16,0 1.4 — — 16.0 1.5 
Kulbrinter  5 82.7 7.0 — — 82,7 7.5 
Brydning af fast brsendse!  1 19,0 1.6 — — 19,0 1.7 
Transport  2 76,3 6.4 — — 76,3 7,0 
Gas- og oliererledninger  2 76.3 6.4 — — 76,3 7,0 

Kommunikation  4 91,5 7,8 1 4,2 95,7 8,7 
Transport  2 29,7 2,5 1 4,2 33,9 3.1 
Jernbaner  1 14,6 1.2 — — 14.6 1.3 
Veje og ingenierarbejder  1 15.1 1.3 1 4.2 19,3 1.8 
Telekommunikation  2 61,8 5,3 — — 61,8 5,6 

Infrastrukturer for vand  2 49,2 4,2 2 24.3 73,5 6.7 
Vand (tapning, distribution, rensning) . 2 49,2 4.2 2 24.3 73,5 6,7 

Diverse infrastrukturer  4 28,9 2.4 — — 28,9 2.6 

Globallàn til infrastrukturer og energi . . 2 23,6 2.0 — — - — 

Industri, landbrug og tjenesteydelser 49 794,6 67,2 2 600 687,0 706,4 64,3 

industri  _ _ 2 377 635,9 635,9 57,9 
Bjergvserksdrift  — — — 25 7,3 7,3 0.7 
Fremstilling og forste forarbejdning af 
metaller  — — — 23 8,4 8,4 0,8 
Byggematerialer  — — — 80 23,0 23,0 2,1 
Trœindustri  — — — 198 42,2 42,2 3.8 
Glas og keramik  — — — 51 24,6 24,6 2,2 
Kemisk industri  — — — 97 33,1 33,1 3,0 
Metalforarbejdning og mekanik . . . — — — 662 142,8 142,8 13,0 
Biler og transportmateriel  — — — 76 19,9 19,9 1.8 
Elektroteknisk og elektronisk industri — — — 126 34,0 34,0 3,1 
Naeringsmiddelindustri  — — — 254 91,1 91,1 8,3 
Tekstiler og lœder  — — — 147 56,6 56,6 5,2 
Papirmasse, papir og 
trykkerivirksomhed  — — — 267 65,6 65,6 6,0 
Forarbejdning af gummi og 
plastmaterialer  — — — 174 47,8 47,8 4.3 
Anden industri  — — — 92 18,8 18,8 1.7 
Bygnjngsindustri og ingeniorarbejder . — — — 104 20,1 20,1 1,8 
Industriomrâder og -huse  — — — 1 0,6 0,6 0,1 

Landbrug, skovbrug og fiskeri .... 1 19,4 1.6 1 0,1 19,5 1.8 

Tjenesteydelser  — — — 222 51,0 51,0 4,6 
Turisme  — — — 25 10,1 10,1 0,9 
Andre  — — — 197 40,9 40,9 3,7 

Globallàn til Industri, landbrug og tjeneste
ydelser  48 775,2 65,6 — — — — 

Total  70 1181,8 100,0 2 603 715,5 1 098,5(1) 100,0 

η) Forskellen {83,3 mio) mellem dette belob og den bevilgede lânesum svarer til den resterende del at de lobende globallàn. 
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label 17.3; Rnansleringsbidrag i Fœliesskabet af Baakens og NICs midier 11984 
Fordeling pa brancher 

Là η 
Sublàn 

under lebende globailàn 
Individuelle län og subiän 

under lebende globailân ι all 

Branche Antai MIO ECU % Antal MIO ECU MIO ECU "h 

Energl, kommunlkatlon og andre 
infrastrukturer  160 4 055,1 65,5 634 342,3 4 062,5 67,2 

Energi  61 1 747.8 28,2 129 145,3 1 89,3,1 31,3 
Produktion  50 1 325,3 21,4 121 130,8 1 456,1 24.1 
Kerneenergi  16 719,2 11,6 — — 719.2 11,9 
Termiske kraftvserker  2 55,5 0.6 — — 35.5 0.6 
Vandkraftvserker  6 134,7 2.2 52 15.5 150.2 2,5 
Geotermiske kraftvaarker og 
varmevserker  5 14.7 0.2 14 47.1 61,8 1.0 
Kulbrinter  19 395,1 6.4 75 68.2 463.3 7.7 
Brydning af fast brœndse!  2 26,1 0.4 — _ 26.1 0.4 
Transport  11 422,5 6.8 8 14,5 437,0 7Z 
EUedninger  6 191,6 3.1 6 11.7 203.3 3.4 
Gas- og oliererfedninger  5 230.9 3.7 2 2.8 233.7 3,8 

Kommunikation  43 1 416,3 22,9 493 146,2 1 562,5 25,8 
Transport  31 786,4 12,7 493 146,2 932,6 15,4 
Jernbaner  4 160.3 2.6 7 8.2 168,5 2.8 
Veje og ingenierarbejder  23 539,9 8.7 473 130.2 670.1 11.1 
50- og flodtransport  1 11.6 0.2 13 7.8 19.4 0.3 
Lufttransport  3 74,6 1,2 — — 74,6 1.2 
Telekommunikation  12 629,9 10,2 — — 629,9 10,4 

Infrastrukturer for vand  23 353,6 5,7 8 43,0 396,6 6,6 
Landbrugsforbedring  5 34,5 0.6 — — 34,5 0.6 
Vand (tapning, distribution, rensning) 18 319,1 5.1 8 43,0 362,1 6.0 

