




Den Europœiske Investeringsbank i 1986 og 1985 

Negletal 1986 1985 
1 millioner ECU 

Finansieringsbidrag i alt  7 544,8 7184,6 
Heraf — Lan af egne mid ier  7 059,9 6 225,0 

— Af andre midier (regnskabsfores i Den Sœrlige 
Afdeling)  484,9 959,6 

Finansieringsbidrag i Fœiiesskabet De Tolv( 0 De Ti 
1 alt  7 071,1 6 784,4 6 524,4 
Heraf — Lân af egne mid ier  6 678,1 5 900,7 5 640,7 

— Lan af midlern e fra Det N ye Faellesskabsinstru-
ment for Optagelse og Ydelse af Lan . . . . 393,0 88.3.7 883,7 

Finansieringsbidrag uden for Faeilesskabet 
1 alt  473,7 400,2 660,2 
Heraf — Af egne midi er  381,8 324,3 584,3 

— Af Faellesskabets budgetmidier  91,9 75,9 75,9 
Fordeling pà: 
Middelhavslandene  264,0 165,2 425,2 
Staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet samt De Over-
soiske Lande og Territorier  209,7 235,0 235,0 

Lobende lân af egne midier og garantier den 31. de-
cember 36 959,8 

Lobende finansieringsbidrag, der regnskabsferes i Den 
Sserlige Afdeling, den 31. december 8 866,4 

Tegnet kapital den 31. december 28 800,0 
Heraf indbetalt eller at indbetale 2 595,9 
Reserver, henlaeggelser og driftsresultat 3 804,4 

Tlivejebragte midier 6 785,5 

Lobende mellem- og langfristede lân den 31. december 30 271,1 

Statusopgorelsen den 31. december balancerer med 40 720,9 

33 290,9 

8198,2 

14 400,0 
1 465,7 
2971,1 

5 709,2 

26 735,8 

35 092,1 

(1) De Tolv: For sammenligningens skyld er lânene i Spanien og Portugal i 1985 inden for rammerne af de t finansielle samarbejde inden Ultraedelsen 
opfert sammen med finansieringsbidragene i Fsellesskabet. 
De Ti; Lànene i Spanien og Portugal ι 1985 er opfert sammen med finansieringsbidragene uden for Faellesskabel (jf. àrsberetningen for 1985). 
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(1) Se afsnittet om Bankens ledelse og personate, s. 88-91. 
(2) Ugeledes ansvarltg lor koordinationen af samtlige finansieringer ί Faellesskabet. 
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(1) ügeledes leder al reprœsentatlonskontoret t Athen. 



Definitioner eg forkortelser 
ECU: Medmindre andet er naevnt, er alle belob i denne ärsberetning udtrykt i ECU. 

Bankens legningsenhed: I overerisstemmelse med vedtaegternes artikei 4. stk. 1, er Barikens regningsenhed den ECU. der 
anvendes af De Europaeiske Faallesskaber (jf. s. 101). 

Statlstisk omregningskurs: Ved udarbejdelsen af sine statistikker over finansieringsbidrag og tilvejebragte midier anvender 
Banken de omregningskurser i et kvartal, der konstateredes den sidste arbejdsdag 1 foregäende kvartal. I 1986 anvendtes 
folgende omregningskurser: 

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

1 ECU = 

DM 2,18386 2,17136 2,14788 2,09059 
Ffr. 6,70474 6.68034 6,85490 6,84577 
e 0,615334 0.632076 0,637486 0,712521 
Lire 1 489,94 1 477,47 1 475,89 1 445,29 
Rte. 136,519 136,389 137,245 137,554 
Bfr. 44,6450 44.4739 43,9198 43,3485 
Fl. 2,46133 2.44816 2,41963 2,36189 
Kr. 7,95672 8,02081 7,96958 7,89441 
Dr. 131,200 134.590 137,479 139,098 
Esc. 140,736 140,979 146,342 151,350 
!£ 0.714055 0,718357 0,710660 0,762944 
Lfr. 44,6450 44,4739 43,9198 43,3485 
US-$ 0,887927 0,936737 0,978223 1.02959 
Sfr. 1,84023 1,81699 1.75493 1.69698 
Yen 178,207 168,051 160.184 159,072 

Regnskabsmaessig omregningskurs: Bankens regnskab udarbejdes hvert regnskabsâr pä grundlag af de omregningskurser, 
der konstateredes den 31. decomber det pàgœldende âr. 

Afrundinger: Eventuelle forskelle mellem de anforte totalbelob og de summer, der fremkommer ved sammentaelling, skyldes 
afrunding. 

Sammentaellinger og lusterfnger: Pà grund af statlstiske justeringer kan de anforte tal for tidligere regnskabsâr afvige lidt fra  
de tidligere offentliggjorte. 
Alle belob er anfort i lobende priser og omregnet tll dagskurser. En oversigt over en laengere période, f.eks. 1959-1986, mâ  
fortolkes med forsigtighed, idet oplysningerne om de forskellige àr pävirkes af prisudviklingen og kursaendringerne. 

0konomlpolltlske formàl: Visse län 1 Faellesskabet tjener fiere okonomipolltiske formâl samtldig (jf. s. 27-34 og projekt-
fortegnelsen), sâledes at totalbelobene for forskellige formâl i visse tabeller ikke kan sammentaelles. 

Deflator: Deflatoren for Bankens aktivitet ansläs til 0% for 1986, sâledes at de anforte procentsatser for udviklingen i lobende  
og faste priser er ens. Dette skyldes. at prisstigningen pâ bruttoanlaegsinvesteringerne (3,6% ifolge Kommissionens skon) 
generelt er blevet udlignet af lângivningens fordeling pi lande og aendringerne i omregningskurserne mellem nationale  
valutaer og ECU. 

Projekter udan for medlemsatatemes europaeiske omrèder: Ifolge artikei 18. stk. 1, andet afsnit, i Bankens vedtaegter kan 
styrelsesrâdet bemyndige Banken til at finansiere projekter. der taenkes gennemfort uden for medlemsstaternes europaeiske 
omrâder. 

Forkortelser: 
AVS Afrika, Vestindien og Stillehavet NIC « Det Nye Faellesskabsinstrument for 
BNI Bruttonationalindkomst Optagelse og Ydelse af Län 
BNP Bruttonationalprodukt OECD » Organisationen for 0konomisk 
EFT De Europaeiske Faellesskabers Tidende Samarbejde og Udvikling 
EMS Det Europaeiske Monetaere System OLT - Oversoiske Lande og Territorier 
EUROSTAT - De Europaeiske Faellesskabers Statistiske Toae * Tons olieaekvivalent 

Kontor 
Jf. listen over visse initiativtageres forkortelser, s. 64. 