Diverse infrastrukturer  18 202,5 3.3 4 7.8 210,3 3.5 

Globailân til infrastrukturer og energi . . 15 334,9 5,4 — — — — 

Industri, iandbrug og tjenesteydelser 137 2 130,8 34,5 4 624 1431,6 1983,8 32.8 

Industri  25 462,3 7,5 4 009 1 231.8 1 694,1 28,0 
Bjergvaerksdrift  — — — 68 19.1 19,1 0.3 
Fremstiiling og forste forarbejdning af 
metaller  — — — 40 19,2 19,2 0.3 
Byggematerialer  — — — 230 90,6 90,6 1.5 
Traeindustri  — — — 351 70,6 70,6 1.2 
Glas og keramik  1 14,4 0.2 88 52,0 66,4 1,1 
Kemisk industri  1 15,3 0,2 184 103,4 118,7 2,0 
Metalforarbejdning og mekanik . , . 4 65,2 1.1 976 227,9 293,1 4,8 
Bller og transportmateriel  12 284,0 4.6 137 42,6 326,6 5,4 
Elektroteknisk og elektronisk industri 1 29,2 0.5 204 67,1 96,3 1,6 
Nseringsmiddelindustri  3 32,5 0.5 553 216,4 248,9 4.1 
Tekstiler og iaeder  — — — 236 95,1 95,1 1,6 
Papirmasse, papir og 
trykkerivirksomhed  3 21.7 0,4 375 92,6 114,3 1.9 
Forarbejdning af gummi og 
piastmaterialer  — — — 269 75,8 75,8 1.2 
Anden industri  — — — 132 30,4 30,4 0.5 
Bygningsindusîri og ingeniorarbejder — — — 164 28,3 28,3 0.5 
Industriomràder og -huse  — — — 2 0,7 0.7 — 

Landbrug, skovbrug og fiskeri .... 3 71.3 1.1 91 37,8 109,1 1.8 

Tjenesteydelser  4 18,6 0.3 524 162,0 180,6 3.0 
Turisme  2 6.1 0.1 243 87,1 93,2 1.5 
Andre  2 12,5 0,2 281 74,9 87,4 1.5 

Globailân til industri, landbrug og tjeneste
ydelser  105 1 587,6 25,6 — — — — 

(1) Forskellen (148,5 mio) mellem dette beleb og den bevilgede lànesum svarer til den resterende del at de lebende globailân. 
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Tabel 18.1 ; Finansierlngsbidrag af egne midier I Fsellesskabet 1980-1984 (^: 

Fordeling pà brancher 

Lân og garantier 
Subiän 

under lebende giobaliän 
Individuelle lân og sublân  

under lebende giobaliän ι alt 

Branche Antal MIO ECU Antal MIO ECU MIO ECU % 
Energl, kommunikation og andre 
Infrastrukturer  588 13 782,0 75,3 1274 606,8 13 611,0 77.5 

Energi  221 6 474.1 35,4 190 254,2 6 728,3 38,3 
Produktion  168 4 835,9 26,4 165 218.1 5 054,0 28.8 
Kerneenergi  54 2713.9 14.9 — — 2 713.9 15,5 
Termiske krafîvaerker  19 442.5 2.4 — — 442.5 2.5 
Vandkraftvserker  23 554.6 3.0 49 31.1 585,7 3.3 
Geotermiske kraftvaarksr og 
varmevaerker  22 191,4 1.0 29 89,0 280,4 1.6 
Kulbrinter{2)  46 884.1 4.8 87 98.0 982,1 5.6 
Brydning af fast brsendse!  4 49,4 0.3 — — 49.4 0.3 
Transport  52 1 6382 9.0 25 36.1 1 647,3 9,5 
EHedninger  22 611,2 3,4 23 332 644.4 3.7 
Gas- og oHererledninger  30 1 027,0 5,6 2 2.9 1029,9 5.8 

Kommunikation  166 4 260,5 23,3 1 074 326.1 4 586,6 26,1 
Transport  111 2 031,9 11.1 1 074 326.1 2 358.0 13.4 
Jembaner  11 330,9 18 7 8.2 339,1 1.9 
Veje og ingeniorarbejder  68 1332,9 7.3 1036 289.4 1622.3 9.2 
So- og flodtransport  18 98,3 0.5 30 28.3 126.6 0.7 
Lufttransport  14 269.8 1.5 1 0.1 269.9 1.6 
Telekommunikation  55 2 226,6 12,2 — — 2 228,6 12.7 

Intrastrukturer for vand  106 1 530.5 8.4 6 18.7 1 549,2 8.8 
Landbrugsforbedring  31 363,9 2,0 — — 363,9 2,1 
Vand (tapping, distribution, rensning) 75 1 116.6 6.4 6 18,7 1 185,3 6.7 

Diverse infrastrukturer  59 739.1 4.0 4 7,8 746,9 4.3 

Giobaliän til infrastrukturer og energl . . 36 757.8 4,2 — — — — 

Industri, landbrug og tjenesteydelser 328 4 5192 24,7 6 266 2 139,7 3 962,2 22.5 

Industri  143 1 681,6 9,2 5415 1 833,7 3 515,3 20.0 
Bjergvaerksdrift  — — — 160 46,0 46,0 0.3 
Fremstilling og ferste forarbejdning af 
metaller  3 62,2 0,3 86 63,8 126.0 0.7 
Byggematerialer  14 171,6 0,9 505 200,0 371.6 2.1 
Trœindustri  1 4,2 — 558 107,7 111.9 0.6 
Glas og keramik  9 87,3 0,5 119 82,0 169,3 0.9 
Kemisk industri  16 119,2 0,7 283 173.5 292,7 1.7 
Metalforarbejdning og mekanik . . . 24 233,3 1.3 1 123 310.7 544,0 3.1 
Biler og transportmateriel  25 565,0 3,1 188 83.0 648,0 3.7 
Elektroteknisk og elektronisk industri 11 92,9 0,5 257 93.5 186,4 1.1 
Nœringsmiddelindustri  22 148,3 0.8 895 342.1 490,4 2.8 
Tekstiler og laeder  4 28,2 0.2 280 98.0 126,2 0.7 
Papirmasse, papir og 
trykkerivirksomhed  4 23,8 0.1 343 96.2 120.0 0.7 
Forarbejdning af gum mi og 
plastmaterialer  3 23,0 0.1 306 94,2 117.2 0.6 
Anden industri  1 2.4 — 129 26.2 28,6 0.2 
Bygningsindustri og ingeniorarbejder — — — 182 16,7 16,7 0,1 
Industriomràder og -huse  6 120,2 0,7 1 0.1 120,3 0,7 

Landbrug. skovbrug og fiskeri . . . . 3 62,4 0.3 224 86,8 149,2 0.8 

Tjenesteydelser  13 78,5 0.4 627 219,2 297,7 1.7 
Turisme  4 10,0 0.1 485 164,1 174,1 1.0 
Forskning og udvikling  2 7.4 — — — 7,4 — 
Andre  7 61.1 0.3 142 55.1 116,2 0.7 

Giobaliän  169 2 696,7 14,8 — — — — 

Total  916 18 281,2(3) 100,0 7 540 2 746,5 17 573,2 (3) 100.0 

(1) Jf. label 1, note 1. 
(2) Herunder olieraffinering (187,4 mio), 
(3) Forskellen mellem disse to beleb svarer til den resterende del al de lebende giobaliän. 
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Tabel 18.2: Flnanslerlngsbldrag af NlCs midier i Fsllesskabet 1980-1984 (̂ ) 
Fordeling pä brancher 

Là η SuOIän 
under lebende globallân 

Individuelle lân og sublàn 
under lebende globallân i ail 

Branche Anlal MIO ECU % Anlal MIO ECU MIO ECU % 
Energl, Kommunikation og andre 
Infrastrukturer  93 2 377,1 60,6 170 64,9 2 350,5 66,4 

Energi  38 775,0 19,8 775,0 21,9 
Produktion  25 409,3 10,5 — — 409.3 11,6 
Kerneenergi  — — — — — — — 
Termiske kraftvaerker  8 147,6 3.8 — — 147.6 4.2 
Vandkraftvêerker  1 32.9 0.9 — — 32.9 0.9 
Geotermiske kraftvaerkar og 
varmevœrker  2 21.1 0.5 — — 21.1 0.6 
Kulbhnter  9 141.0 3.6 — — 141.0 4.0 
Brydning af fast brœndsel  5 66,7 1.7 — — 66.7 1.9 
Transport  13 365.7 9.3 — — 365,7 10,3 
Elledninger  3 63,6 1.6 — — 63.6 1.8 
Gas- og oHerortedninger  10 302.1 7.7 — — 302.1 8.5 

Kommunikation  24 643,3 16,4 1 4,2 647,5 18,3 
Transport  11 282,2 72 1 4,2 286,4 8,1 
Jernbaner  4 79,9 2.0 — — 79.9 2.3 
Veje og ingeniorarbejder  7 202,3 5.2 1 4.2 206,5 5.8 
Se- og flodtransport  — — — — — — — 
Lufttransport  — — — — — — — 
Andel  — — — — — — — 
Telekommunikation  13 361.1 9.2 — — 361,1 10,2 

Infrastruklurer for vend 7 230,1 5,9 2 24,3 254,4 7,2 
Vend (tapning, distribution, rensning) 7 230.1 5,9 2 24,3 254,4 72 

Diverse infrastrukturer  20 637,2 16,2 167 36,4 673.6 19,0 

Globallân til infrastrukturer og energi . . 4 91,5 2,3 — — — — 

Industri, landbrug og tienesteydelser 79 1545,0 39,4 4 086 1 156,5 1 191,8 33,6 

Industri  4 15,9 0,4 3 686 1 061,6 1 077,5 30,4 
Bjergvaerksdrift — — — 35 10,9 10,9 0.3 
Fremstilling og forste forarbejdning af 
metaller — — — 36 19,0 19,0 0.5 
Byggematerialer 1 6,8 0,2 142 52,1 58,9 1,7 
Traeindustri — — — 301 68,3 68,3 1.9 
Glas og keramik — — — 93 55,9 55,9 1.6 
Kemisk industri  — — — 180 70,1 70,1 2.0 
Metalforarbejdning og mekanik . . . — — — 1 020 239,4 239,4 6,8 
Biler og transportmateriel 1 5,4 0,1 120 40.6 46,0 1.3 
Elektroteknisk og elektronisk industri — — — 214 57.6 57,6 1.6 
Naeringsmiddelindustri — — — 369 135,6 135,6 3.8 
Tekstiler og laeder — — — 215 88,2 88,2 2,5 
Papirmasse, papir og 
trykkerivirksomhed — — — 417 104,6 104,6 3,0 
Forarbejdning af gumm i og 
plastmaterialer — — — 238 61,3 61,3 1.7 
Anden industri  — — — 135 27.7 27,7 0.8 
Bygningsindustri og ingenierarbejder — — — 170 29,7 29,7 0,8 
Industriomràder og -huse 2 3.7 0.1 1 0.6 4,3 0.1 

Landbrug. skovbrug og fiskeri .... 1 19,4 0.5 1 0,1 19,5 0,5 

Tjenesteydelser — — — 399 94,8 94,8 2,7 
Turisme — — — 133 35,6 35,6 1,0 
Forskning og udvikling — — — — — — — 
Andre — — — 266 59,2 59,2 1,7 

Globallân  74 1 509,7 38,5 — — — — 

Total 172 3 922,1 (3) 100.0 4 256 1 221,4 3 542,3 (3) 100,0 

(^) og (3| Jl. noierne tii tabel 16.1. 
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Jabel 18.3: Flnansierfngsbidrag i Fœllesskabet af Bankens og NICs midier 1980-1984 
Fordeling pà brancher 

Län og garantier 
Sublàn 

under lebende globailàn 
Individuelle lân og sublän 

under lobende globaliän i alt 

Branche Anlal Mio ECU % Antai MIO ECU MIO ECU % 
Energl, kommunikatlon og andre 
infrastrukturer  681 16 139,1 72.7 1444 671,7 15 961,5 75,6 