Den ekonomiske baggrund for Bankens aktivitet 

I 1986 udfoldede Banken pâ ny sin aktivitet pâ bag
grund af en moderat vaekst i verdensokonomien. I 
de industrialiserede OECD-Iande under et steg Pro
duktionen i faste priser med 2,5% mod 3% i 1985  
som et résultat af en forholdsvis beskeden vaekst for  
andet âr i traek I De Forenede Stater, en markant 
afmatning i Japan og tilnaermelsesvis stagnation  
(2,5%) i Faellesskabet (jf. tabellen s. 10). De to ho-
vedârsager til denne udvikling var fa ldet i olieprisen 
og den tiltagende svaekkelse af dollare n. 

Udtrykt i US-$ faldt priserne pâ industrilandenes  
olleimport med gennemsnitlig 43% i forhold til 1985.  
Nâr hertil laegges det noget mindre, men dog klare  
fald I de ovrlge râvarepriser, nod disse lande godt af  
en forbedring af bytteforholdet, svarende til en sup- 
plerende indtaegt pâ ca. 1% af deres BNP. I de  
europaeiske lande og Japan understregedes denne  
virkning af dollarens svaekkelse pâ gennemsnitlig  
18% I 1986, nâr der tages hensyn til samhandelen.  
Tilsammen repraesenterede disse to pâvirkninger sâ-
ledes ca. 2,5% af BNP i Japan og 2-3% i flertallet af 
de europaeiske lande, dog med undtagelse af Det 
Forenede Kongerige, hvor der konstateredes en for-
vaerring af bytteforholdet pâ mellem 0,5 og 1% af 
BNP. I De Forenede Stater neutraliserede de to pâ
virkninger stort set hinanden, idet eksportorerne til  
det amerikanske marked reducerede deres marginer 
i lyset af dollarens svaekkelse. Ikke desto mindre 
kom det til en ny forvaerring af underskuddene pâ 
dels handeisbalancerne, dels betalingsbalancernes 
lobende poster i disse lande i 1986. 

De forskellige landes okonomiske aktivitet pâvirke-
des af to ting, nemlig for det forste fordelingen af de 
overforsier, som aendringerne af by tteforholdene ud-
loste, pâ okonomiske aktorer og for det andet dis
ses reaktion pâ udvikiingen i prisrelationerne. I tal-
rige industrilande afspejlede faldet I importprisen pâ 
energiprodukter sig delvis I forbrugerpriserne. Der  
var ret stor forskel pâ de forskellige landes politik 
for energibeskatning. Nogle ogede den med henblik  
pâ at begraense den fornyede stigning i olieforbruget  
og mindske det offentliges underskud, medens  
andre udnyttede faldet i olieprisen til at fremme infla- 
tionsbekaempelsen. 

Vaeksten i den indenlandske eftersporgsel tiltog hur 
tigere i Faellesskabet end i Japan, medens den stabi-
liseredes i De Forenede Stater. Denne vaekst var et  
résultat af en kraftig udvidelse af det private forbrug, 
en fornyet fremgang i de private boliginvesteringer 
og en kraftig, omend ikke tiltagende udvidelse af de  
produktive investehnger. Den aftagende produk-
tionsfremgang i industrilandene afspejlede sâledes  
den mere beskedne forbedring af deres nettoeks-
port til udviklingslandene. Pâ grund af de vigende 

indtaegter reducerede de olieeksporterende lande  
deres import pâ undertiden drastisk vis med henblik 
pâ at bremse eksplosionen i det samlede underskud 
pâ deres betalingsbalancers lobende poster (51 mia  
US-$ i 1986 mod 5 mia i 1985). I de ovrige udvik-
lingslande faldt ikke blot energludgifterne, men i no-
gen grad ogsâ eksportindtaegterne pâ grund af de  
fortsat lave râvarepriser. Desuden bidrog politiske 
indgreb i disse lande til en reduktion af deres sam
lede underskud pâ betalingsbalancernes lobende  
poster (7 mia US-$ I 1986 mod 20 mia i 1985). 
Denne stabilisering havde derimod en ugunstig virk
ning pâ de udviklede landes eksport. 

Tilbagegangen i olie- og râvarepriserne fremmede in-
flationsbekaempelsen i industrilandene. Dollarens 
svaekkelse bidrog ligeledes hertil i de ovrige lande.  
Under et steg forbrugerpriserne med 2,2% i De For
enede Stater, 0,7% I Japan og 3,7% i Faellesskabet 
mod henholdsvis 3,5, 2,2 og 5,8% i 1985. 

I Faellesskabet var vaeksten i BNP i 1986 af samme 
storrelsesorden som i 1985. D et private forbrug til-
tog betydeligt takket vaere den ogede kobekraft, og 
ogsâ boliginvesteringerne ogedes. Desuden var de  
produktive investeringer kendetegnet af markant  
fremgang. Nâr det alligevel kun kom til en stabilise- 
ring af vaeksten, skyl des det en klar opbremsning af 
eksportfremgangen i faste priser (1,7% mo d 5,6% i 
1985) og en oget importtilvaekst (6,5% mo d 5,5% i 
1985). Denne svaekkelse af Faellesskabets eks-
portevne giver aniedning til bekymring, isaer pâ bag
grund af dollarens udvikling. Imidlertld forte forbed-
ringen af bytteforholdet til et oget overskud pâ beta
lingsbalancernes lobende poster, der mere end for-
dobledes i forhold til 1985. 

Bruttoanlaegsinvesteringerne I Faellesskabet tiltog 
med 3,4% i 1986 mod 2,3% i 1985. Der var fortsat 
livlig fremgang i maskininvesteringerne i de fleste 
medlemsstater (i alt 4,3% i 1986 m od 8% i 1985). I 
bygge- og anlaegssektoren blev tilbagegangen i 
1985 st ort set opvejet af en forogelse af investerin-
gerne (2,4%), der var saerlig omfattende i Denmark 
(9,8%), Spanien (6,3%), Po rtugal (6%) og Nederlan-
dene (5,8%). 