Energi  259 7 249,1 32,7 190 254,2 7 503,3 35,5 
Produktion  193 5 245,2 23,6 165 218.1 5 463,3 25,9 
Kerneenergi  54 2 713,9 12,2 — — 2 713,9 12,9 
Termiske kraftvserker  27 590,1 2,7 — — 590,1 2.8 
Vandkraftvœrker  24 587,5 2.6 49 31,1 618,6 2.9 
Geotermiske kraftvaarker og 
varmevœrker  24 212,5 1.0 29 69,0 301,5 1.4 
Kulbrinteri^)  55 1 025,1 4.6 87 98,0 1 123,1 5.3 
Brydning af fast brwndsef .... 9 116,1 0.5 — — 116,1 0.6 
Transport  65 2003,9 9.1 25 36,1 2 040,0 9.6 
EUedninger  25 674.8 3.1 23 33,2 708,0 3,3 
Gas· og ofiererfedninger .... 40 1329,1 6.0 2 2,9 1332,0 6.3 

Kommunikation  190 4 903,8 22,1 1 075 330,3 5 234,1 24.8 
Transport  122 2 314,1 10.4 1 075 330,3 2 644,4 12.5 
Jernbaner  15 410,8 1.9 7 8.2 419.0 2.0 
Veje og ingenierarbejder .... 75 1535,2 6.9 1037 293,6 1828,8 8,7 
So- og flodtransport  18 98,3 0.4 30 28,3 126,6 0,6 
Lufttransport  24 269,8 1.2 1 0.1 269,9 1.3 
Telekommunikation  68 2 589,7 11.7 — — 2 589,7 12,3 

Infrastrukturer for vand  . 113 1 760.6 7,9 θ 43.0 1 803,6 8.6 
Landbrugsforbedring  31 363,9 1.6 — — 363,9 1.8 
Vand (tapning, distribution, rensning) 82 1 396,7 6.3 8 43,0 1 439,7 6,8 

Diverse infrastrukiurer  . 79 1 376,3 6,2 171 44.2 1 420,5 6.7 

Globaliän til infrastrukturer og energi . 40 849,3 3,8 — — — — 

Industri, landbrug og tjenesteydeisar 407 6 064,2 27,3 10 352 3 296^ 5154,0 24.4 

Industri  147 1 697,5 7,6 9 101 2 895,3 4 592,8 21,8 
Bjergvaerksdrift  — — — 195 56,9 56,9 0.3 
Fremstilling og forste forarbejdning af 
metaller  3 62,2 0,3 122 82,8 145,0 0,7 
Byggematerialer  15 178,4 0,8 647 252,1 430,5 2,0 
Traeindustri  1 4.2 — 859 176,0 180,2 0,8 
Glas og Keramik  9 87,3 0,4 212 137,9 225,2 1,1 
Kemisk industri  16 119,2 0,5 463 243.6 362,8 1,7 
Metalforarbejdning og mekanik . . 24 233,3 1.1 2 143 550.1 783,4 3,7 
Biler og transportmateriel .... 26 570,4 2.6 308 123,6 694,0 3,3 
Elektroteknisk og elektronisk industri 11 92,9 0,4 471 151.1 244,0 1,2 
Naeringsmiddelindustri  22 148,3 0.7 1 1 264 477,7 626,0 3,0 
Tekstiler og laeder  4 28,2 0,1 495 186,2 214,4 1,0 
Papirmasse, papir og 
trykkerivirksomhed  4 23,8 0.1 760 200,8 224,6 1.1 
Forarbejdning af gummi og 
plastmaterialer  3 23,0 0,1 544 155,5 178,5 0.8 
Anden industri .   1 2.4 — 264 53,9 56,3 0.3 
Bygningsindustri og ingenierarbejder — — — 352 46,4 46,4 0.2 
Industriomrâder og -huse .... 8 123,9 0.5 2 0,7 124,6 0,6 

Landbrug. skovbrug og fiskeri . . . 4 81,8 0,4 225 86.9 168,7 0.8 

Tjenesteydelser  13 78,5 0.4 1 026 314.0 392,5 1.8 
Turisme  4 10,0 — 618 199,7 209,7 1.0 
Forskning og udvikling  2 7,4 — — — 7,4 — 
Andre  7 61,1 0,3 408 114,3 175,4 0.8 

Globatlàn  . 243 4 206,4 18,9 — — — — 

Total 1088 22 203,3 (3) 100,0 11796 3 967,9 21115,5(3) 100,0 

{'). (2) og (3) Jf noterne tu tabel 18,1. 
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Tabel 19: Globallân og sublân herunder I Feellesskabet 1980-1984 
Fordeling pa okonomipolitiske formâl og lande 

Globaiiänsaftaler (i)  
undertegnel 1980-19Θ4 

Anlal Mio ECU 

Sublân herunder 19Θ0-19Θ4 

Anta! MiOECU 

Italien  63 1 479,8 2 653 1 192,0 
Graekenland  17 259,0 270 188,5 
Irland  17 158,0 1 249 148,2 
Frankrig  28 288,2 (2) 1 466 261,8 
Det forenede Kongerige  13 159,2 168 69,5 
Danmark  7 33,1 114 30,6 
Belgien  3 24,0 18 24.0 

REGIONUDVIKLING. INFRASTRUKTURER 
Egne midier 
Frankrig  15 340,9 1 092 348.0 
Graekenland  1 31,5 2 11.6 
Italien  2 6.8 3 6.8 
NICs midier 
Graekenland  1 31,5 3 28,5 

Regionudvikling 1 ait  167 2 812,2 7 038 2 309,5 

RATIONEL ENERGIANVENDELSE 
Egne midier 
Industri 
Italien  15 221,0 191 175,2 
Frankrig  3 53,9 121 41.8 
Graekenland  1 9.8 9 6.8 
Danmark  1 6.1 — — 
Irland  1 4.5 7 1.3 
Infrastrukturer 
Italien  11 239.9 116 156,1 
Danmark  4 51,1 6 10.2 
Frankrig  3 87.7 55 74.1 
NICa midier 
Industri 
Italien  2 22,5 33 17.3 
Infrastrukturer 
Frankrig  1 36,4 167 36,4 
Italien  2 23,6 — — 
Rationel energianvendelse 1 ait  44 756,5 705 519,2 

PRODUKTIVE INVESTERINGER FORETAGET AF MINORE 
OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER 
NICs midier 
Italien  23 847.5 1 140 641.9 
Frankrig  36 485,7 2 564 425.1 
Det forenede Kongerige  7 78,6 165 25.4 
Danmark  5 59,1 184 46,8 
Graekenland  1 16,3 — — 
Produktive investeringer foretaget af mindre og 

4053 1139,2 mellemstore virksomheder 1 ait  72 1 487,2 4053 1139,2 

Egne midier i alt  205 3 454,5 7 540 2 746,5 
NICs midier i alt   78 1 601,2 4 256 1 221,4 

Total 283 5 055,7 11 796 3 967,9 

0) Samiede beviliinger i henhold lil de underlegnede làneaftaler, 
(2) Heraf 16,1 mio, der ogsâ indgâr ι aisnittet -modemisering og omsiiiling al virksomheder· 
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Tabel 20: Sublàn i Faellesskabet i 1984 og 1980-1984 
Fordeling pâ regioner og okonomipolitiske formal 

1984 980-1984 1984 1980-1984 

Mio Mio MIO Mio 
Antal ECU Antal ECU Antal ECU Anta! ECU 

REGIONUDVIKLING. INDUSTRI 
Belgien  18 24,0 Irland  53 6,6 1 249 148,2 
Antwerpen  3 4.5 Frankrig  906 148,4 1 466 261,8 
Hainaut 5 8.2 Alsace 2 0.3 2 0.3 
Liège  4 

1 
1 
1 

3.7 Aquitanien  100 14,2 171 25.7 
Limburg  

4 
1 
1 
1 

0,9 Auvergne  78 11.6 136 21.6 
Luxembourg  

4 
1 
1 
1 

U.8 Nedre Normandiet . . . 30 5.9 66 11,2 
Namur  

4 
1 
1 
1 1,2 Bretagne  143 26,6 249 52,0 

0sttlandern  2 
1 

2,7 Midtfrankrig  9 2,0 13 2.6 
Vestflandern  

2 
1 1,9 Ghampagne-Ardennerne 

Korsika  
4 
8 

0.3 
2.2 

5 
28 

0.3 
5,7 

Danmark  25 7,8 114 30,6 Franche-Comté .... 1 0.1 
0st for Store Baelt 

3,1 
0vre Normandiet .... 10 1.7 16 4.0 

(uden Kobenhavn).... 2 0.3 15 3,1 Languedoc-Roussillon . . 73 12,2 88 15,8 
Vest for Store Baelt . . . 23 7.5 99 2/.5 Limousin  

Lorraine  
49 
47 

6,1 
9,5 

67 
75 

9,0 
13,0 

Greekeniand  74 57,8 270 188,5 Sydfrankrig-Pyrenaeerne 83 11,3 110 18,7 
Kreta  1 0.3 16 13,6 Nordfrankrig-Pas-de-Calais 67 14,2 91 20,0 
Epiros  3 2,0 8 6,7 Pays de la Loire .... 87 14.1 145 26,2 
Centralgraskenland (ost) 13 7.6 65 33,4 PIcardiet  3 0.6 28 7,4 
/Egaeiske oer (ost) . . . 1 1.1 9 9.6 Poitou-Charentes .... 77 11,8 126 22,6 
Central- og Vestmake- Provence-Côte d'Azur 5 0.7 9 1,8 
donien  16 14.7 53 38,5 Rhône-Alperne  31 3,1 40 3,8 
0stmakedonien .... 3 1.6 20 10.8 Italien  769 412,8 2 653 1 192,0 
Peloponnes-Centralgraeken- Abruzzerne  48 34,7 207 107,2 
land (vest) 17 7.3 44 22,2 Basilicata  8 4,4 45 13,1 
Thessalien  12 7.3 32 26,6 Calabrien  66 33,6 168 56.3 
Thrakien  5 2.5 11 5.1 Campanlen  170 85,9 453 239.1 
Multiregionale projekter . . 3 13.4 12 22,0 Friuli-Venezia Giulia . . .  

Latium  
6 

72 
6,9 

56,5 
68 

257 
27,9 

171.6 
Det forenede Kongerlge 43 16,1 168 69,5 Marche  61 18,6 196 77,8 
Skotland  3 0,7 14 5,6 Molise  18 10,2 53 24,0 
Nordengland  5 2.2 21 11,8 Puglien  46 37,7 272 111,8 
Nordvestengland .... 8 1.0 31 4.5 Sardinien  21 15,1 206 65,4 
Sydvestengland .... 9 3.3 17 11.6 Sicilien  65 22,8 281 86,5 
Yorkshire and Humberside 7 2.2 33 16,3 Toscana  70 34,0 157 63,8 
East Midlands 2 2.1 10 6.3 Trentino-Alto Adige . . . 44 26,9 102 60,8 
Wales  3 0,3 23 4.8 Umbrien  56 15,7 154 68,9 
Nordirland  6 4.2 19 8.6 Veneto  18 9,8 34 17,8 
Regionudvikling, industri, at egne midier i alt 