Genopsvinget i de produktive investeringer i de fle
ste medlemsstater bekraeftede det i 1985 indtrâdte  
brud pâ den tendens, der siden halvfjerdserne 
havde fort til en betydelig reduktion af deres andel 
af BNP. Indtil 1985 fa ndt produktionsudvidelsen sâ 
ledes sted via en oget kapacitetsudnyttelse. Endvi-
dere havde den faldende rentabilitet sammen med  
det stigende realrenteniveau til virkning, at mange 
foretrak finansielle investeringer eller gaeldsafvikling 
frem for produktive investeringer. Forbedringen af 
virksomhedernes regnskaber og deres selvfinansie-
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ringsevne siden 1985 banede vejen for det konstate-
rede genopsving i deres investeringer, medens for-
bedringen af nogletallene for rentabilitet og gaeld-
saetning skete i et langsommere tempo. 

Den svage forogelse af den samlede beskaeftigelse, 
der havde kendetegnet de to foregâende âr. fort
satte ogsâ i 1986 (0,8% mod 0,5% ì 1985 og 0,1% i  
1984). Skont det for forste gang siden 1973 kom ti! 

et mindre fald i Fsellesskabets gennemsnitlige ledig-
hed, og skont visse mediemsstater (Belgien, Dan 
mark, Luxembourg, Nederlandene og Portugal)  
endda kunne melde om aftagende fedighed for an-
det âr 1 traek, forblìver beskaeftigelsessituatlonen 
yderst vanskelig i de fleste mediemsstater. F.eks. 
udgor iedighedsprocenten 1 Irland og isasr i Spanien  
nu nsesten de t dobbelte af gennemsnittet 1 Faelles-
skabet. Det er dog et opmuntrende traek, at der igen 

Nogletal for Fsllesskabet, USA og Japan 1982-1986 

Faeiiesskabet USA Japan 

19Θ2 1963 19Θ4 1965 1966' 1962 1963 1964 1965 1966' 1962 1983 1964 1966 1986* 

Vakstrate 
(faste priser) 

BNP(') 0,5 12 2.0 2.4 2.5 -3.0 3.0 72 2.8 2.8 4.3 3.1 2.7 2.0 
Bruttoanlœgs-
investeringer -1.5 -0.3 1,3 2.4 42 -6.7 82 17,9 7.7 2.1 0.9 -02 5.7 52 5.6 

BNP per capita  
Indeks (taste priser)  
E0F 1980 - 100 100 101 103 105 108 153 157 166 169 169 108 110 115 119 119 
1 kebekraftspariiet 9 433 10 340 11242 12166 13229 14 495 16082 18107 19 562 20 723 10210 11 XI 12611 13 881 14 649 
1 ECU 8220 8 731 9379 10 047 10672 13 701 16042 19 844 21 611 17173 9 349 11 122 13279 145X 15 978 

Bruttoanlœgsinveste-
ringer  

1 % af BNP 

Bruttoanlœgsinveste-
ringer  

1 % af BNP 19,5 18,9 18,7 18,5 18,4 16,5 16,7 17,9 16,6 16,5 29,7 28,3 27,8 28,0 29,0 
Prisudviklifìg (deflator 
for det private for-
brug) 

1% 

Prisudviklifìg (deflator 
for det private for-
brug) 

1% 10.4 8,4 7.0 5.8 3.7 5.9 3.8 32 3.5 1,9 2,6 1.8 2.1 2.2 0.7 
Produktivitet (2) 1.5 2,1 2.5 1.9 1.8 -1.3 2.2 2,2 0.7 0.3 2,3 1.6 4.4 3.8 1,8 

Handelsbalancer 
(fob/fob) 

1 mia ECU -15,6 -4,3 -1.3 12.1 48.5 -37,6 - 75,7 -143,3 -162,9 - 146,7 18,6 35,5 56,5 73.1 87,6 
Det offentliges lâne- 
behov 

1 procent af BNP -5.6 -5,5 -5.4 -52 -4.7 -3.8 -4,1 -3,4 -3.5 -3,4 -3,6 -3,5 -2,7 -12 -1.0 

Procentvis aendring 
i iedigheden -0.9 -0,8 0.1 0.5 0.8 -1.1 0,7 4,4 2.0 2.2 0.8 1.7 1.0 0.7 0.5 

Ledlghedsprocent 9.4 11,0 11.7 12,0 12,0 9.7 9,6 7,5 72 6.9 2.4 2.7 2.7 2.6 2.9 

(«) BNP for fsllesskabet. men BNl for USA og Japan. 
(2) Ariig vskst « BNP pr. besksftigei. 
•Sken. 
KiitJe: EOF; OECD. 
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bestàr et positivi forhold mellem den okonomlske 
vaekst og beskaeftigelsen. De observerede spaendin-
ger I visse omrâder og Inden for visse fag understre-
ger betydningen af at sikre faglig og geografisk mo-
bilitet, at tilpasse uddannelsessystemet til okono-
miens skiftende behov og generell at sikre tilstraek-
kelig smidighed pà arbejdsmarkedet. 

Inflationen i Faellesskabet aftog pâ ny i 1986, isaer 
takket vaere udviklingen i dels oliepriserne, dels dol-
larkursen. De fleste lande konstaterede en maerkbar 
tilbagegang i Inflationen, sâledes at forskellene ind-
snaevredes. Afdaempningen af reatlonsstigningerne, 
sâledes at de blev lavere end vaeksten i produktivite-
ten, bidrog til denne udvikling ved at fremme op-
bremsningen af lonomkostningerne per produceret 
enhed, ligesom den styrkede virksomhedernes andel 
i indkomstfordelingen. 

En oget overensstemmelse mellem medlemsstater-
nes okonomi- og pengepolitik bidrog sammen med 
de allerede naevnte eksterne faktorer til en fortsat 
afdaempning af Inflationen og fastholdelsen af en,  
omend beskeden, okonomisk vaekst. Bestraebel-
serne for at reducere det offentliges finansieringsbe-
hov var i de fleste lande parret med en lempelse af 
afgiftspresset, hvilket bidrog til at stimulera efter-
sporgslen pâ hjemmemarkederne. Denne opblod-
ning af budgetpolitikken var saerlig nodvend ig i visse  
lande (Belgien, Irland og Portugal) for at lette den 
voksende byrde, som statsgaelden og de hermed 
forbundne renteudgifter udgjorde. Pengepolitisk til-
naermede de forskellige lande sig hinanden, fordi de-
res autonomi begraensedes af eksterne faktorer, 
hvilket isaer forte til betydellg mindre forskelle i vaek
sten i pengemaengden fra land til land. Det gjaldt  
isaer de lande, der deltager I EMS. 