REGIONUDVIKLING, INFRASTRUKTURER Limousin  17 3,7 30 6,9 
Lorraine  6 2.7 6 2.7 

Frankrig  493 142,4 1 092 348,0 Sydfrankrig-Pyrengeerne 104 22,5 334 63.3 
Aquitanien  70 21.2 116 38.0 Nordfrankrig-Pas-de-Calais 25 8.6 101 46,6 
Auvergne  34 9.8 118 30.3 Pays de la Loire . . . . 44 15.2 73 36,3 
Nedre Normandiet . . 3 1.4 15 11.7 Picardiet  14 2,1 14 2.1 
Bretagne  73 21.8 124 53.9 Poitou-Charentes . . . . 3 2.4 4 3,5 
Midtfrankrig  1 1.3 4 4.9 
Champagne-Ardennerne 7 1.5 7 1,5 Graekenland  2 11,6 2 11,6 
Korsika  17 2.8 19 3,8 Centralgraskenland . . . 2 11.6 2 11,6 
Franche-Comté . , . 2 0.7 2 0,7 
0vre Normandiet . , . 20 8.1 28 11.9 Italien  3 6,8 3 6,8 
île de France .... 20 4.2 20 4.2 Basilicata  2 2,7 2 2.7 
Languedoc-Roussillon 33 12.4 77 25.7 Sicilien  1 4,1 1 4.1 
Regionudvikling, Infrastrukturer, af egne midier 1 alt . . 498 160,8 1 097 366,4 

Regionudvikling, Infrastrukturer, af NICs midier (Graekenland) 1 alt . 3 28,5 3 28,5 
Regionudvikling i alt . . 2 371 838,8 7 038 2 309,5 

RATIONEL ENERGIANVENDELSE — af NICs midier: 287 248.2 505 465,5 
Danmark .... — — 6 10,2 
Graekenland . . — — 9 6.8 

— af egne midier 7 Iß 200 53,7 Frankrig .... III 79,9 176 115,8 
Frankrig  — — 167 36.4 Irland  — — 7 1,3 
Italien  7 1.8 33 17.3 Italien  176 168,3 307 331,4 

Rational energianvendelse i alt . 294 250,0 705 519,2 
Heraf industri  161 97,0 361 242,5 
Heraf infrastrukturer . , 133 153,0 344 276.7 

PRODUKTIVE INVESTERINGER FORETAGET Danmark  122 38,8 184 46.8 
AF MINDRE OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER Frankrig  1 722 287,3 2 564 425,1 
Af NICs midier Italien  658 344,7 1 140 641.9 Af NICs midier Det forenede Kongerige 91 14,4 165 25.4 

Produktive investeringer foretaget af mindre og mellemstore vlrksomhed er 1 alt 2 593 685,2 4 053 1 139,2 

1 870 649,5 5 938 1 914,6 

Total 
Herat at egne midier  
Herat at NlCs midier 

5 258 1 773,9 
2 655 1 058.4 
2 603 715,5 

11 796 3 967,9 
7 540 2 746,5 
4 256 1 221,4 
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Tabel 21 : Finansieringsbidrag i middelhavslandene 1980-1984 
Fordeling pâ lande og finansiehngskiider 

Lân af egne 
midier 

Finansieringsbidrag af 
budgetmidier lait 

Mio ECU 

Ansogerlande 784,0 
Spanien 390,0 
Portugal 394,0 

Andre lande 766,8 

Nordiige middelhavslande (1) 314,0 
Jugoslavien 260,0 
Tyrklet 54,0 

Maghreblandene 176,0 
Algeriet 30,0 
Marokko 120,0 
Tunesien 26,0 

Machraklandene 206,8 
Egypten 115,5 
Jordan 33,0 
Libanon 20,0 
Syrien 38,3 

Andre 70,0 
Cypern 20,0 
Israel 50,0 
Malta — 

Total 1 550,8 

{') Hertil kommer lân ι Grœkenland i 1980 pâ ICI mio af egne midier 

Mio ECU 

50,6 

49,4 

20.2 

11.4 

13.3 

4.5 

25,2 
25,4 

16,7 
3.5 

1.9 
7,8 
1.7 

7.4 
2.1 
1.3 
2.5 

1.3 
3.2 

209,5 

174,0 

21,5 

10,0 

174,0 

5,0 
16,5 

3,0 
7.0 

Mio ECU 

100,0 

83,0 

10,3 

4.8 

83,0 

2,4 
7,9 

1.4 
3,4 

4.0 1,9 
4.0 1,9 

784,0 

976,3 

488,0 

197,5 

216,8 

74.0 

390,0 
394,0 

260,0 
228,0 

30,0 
125,0 

42.5 

118,5 
40,0 
20,0 
38,3 

24,0 
50,0 

44,5 

55,5 

27,8 

11.2 

12.3 

4.2 

22,1 
22,4 

14,8 
13,0 

1.7 
7.1 
2.4 

6,7 
2.3 
1.1 
2.2 

1.4 
2.8 

100,0 209,5 100,0 1 760,3 100,0 
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Jabel 22: Finansieringsbidrag I middelhavslandene 1980-1984 C) (^) 
Fordeling pà brancher 

Finansteringsbidrag 
SuDIàn under  

lebende globallàn 
Individueile län og subtàn  

under lebende globallàn ι ali 

Branche Antal Mio ECU % Antal Mio ECU MIO ECU % 
Energi, Kommunikation og andre 
Infrastrukturer  56 1211,9 68,8 45 54.1 1193.0 71.7 

Energi  25 557,6 31,7 4 6.2 563,8 33.9 
Produktion  17 391,1 22.2 3 6,0 397,1 23,9 
Termiske kraftvœrker  10 202,0 11.5 — — 202,0 12.1 
Vandkraftvœrker  4 139,0 7.9 — — 139,0 8.4 
Kulbrinter  3 50,1 2.8 1 0,7 50,8 3.1 
Brydning af fast brœndsef  — — _ 2 5.3 5.3 0.3 
Transport  8 166,5 9.5 1 0.2 166,7 10,0 
SUedninger  7 151,5 8,6 ; 0.2 151.7 9.1 
Gas- og oliererledninger  1 15,0 0.9 — — 15.0 0.9 

Kommunikation  17 505.3 28,7 15 10.3 515.6 31.0 
Transport  17 505,3 28.7 15 10,3 515.6 31.0 
Jernbaner  6 178,3 10.1 — — 176.3 10,7 
Veje og ingeniorarbejder  7 229,0 13.0 r5 10.3 239.3 14,4 
$0- og flodtransport  3 63,0 3.6 — — 63,0 3.8 
Lufttransport  1 35,0 2.0 — — 35,0 2.1 

Infrastrukturer for vand  6 59,0 3.3 15 17.7 76.7 4.6 
Landbrugsforbedring  1 20,0 1.1 — — 20.0 1.2 
Vand (tapning, distribution, rensning) 5 39,0 2.2 15 17.7 56.7 3,4 

Diverse infrastrukturer  1 17,0 1.0 11 19,9 36,9 2,2 

Globallàn  7 73,0 4.1 — — — — 

Industri, landbrug og tjenesteydelser 46 548.4 31.2 753 388,5 470,4 28,3 

Industri  β 51,9 3.0 680 353,0 404.9 24.3 
Bjergvaerksdrift  — — — 27 13.1 13,1 0.8 
Fremstllling og ferste forarbejdning af 
metaller  — — — 12 7,8 7.8 0.5 
Byggematerialer  3 37,5 2.1 70 47,5 85,0 5.1 
Traeindustri  — — — 68 29,6 29,6 1.8 
Glas og keramik  1 1.9 0,1 25 17.7 19.6 1,2 
Kemlsk industri  2 5.5 0.3 54 42.4 47.9 2.9 
Metalforarbejdning og mekanik . . . — — — 98 49.9 49.9 3.0 
Biler og transportmateriel  — — — 33 8.3 8.3 0.5 
Elektroleknisk og elektronisk industri — — — 27 18.5 18.5 1.1 
Naeringsmiddelindustri  — — — 134 56.0 56.0 3.4 
Tekstiler og laeder  — — — 47 14.2 14.2 0,8 
Papirmasse og papir  1 4,0 0,3 31 15.6 19.6 1,2 
Forarbejdning af gummi og 
piastmaterialer  — — — 38 19,2 19,2 1.1 
Anden industri  — — — 8 2.4 2.4 0.1 
Bygningsindustri og ingeniorarbejder — — — 5 4.7 4,7 0.3 
Industriomrader og -huse  1 3.0 0,2 3 6,1 9.1 0,5 

Land- og skovbrug  4 30,0 1.7 17 2.9 32.9 2,0 

Tjenesteydelser  — — — 56 32,6 32.6 2.0 
Turisme  — — — 42 29,7 29.7 1.8 
Andre  — — — 14 2,9 2.9 0.2 

Globallàn  34 466,5 26,5 — — — — 

(1) Jf. label 1, noie i. 
(2) Làn al egne midier (1 550.8 mio) og linansienngsbidrag pà sseriige viikàr af m edlemssiaternes elier Faellesskabets budgetmidter (20Θ.5 mio). Sidstneevnie regnskabs-

feres i Den seerlige Afdeling og iigurerer ikke pà Bankens statusopgerelse. 

117 



label 23: Finansierìngsbidrag i statarne i Afrika, Vestlndien og Stillehavet (AVS-stateme) samt I de overseiske lande 
og territorier (OLT) 1976-1984 (Lomékonventioneme) 

Fordeling pà lande og finansieringskilder ι miiiioner ECU 

Risikovillig kapital 
Làn al egne midier al budgetmidier I ali (i) 

Forste Lomé- Anden Lomé- Forste Lomé- Anden Lomé- Forste Lomé- Anden Lomé-  
konvention konvention l ait konvention konvention I ait konvention konvention  

AFRIKA 338,5 368.8 707,3 94,26 172,98 267.24 432.76 541.78 974.54 
Vestafrika 192.5 139.1 331,6 41,14 49,46 90.6 233,64 188,56 422.2 
Benin — 13.5 13,5 0,35 4.5 4,85 0.35 18.0 18.35 
Burkina Faso 8.0 — 8,0 7.93 — 7.93 15.93 — 15.93 
Kap Verde — — — 3,58 1,8 5.38 3,58 1.8 5,38 
Elfenbenskysten 47.4 34,2 81,6 2,93 2.43 5,36 50,33 36,63 86.96 
Gambia — — — 2,39 — 2,39 2,39 — 2.39 
Ghana 16.0 — 16,0 2,25 16,03 18.28 18,25 16,03 34,28 
Guinea 4,4 7.5 11,9 0,3 — 0.3 4,7 7.5 12,2 
Guinea-Bissau 8.0 — — — 3.8 3.8 — 3.8 3.8 
Liberia 7.4 3,5 10,9 0,29 2.2 2,49 7,69 5.7 13,39 
Mall — — — 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 2,43 7,68 21.55 6,83 28.38 
Regionale projekter . ... — 5.0 5,0 0.14 11,62 11,76 0.14 16.62 16,76 
Central- og /Ekvatorial· 
afrika 32.6 109,7 142.3 24,96 39,22 64.18 57,56 148,92 206,48 
Burundi — — — 0.5 8,24 8.74 0.5 8,24 8,74 
Cameroun 32,6 73.7 106,3 5.0 — 5.0 37,6 73.7 111,3 
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 — 32.0 32.0 — 2.5 2.5 — 34,5 34.5 
Rwanda — — — 3.0 2,7 5.7 3.0 2.7 5,7 
Sâo Tomé og Principe ... — — — — 0.04 0.04 — 0,04 0,04 
Tchad — — — 7,5 — 7.5 7,5 — 7,5 
Zaire — — — 5,64 20,16 25.8 5,64 20,16 25,8 
Ûstlige og sydfige Afrika . . 113,4 120,0 233,4 28,16 84,3 112,46 141,56 204.3 345,86 
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 — — — — 12,5 12,5 — 12,5 12,5 
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 15,17 17.62 2.45 15.17 17.62 
Malawi 14.5 — 14,5 1,55 9.5 11,05 16,05 9.5 25,55 
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 9,56 9.81 0,25 9,56 9,81 
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 11.0 18.75 12.75 11,0 23.75 
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 udvikiingsbank — — — — 1.0 1.0 — 1.0 1,0 
VESTINDIEN 20,5 18,0 38,5 3,38 12,9 16,28 23,88 30,9 54.78 
Regional udvikiingsbank . . 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 5,0 8.2 3.2 5.0 8.2 
Jamaica — 4.0 4,0 — — — — 4.0 4,0 
St. Lucia — — — 0.18 1.0 1,18 0.18 1,0 1,18 
St. Vincent og Grenadinerne . — — — — 2.9 2.9 — 2.9 2,9 
Trinidad og Tobago .... 10,0 8.0 18,0 _ _ _ lO.O 8.0 18,0 
STILLEHAVET 31,0 59,9 90,9 2.07 22,58 24,65 33,07 82,48 115,55 
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 — — — — 3,33 3,33 — 3,33 3,33 
Tonga — — — — 2,32 2,32 — 2,32 2,32 
Tuvalu — — — — 0,13 0,13 — 0.13 0,13 
Vanuatu — — — — 1,0 1.0 — 1.0 1,0 
AVS-stateme i alt . ^390,0 446,7 836,7 99,71 208,46 308,17 489,71 655,16 1144,87 
OLT 7,0 3,0 10,0 2,05 5,14 7,19 9,05 8,14 17,19 