Flertallet af AVS-stateme sä sig i 1986 pâ ny kon-
fronteret med et vanskeligt eksternt okonomlsk 
miljo. Priserne pâ de produkter, der generell indtje-
ner hovedparten af deres eksportindtaegter, forblev 
lave (sukker og kobber) eller faldt endda betydeligt 
(palmeolie). Til gengaeld nod et vist antal lande godt 
af den midlertidige prisstigning pâ kaffe, ligesom 
samtlige lande noterede et markant fald i udgifterne 
til Importeret olie, bortset fra de fâ olieproducerende 
lande. En raekke stater i Afrika, der havde vaerei  
hârdt ramt af torke, nod heldigvis igen godt af et 
gunstigere klima, sâledes at fodevareproduktionen  
under et viste stigning. Pâ denne baggrund kom det  
til en ubestridelig forbedring af en stor del af land- 
brugsbefolkningernes livskvalltet, men pâ grund af  
den hurtige befolkningstllvaekst faldt Indkomsterne  
per capita i AVS-staterne sandsynligvis pâ ny i 1988. 

Talrige lande gennemforte en raekke reformer og  
strukturtilpasninger, hvori som oftest indgik en for- 
hojelse af landbrugspriserne i producentleddet, en  
lempelse af import- og priskontrolien og et forsog  
pâ at nâ frem til en mere realistisk Valutakurs, enten  
gennem devaluering eller gennem bortauktionering 
af udenlandsk valuta. I mange tilfaelde nodvendig-
gjorde disse reformer, der mâtte gennemfores pâ  
grund af den okonomiske situation, vanskelige politi-
ske valg, og regeringerne vil mâske fâ vanskeligt ved 
at holde kursen, indtil disse reformer virkelig bsrer 
frugt. 

Gaeldskrisen i Afrika var genstand for mindre op-
maerksomhed i internationale finanskredse, fordi den 
ikke antager sä enorme proportloner som i Latin
amerika. Ikke desto mindre er afdragene pâ gaelden, 
der laegger bes lag pâ over en tredjedel, eller endda 
haivdelen, af eksportindtaegterne, for mange AVS-
stater blevet en vaesentlig hindring for en fornyet  
vaekst, selv efter at de har vedtaget okonomiske re 
former. Hertil kommer, at tilstromningen af privat ka
pital er aftaget til naesten ingenting, trods ogede 
bestraebelser for at tilskynde til private investeringer 
som folge af en mere positiv holdning fra talrige re-
gehngers side. Derfor bidrager Stötten pâ gunstige 
vilkâr nu i mange afrikanske stater med haivdelen af 
anlaegsinvesteringerne, eller mere, skont den er 
stagnerende i faste priser, hvilket pâlaegger de admi-
nistrerende institutioner et betydeligt ansvar. 

Middelhavslandene er underlagt et vist anta! struk
turelle begraensninger, der har hindret dem i hurtigt 
at reagere pâ den aendring af det internationale oko
nomiske miljo, der har fundet sted de senere âr.  
Den tyngende udlandsgaeld er blevet det storste 
problem i omrâdet, og de lobende poster pâ beta-
lingsbalancen udviser ofte stigende underskud. 
Skont disse lande ràder over et ikke ubetydeligt 
landbrugspotentiel, er de naesten alle la ngt fra selv-
forsynende med fodevarer. En raekke offentlige or
ganer meider om betydelige tab og er ikke konkur-
rencedygtige pâ internationalt plan. Endelig sluger 
militaerudgifterne ofte en voksende del af de natio
nale ressourcer. 

VIrkningerne af de verdensokonomiske omvaeltnin-
ger er ikke slâet igennem i samme grad i samtlige 
lande i omrâdet. De olieimporterende lande har ge
nerell nydt godt af faldet i oliepriserne, men har 
ogsâ mâttet konstatere tilbagegang i overforslerne 
fra de emigrerede arbejdstagere og en forvaerring af 
deres eksportmuligheder. De kulbhnteeksporte-
rende lande, f.eks. Algeriet, meider om staerkt fai
dende Indtaegter. 
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BNP i Fœilesskabet 
Procentvis aendring i forhold til foregâende âr(i) 
Investerlngsrate og bruttoopsparlngsrate 

Forbunds-
republlkken 

% Tyskiand 
32 

30 

28 

26 
24 

22 
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18 
16 
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12 

10 
8 
6 

4 
2 
0 

-2 
1982 83 84 85 86 

% Belgien 
32 

30 

4 

2 
0 

-2 

•4^ 

1982 83 84 

Iriand 
85 86 

2 
0 

-2 

Frankrig italien 
Det Forenede 
Kongerige 

_···ι •. 
1982 83 84 Θ5 66 

Nederiandene 
1982 83 84 85 86 

Danmaric 
1982 63 84 85 86 

Qreekanland 

1982 83 84 85 8 

Luxambourg (^) 

iilli 
1982 83 84 85 86 

Fcaileaskabat 

Spanien 

tlJ • I a I • «JJjJ 
198? 83 84 

Portugal 

1982 83 84 85 86 1982 83 84 85 86 

- Iii • 11 • 1 
Bruttoopsparingsrate 

Invasteringsrate 

BNP i faste priser 

1982 83 84 1982 83 84 85 86 1982 83 84 85 86 

(1) Afiedt ef lotalbeteb i nalionale valutaer og ECU lof henholdsvis mediemsstaterne og Fœllesskabet. 

(2) Bruttoopsparingsraten er ikke repräsentativ. 
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Flertallet af de smâ lande i omràdet, sàsom Jordan, 
Malta, Cypern og Israel, har bedre kunnet tllpasse 
sig de nye okonomiske vilkâr, men ofte er ledighe-
den blevet forvaerret, ligesom Inflationen fortsat gi 
ver anledning til bekymring. I Libanon over krigen og 
landets deling fortsat en odelaeggende indflydelse 
pâ Ökonomien. I Tyrklet, hvor genopsvinget endnu er 
spaedt, fortsaetter de nodvendige tilpasningsbestrae-
belser. Jugoslavien har vanskeligt ved at fà hold pà  
Inflationen og uligevaegten pâ betalingsbalancen. Tu
nesien üdfolder energiske bestraebetser for i hojere 
grad at âbne sig for markedskraefternes frie spil og 
for i vid udstraekning at omiaegge s in okonomi. Ma
rokko, der har indledt et tilpasningsprogram, som er 
vedtaget i forstâelse med Den Internationale Valuta
fond, Algeriet og isaer Egypten vil skulle gennemfore 
vidtgâende reformer for at skabe grundlag for en va- 
rig okonomisk vaekst. 