Total 397,0 449,7 846,7 101,76 213,6 315,36 498,76 663,3 1 162,06 

(») Eksklusive de 1964-1976 ydede finansienngsbidrag ι herìtiold til de to Yaoundèkonventioner, nemlig 146.1 mio at egne midier og 142 mio al Den europaeiske Ud- 
viklingsfonds midier. 
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label 24; Finansferìngsbfdrag I statarne I Afrika, Vestindien og Stillehavet (AV S-stateme) samt I de overseiske lande  
og territorier (OLT) 1976-1984 (Lomékonventlonerne) ( ) ( ^) 

Fordeling pâ brancher 

Finansieringsbidrag 
Subiän under  

l0bende globaliän 
Individuelle län 
og sublàn ι alt 

Branche Antal Mio ECU % Antat MIO ECU Mio ECU % 
Energl, kommunikatlon og andre 
Infrastrukturer  54 414,1 35,6 6 3,6 417,7 38,8 

Energi  41 335,5 28,9 5 2,6 338,1 31,4 
Produktion  36 282.5 24.3 4 2.0 284,5 26,4 
Kerneenergi  1 15.0 1.3 — — 15.0 1.4 
Termiske kraftvaerker  12 78,5 6.8 3 1.8 80.3 7.5 
Vandkraftvœrker  17 139,9 12,0 1 0.2 140.1 13.0 
Geotermiske kraftvaerker  1 9.0 0.8 — — 9.0 0.8 
Kulbnnter{^)  5 40.1 3.4 — — 40.1 3.7 
Transport . . . . 5 53,0 4.6 1 0.6 53,6 5.0 
EHedninger  5 53.0 4.6 1 0.6 53.6 5,0 

Kommunikation  11 54.0 4.6 1 1.0 55,0 5.1 
Transport  8 19.0 1.6 19,0 1.8 
Jernbaner  1 10.0 0.8 — — 10.0 0.9 
Setransport  7 9.0 0.8 — — 9.0 0.9 
Telekommunikation  3 35,0 3.0 1 1.0 36,0 3.3 

infrastrukturer for vand  2 24.6 2.1 — — 24.6 2.3 
Vand (tapning, distribution, rensning) 2 24,6 2,1 — — 24,6 2.3 

Industri, landbrug og tjenesteydelser 215 748.0 64.4 334 144,3 659,4 61,2 

Industri  87 459.7 39,6 274 131,5 591.2 54.9 
Bjergvaerksdrift  9 123,7 10,6 9 4.1 127.8 11.9 
Fremstilling og forste forarbeidning af 
metaller  6 31.5 2,7 9 4.0 35.5 3.3 
Byggematerialer  14 59.3 5.1 13 6.1 65.4 6.1 
Traeindustri  1 3.2 0.3 18 10,4 13,6 1.3 
Glas og keramik  2 4.0 0.3 6 4.4 8.4 0.8 
Kemisk industri  11 46.9 4.1 13 8.6 55.5 5.1 
Metalforarbejdning og mekanik . . . 1 0.5 0.1 21 7.8 8.3 0.8 
Biler og transportmateriel  2 7.3 0.6 12 4.6 11,9 1.1 
Elektroteknisk og elektronisk industri — — — 4 3.1 3.1 0.3 
Naeringsmiddelindustri  29 121.8 10.5 73 36,9 158,7 14.7 
Tekstiler og laeder  9 36.9 3,2 41 16,0 52.9 4.9 
Papirmasse og papir  — — — 28 14,0 14,0 1.3 
Forarbejdning at gummi og 
plastmaterialer  3 24,6 2,1 24 11.2 35.8 3,3 
Andre  — — — 3 0,3 0.3 • 

Landbrug  — — — 3 0.9 0,9 0.1 

Tjenesteydelser  50 34,0 2,9 55 11,8 45,8 4.2 
Turisme  7 19,3 1.7 38 9.7 29.0 2.7 
Undersogelser og teknisk bisland . . 43 14.7 1.2 17 2,1 16,8 1.5 

Globaliän  56 232.9 20,0 — — — — 
Udviklingsbanker  22 21.4 1.9 2 0.1 21.5 2.0 

Total  269 1162,1 C) 100,0 340 147,9 1 077.1 (4) 100.0 

(') Jt. tabe! 1, note 1. 
(2) Lân af egne midier (Θ46.7 mio) og nsikovillig kapital at medlemsstaternes budgetmidier gennem Den europsiske Udviklingsfond (315,4 πιο). Sidstnavnie regnskabs-

f0res I Den saerlige Aldeling og ligurerer ikke pà Bankens siatusopgerelse 
(3) Herunder olieraffinenng. 
(4) Forskellen meliem disse to belob svarer til den resterende del at de lobende globallàn. 
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