« « « 

Som allerede naevnt foregâr der en positiv makro-
okonomisk udvikling i Faellesskabet, hvis langsigtede 
perspektiver isaer afhaenger af Faellesskabets struk
turelle kapacitet over for den internationale konkur-
rence. Det kan derfor vaere nyttigt at supplere denne 
konjunkturelle status over en kotiere période med 
en mere langsigtet betragtning, der tager hensyn til  
sâvel den internationale sammenhaeng som Faelles
skabets Situation og dets muligheder pâ det regio
nal-, energi- og industripolitiske omrâde. Faellesska
bets Politik pâ disse omrâder, der samtidig er blandt 
hovedmâlene for Bankens finansieringsvirksomhed, 
er naermere omtalt i det folgende. 

Det kan ikke naegtes, at der fortsat bestâr betyde-
lige regionale uiigheder i Faellesskabet, skont kort-
laegningen heraf stadig vanskeliggores af forskellige 
statistiske og metodologiske faktorer. Hvorom alt er, 
stâr det fast, at disse forskelle er klart storre i Fael
lesskabet end i De Forenede Stater. 

I betragtning af den svagere okonomiske vaekst si-
den det forste oliechok er de uiigheder, der bestod i 
De Ni 1 begyndelsen af halvfjerdserne, naeppe blevet 
mindre. I ârenes lob har der i Europa vist sig en ge-
nerel tendens til, at de vanskeligt stillede, som oftest 
landbrugsdominerede, omrâder fâr folgeskab af tra-
ditionelt industridominerede omrâder, ofte med taet 
bymaessig bebyggelse, pâ grund af problemer t for-
bindelse med tilbagegang og omstllling af produk-
tionsapparatet med betydelig ledighed til folge. Kort-
laegningen af de regionale uiigheder er derfor blevet 

endnu mere kompliceret. Der er dog blevet opnâet  
Visse positive resultater. I Mezzogiorno er udbudet 
af vigtige infrastrukturer og tjenester blevet for-
bedret, ligesom produktionsapparatet er blevet mo-
derniseret, bâde inden for industri og landbrug. End-
videre har Irland, skont det fortsat er blandt de 
ugunstigst stillede medlemsstater, oplevet en vis 
forbedring af sit BNP i forhold til gennemsnittet i  
Faellesskabet siden sin tiltraedelse. 

Faellesskabets ud videlser med Graekenland og der-
efter Spanien og Portugal har imidlertid oget forskel-
lene, f .eks. med hensyn til per capita indkomst, mel-
lem de forskellige regioner. Den gennemsnitlige per 
capita indkomst i Faellesskabet (i kobekraft i 1985)  
er faldet med ca. 5% som folge af udvidelsen fra ti til  
tolv medlemsstater, og forholdet mellem den ugun
stigst og den bedst stillede medlemsstat er steget 
fra 1:2,2 (De Ti) til 1:2,5 (De Tolv). Samtidig er for
holdet mellem de ti mindst og de ti mest udviklede 
regioner i Faellesskabet oget fra 1:2,8 (De Ti) til 1:3,1 
(De Tolv). I det udvidede Faellesskab lever knap en  
femtedel af den samlede befolkning (det dobbelte af 
hidtil) I omrâder. hvor BNP per capita ligger mindst 
25% under gennemsnittet i Faellesskabet. Hvad le-
digheden angâr, er ulighederne endnu mere mar
kante. 

At reduktion af de regionale uiigheder er en forplig-
telse af betydning for Faellesskabets fremtid og sam-
menhaeng, er u nderstreget i Den Europaeiske Faelles 
Akt (jf. s. 20). Derfor vil Banken fortsat koncentrere 
sig om at udnytte de bestâende muligheder i de 
ugunstigst stillede regioner og lande (jf. figuren 
ovenfor). 

Inden det forste oliechok voksede Faellesskabets 
energiforbrug 1963-1973 som ârsgennemsnit lidt 
hurtigere end Ökonomien. Derefter aendrede stignin -
gen i energipriserne de okonomiske aktorers hold-
ning og udloste politlske foranstaltninger sâvel pâ  
fsellesskabsplan som pâ nationalt plan, hvis resulta
ter pâ mellemlang sigt er ganske imponerende. Sâle- 
des là De Toivs endelige energiforbrug i 1985 4% un 
der forbruget i 1973, hvorimod Faellesskabets BNP i 
faste priser steg med en fjerdedel i samme perioda.  
Endvidere er Faellesskabets afhaengighed af olie ble
vet reduceret betydeligt (med 30% i naevnte tidsrum) 
takket vaere omlaegning til energikilder med mindre 
importandel (kernekraft og naturgas) og udvidelse af 
Faellesskabets olieproduktion, isaer i Det Forenede 
Kongerige. 

Denne strukturelle udvikling, som Banken har frem-
met, repraesenterer en betydelig landvinding for Fael
lesskabet, som det gaelder om at konsolidere i over-
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Regioner, der modtog flnansieringsbidrag ti! reglonudvlküng 11986 · 

Ledighed og BNP i forhold til EF- og landsgennemsnittene • 
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Luxembourg 

EF-gennemsnit (De Tolv): Ledighed: 10,9% — BNP per capita: 100 
Kifde: EUROSTAT; Ledlgheds procenter: Undersogelse af ar bejdsstyrken 1 EF. aprii 1986  

BNP per capita: Index fra 1985 

ensstemmelse med Faellesskabets retningslinier, der 
er naermere omtalt 1 det folgende. 

Pâ energlomrâdet er resultaterne af den hidtidige 
indsats en solid stette for Fsellesskabet og dets for*  
hold til sine konkurrenter, hvorimod der mâ ofres 
saerlig opmae rksomhed pà dets industrielle muiig-
heder. 

For de udvikiede lande under et faldt industrivsek· 
sten kraftigt efter 1979, nemllg fra 6% ärlig 1 Perio
den 1973-1979 til kun 1% ärlig i perioden 1979-1985.  
Trods denne opbremsning af den industrielle vaekst, 
der til dels afspejler en forogelse af servicesekto-
rens okonomiske betydning (jf. figuren s. 16), kan 
der ikke konstateres nogen saerlig udtalt tilbagegang 
i samhandelen med faerdigvarer. Modsat samhande-
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len med energi og râvarer er samhandelen med faer-
digvarer fortsat vokset hurtigere (5,1% ârllg) end  
Produktionen og eftersporgslen pä verdensplan, 
hvilket er udtryk for en oget indbyrdes afhaengighed 
1 okonomisk forstand. 

Faellesskabets okonomi er traditionelt meget âben  
for den internationale samhandel. Dette kommer til  
udtryk 1 en hojere importandel pä Faellesskabets 
marked end pâ dets vigtigste handelspartneres. Im
porten af varer fra tredjelande har i forhold til det 

De Tis energlforbrug Inklusive lagre 

1973 1980 1983 1985 

Mio toas % Mio toas % Mio toae o/o Mio tos % 
Fast braendsei 222,0 (23) 222,7 (23) 212,2 (23) 218,0 (23) 
Olle 601,3 (62) 520,0 (54) 438,3 (48) 438,8 (45) 
Naturgas 115,8 (12) 169,3 (17) 165,2 (18) 181,2 (19) 
Kerneenergi 17,7 (2) 42,7 (4) 76,1 (9) 116,4 (12) 
Vandkraft, jordvarme m.v. 11.0 (1) 15,4 (2) 15,5 (2) 11,8 (1) 

Total 967,8 (100) 970,1 (100) 907,3 (100) 966,2 (100) 

Udvikling I Faellesskabets olleimportpris 
KvartalsgennemsnitforDeToiv(1973 = 100) 

2 000 

1 500 

2000 

1 500 

1 000 1 000 

500 

1 00 
85 86 

I ECU. faste priser (1) 

(1) Beregnet pä grundlag af deflatoren for det private forbrug. 
Kilde: EUROSTAT og Kommissionen for De Europaeiske Fseliesskaber. 
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samtede BNP t de forlebne tre âr repraesenteret 
gennemsnitlig 11,4% i De Tolv mod 8,8% I De Fore-
nede Stater og Japan. Endvidere er De Toivs eks-
port I forhold til det samlede BNP dobbelt sä stör 
som I De Forenede Stater, nemlig 11,2 mod 5,5%,  
sammenlignet med 12,4% 1 Japan. 

I Perioden 1967-1985 fastholdt eller ogede Faeiles-
skabet og Japan deres overskud 1 fremstlllingsindu-
strien 1 forhold tll den indenlandske eftersporgsel, 
hvorimod De Forenede Stater nu har underskud. 
Faeilesskabet har sine storste overskud I samhande-
len med de europaeiske tredjelande (Skandinavien 
og Alpelandene) sâvel som med udviklingslandene 1  
Afrika og Mellemosten. 

Trods disse ved forste ojekast positive resultater af- 
slorer en branchemsssig analyse visse svagheder 
ved Faellesskabets industristruktur. Faeilesskabet  
noterer sâledes hovedsagelig fremgang i brancher,  
der pâ verdensplan er praeget af relativ tilbagegang,  
som f.eks. metalforarbejdning, stâlfremstilling, byg- 
gematerialer og naeringsmidler. Pâ disse omrâder 
mister De Forenede Stater terraen, og landet er nu 
nettoimportor. Den nylige svaekkelse af US-$ vil 
imidiertid kunne vende denne positive tendens. End
videre er Faeilesskabet speclaliseret i eksport af ma-
skiner, transportmateriel og kemi. men siden 1975  
har overskuddene i disse brancher vaeret vigende, 
isaer I de to forstnaevnte. Endelig mâ Faeilesskabet 
afgive markedsandele Inden for hojteknologi, med 

Udvikiing i branchernes skabte vœrdltllvaekst i Faeilesskabet 1970-1984 
(1970 = 100 pà basis af data i 1980-pnser) 
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Ktlde: EUROSTAT, 
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Den okonomiske baggrund for Bankens aktivitet 

undtagelse af den kemiske industri. Her viser Fael-
lesskabets Import stasrkt stigende tendens, Isaer pâ  
Informatikomrâdet (Importandelen steg med 20 pro-
centpoints 1967-1983). 

Dette tyder pâ visse svagheder med talrige ârsager.  
En af hovedàrsagerne er, ud over markedernes og 
forskningsbestraebelsernes Isolerede karakter, de 
utilstraekkelige investerlnger. Allerede siden 1973,  
men 1 saerlig grad siden 1979, er den europaeiske in 
dustrie anlaegskapital vokset betydelig langsommere 
end den amerikanske eller japanske industris. Hertil 
kommer nogle mangier i den branchemaessige 
fordeiing heraf, i det mindste i perioden 1973-1982. I 
de brancher, der er praeget af kraftig eftersporgsel 
og hoj teknologiandel, udgor forskellen mellem den 
gennemsnitlige vaekstrate I investeringerne i faste 
priser 4,9 procentpoints ârlig 1 den japanske indu
stris favor og 6,8 procentpoints ârlig i den amerikan

ske industris favor. For Industrien som helhed er 
forskellen i forhold til Japan og De Forenede Stater  
henholdsvis 3,5 og 3,9 procentpoints. Endelig faider 
sammenligningen af de immaterielle investeringer 
(forskning, udvikling og afsaetningsnet m.v.) trods 
Visse fremskridt ikke altid ud til Europas fordel (jf. 
tidsskriftet »Europaeisk 0konomi«, nr. 25, af Septem
ber 1985, der omhandler faellesskabsindustriens 
konkurrenceevne). 

Trods de indledte tilpasninger og en vis, ubestridelig 
succès, som den hoje dollarkurs undertiden bidrog 
til, maerker Faellesskabets industri som helhed i ho] 
grad den internationale konkurrence. En styrkelse af 
dens konkurrenceevne forbllver klart et vaesentligt 
mài, til hvis virkeliggorelse Bankens aktivitet skal bi-
drage sâvel som til de ugunstigst stillede omrâders  
udvikling. 

Udvikling I branchemes besksftlgelse I Faellesskabet 1970-1984 
(1970=100) 
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Fœllesskabets politik 

Oversigt 
1986 var kendetegnet af Spaniens og Portugais tll-
trasdelse af Faellesskabet, der herefter har 12 med-
lemsstater (^), en befolkning pâ ca. 320 mio, eller  
over en tredjedel mere end De Forenede Stater, et 
BNP pâ knap det dobbelte af Japans og en eksport, 
ekskiusive samhandelen mellem medlemsstaterne, 
pâ en sjettedel af verdenshandelen. 

•enne betydningsfulde enhed pâ det okonomiske  
og kulturelle plan vil dog ikke kunne udvikie sig eller  
spille den rolle pâ verdensplan, der rettelig tilkom-
mer den, medmindre der sker en styrkelse af Fasl-
lesskabets beslutningsevne, dets samhorighed og 
dets internationale konkurrenceevne. 

Disse mài var i braendpunktet for de regeringsfor-
handlinger, der forst pâ âret forte til underskrivelsen 
af Den Europaalske Faeiies Akt. 

Den Europaeiske Faelles Akt, der supplerer og aen-
drer traktaterne og derved giver tilnaermelsen mel
lem de demokratiske stater i Europa ny fremdrift, 
forventes ratificeret af de nationale parlamenter 
inden sommer, hvorefter revisionen af traktaterne 
kan traede I kraft. 

For sâ vidt angâr Bankens aktivitet, har revisionen af 
E0F-traktaten folgende ordlyd i Den Europaeiske 
Faelles Akt: 

— "Faellesskabet vedtager foranstaltninger med 
henblik pâ gradvis oprettelse af det indre marked i 
lobet af pehoden indtil den 31. december 1992 ...  
Det indre marked indebaerer et omrâde uden indre 
graenser med fri bevaegelighed for varer, personer, 
tjenesteydelser og kapital i overensstemmelse med 
bestemmelserne i denne Traktat.« (artikel SA) 

— »Med henblik pâ at sikre den konvergens i den 
okonomiske og monetaere p olitik, der er nodvendig 
for den videre udvikling af Faellesskabet, samarbej-
der medlemsstaterne 1 overensstemmelse med mâl- 
saetningen i artikel 104. De tager herunder hensyn tü 
erfaringerne fra samarbejdet inden for rammerne af 
Det Europaeiske Monetaere System og udviklingen af 
ECU under iagttagelse af de gaeldende befojelser. 

I det omfang den videre udvikling inden for den oko
nomiske og monetaere politik kraever, at der gen-
nemfores institutionelle aendringer, skal dette ske i 
overensstemmelse med artikel 236. Ved institutio
nelle aendringer pâ det monetaere omrâde skal Det 

Monetaere Udvalg og Udvalget af Direktionsformaend 
for Centralbankerne ligeledes hores.« (artikel 102A) 

— »For at fremme en harmonisk udvikling af Faelles
skabet som helhed udvikler og fortsaetter dette sin 
indsats for at styrke sin okonomiske og sociale sam- 
horighed. 

Faellesskabet straeber navniig efter at formindske  
ulighederne mellem de forskellige omràder og for-
bedre de mindst begunstigede omrâders stilling.«  
(artikel 130A) 

— »Faellesskabet saetter sig som mài at styrke det  
videnskabelige og teknologiske grundlag for den eu
ropaeiske industri og at fremme udviklingen af dens 
internationale konkurrenceevne.« (artikel 130F) 

— »Faellesskabets virke pâ miljoomrâdet har til for-
mâl 
• at bevare, beskytte og forbedre kvaliteten af mil-
joet, 
• at bidrage til beskyttelse af menneskers sundhed, 
• at sikre, at naturens ressourcer udnyttes forsigtigt 
og fornuftigt.« (artikel 130R) 

Pâ Det Europaeiske Râds moder i Haag o g London 
bekraeftede stats- og regeringscheferne nodvendig-
heden af at fortsaette en makro- og mikrookonomisk 
Politik med sigte pâ en strukturel forbedring i Eu
ropa, idet de understregede, at sen/icefagene og de 

(1) Fallesskabets seks opfindeltge medlernsstater var Belgien, ForPundsrepub* 
likken Tyskland. Frankrig, Italien. Luxembourg og Nederlandene, der ved den 
ferste udvidelse i 1973 fik felgeskab af Danmark, Irland og Det Forenede 
Kongerige, hvorefter Grœkeniand tiltràdte i 1981. 

Faellesskabets samlede flnansierlngsbldrag til 
strukturformäl 1 De Tolv 11986 

1 millioner ECU 

Lin 

EIB — Egne midier 6 678,1 
— NIC 393,0 

Det Europaeiske Kul- og Stàlfsllesskab 1 069,0 
Det Europaeiske Atomenergifaeliesskab 587,0 

Lân 1 alt 8 727.1 

Stette 

Den Europaeiske Fond for Regionaludvikling 3 206,0 
Den Europaeiske Socialfond 2 493,0 
Den Europaeiske Udviklings- og 
Garantifond for Landbruget. 
Udvikiingssektionen 844,0 

Stette 1 alt 6 543,0 

Total 15 270,1 
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mindre og mellemstore virksomheder er megeî vig-
tige kilder til forbedring af beskaeftigelsen , og at det 
er vigtigt at oprette et virkelig frit europœisk marked 
for kapital og finansielle tjenesteydelser, herunder 
forsikring. 

Hvad angâr Faellesskabets midier til fremme af struk-
turtilpasningen i medlemsstaternes produktionssek-
tor, vedtog Râdet for De Europaeiske Faellesskaber 
sidste âr at v iderefore NIC (nu NIC IV) og at udstyre 
det med 750 mio, hovedsagelig med henbiik pâ finan-
siering af mindre og meliemstore innovative virksom
heder. Samtidig opfordrede Râdet Banken til at stilie 
et tilsvarende belob af egne midier til râdighed for 

dette formâl samt til at forvalte NIG's midier pâ Fael
lesskabets vegne. 

Den formelle afgorelse heraf faldt den 9. marts 1987 
efter samrâd mellem Europa-Parlamentet og Râdet.  
Styrelsesrâdet for Banken bemyndigede ved beslut-
ning af 25. feb ruar 1987 Banken til at pâtage sig for-
valtningen af NIG IV og til at yde lân til projekter, der  
gennemfores af mindre og mellemstore virksomhe
der uden for udvikiingsomrâder. 

I naer kontakt med Banken fortsatte Kommissionen 
for De Europaeiske Faeiiesskaber sine overvejelser 
vedrorende udviklingen af finansieringsinstrumen-

Kurser for ECU (modvaerdi I ECU af 1 US-$, 100 yen, 1 DM, 10 ffr., 1 £ og 1 000 lire) 

Kvartalsgennemsnit 
ECU 
2.00 

1,50 

1.00 

0.50 

197Θ 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
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terne og -mekanismerne. I denne sammenhaeng be- 
sluttede 11 institutioner for langfristet lângivning i  
juni 1986 med stette fra Banken at oprette »Euro
pean Financial Engineering Company« (EFEG), hvis  
formâl er at fremme isaer graenseoverskridende ini
tiativer, der tages af mindre og mellemstore virk-
somheder i Faellesskabet. Vedtaegterne for dette  
selskab, der fâr hjemsted i Luxembourg, blev under-
tegnet den 20. marts 1987. 

Der blev gjort visse fremskridt med hensyn til opret-
telsen af et fœlles finansmarked, isaer gennem libe-
ralisering af kapitalbevaegefserne (^), samordning af 
bankers og andre penge- og finansieringsinstitutters 
ârsregnskaber og konsoliderede regnskaber {^) 
samt overvàgning af og kontrol med kreditinstitut-
ters Store engagementer (®). Hvad angâr EMS, forte 
den fortsatte uligevœgt og de spaendinger, der op-
stod pâ de internationale valutamarkeder (isaer pâ  
grand af den kraftige svaekkelse af US-$), trods en  
oget overensstemmelse mellem medlemsstaternes 
okonomiske politik tll en generei justering af central-
kurserne den 6. aprii 1986, en mindre justering den 
2. august 1986 og en ny generei justering den 12.  
januar1987. 

Regionalpolitik 
Artikel 130A og 130D, der er blevet indsat i E0F-
traktaten ved Den Europaeiske Faelle s A kt, tillaegger 
strukturfondene en saerlig rolle og bekraefter, at  
Bankens opgave er at forbedre de mindst begunsti-
gede omrâders stilling. Bankens bidrag til regionud-
viklingen er beskrevet pâ side 27. Hvad angâr Fael-
lesskabets sfotte til regionudviklingen, var 1986 ken-
detegnet af udviklingen i Den Europaeiske Fon d for  
Regionaludviklings programfinansiering som supple 
ment til flnansieringen af specifikke projekter. Râdet  
for De Europaeiske Faellesskaber vedtog sâledes  
programmerne STAR (bedre adgang til avancerede 
telekommunikationstjenester) og Valoren (udnyttelse 
af regionernes eget energipotentiel), hvortil der af-
sattes 1 180 mio. 

Med henbllk pâ at hjaelpe de generelt mindre udvik-
lede Middelhavsomrâder igennem de omvaeltninger, 
der folger af udvidelsen, ivaerksatte Faellesskabet De 
Integrerede Middelhavsprogrammer. Efter et betyde-
ligt forberedelses- og samrâdsarbejde pâ region-,  
lands- og faellesskabsplan blev den forste program- 
kontrakt undertegnet metlem Kommissionen og 

Graekenland (jf. s. 43). I Graekenland besluttede Fael
lesskabet desuden at stille en nodhjaelp og et finan-
sielt bidrag til râdighed for genopbygningen efter  
jordskaelvene i omrâdet Kalamata, pâ Peloponnes. 

Energipolitiske mài 
Faellesskabets energisituation var praeget af det 
markante fald i prisen pâ importeret olle (jf. figuren 
s. 15). Endvidere satte uheldet i Tjernobyl pâ ny 
gang i diskussionen om udnyttelse af kerneenergi 
som alternativ til afhaengighed af en massiv import af 
primaerenergi fra lande, der repraesenterer en bety-
delig politisk risiko for Vesteuropa. 

Ved Râdet for De Europaeiske Faellesskabers resolu
tion af 16. September 1986 C^) forpligter Faellesska
bet og medlemsstaterne sig til at fortsaette omstruk-
tureringen af energisektoren. Hovedmâlene, der skal 
virkeliggores Inden udgangen af 1995, og som be
kraefter de hidtidige retningslinier, er: 

— Olieforbruget bor vaere begraenset til ca. 40% af 
energiforbruget, og nettoolieimporten bor fastholdes  
pâ et niveau, svarende til under en tredjedel af det  
samiede energiforbrug i Faellesskabet; 

— kulbrinternes andel i elproduktionen bor vaere 
nedbragt til under 15%; 

— bestraebelserne for at fremme forbruget af fast  
braendsel og fastholde naturgassens andel i energi-
balancen bor fortsaettes; 

— energiintensiteten, dvs. forholdet mellem den en 
delige energieftersporgsel og BNI, bor forbedres 
med mindst 20%; 

— de nye og vedvarende energikilders bidrag til  
erstatning af traditionelle braendseisformer bor  
foroges betydeligt. 

Rädels resolution af 26. november 1986 (®) omh and-
ler isœr udnyttelsen af disse energikilder. Pâ bag-
grund af usikkerheden med hensyn til udviklingen i 
forsyningspriserne bekraeftede Râdet nodvendighe-
den af, at der gores nye fremskridt i retning af ener-
gibesparelser, isasr i transportsektoren, der har et 
hojt olieforbrug. 

Banken fortsatte i 1986 sin finansiering af talrige pro 
jekter, der bidrager til virkeliggorelsen af disse mâl 
sâvel som til konsolideringen af de opnâede resulta 
ter (jf. s. 28). 

(1) EFT nr. L 332 af 26, november 1986. 
(2) EFT nr. L 372 af 31. december 1986. 
(3) EFT nr. L 33 af 4. februar 1987. 

(4) EFT nr. G 241 af 25. September 1986. 
(5) EFT nr, G 316 af 9. december 1986, 
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Industriens konkurrenceevne 
Fsellesskabsindusthens konkurrenceevne pâverdens-
markederne er af stor beîydning for en varig og af- 
balanceret vaekst. Oprettelsen af det indre marked,  
fjernelsen af hindringerne for den internationale 
samhandel og tilpasningen af produktionsstruktu- 
rerne er strategisk vigtige midier til fjernelse af visse 
foruroligende svagheder. I denne sammenhasng bor  
Faellesskabets finansieringsinstrumenter for ydelse  
af sâvel lân som sfotte pâ deres respektive omrâder 
laegge saerlig vaegt pâ fremme af innovative og effek 
tive virksomheder {isaer mindre og mellemstore) 
samt pâ udbygning af det industrielle samarbejde. 
Takket vaere disse instrumenter, sine forskellige 
forskningsprojekter og det multinationale initiativ Eu 
reka kan Faellesskabet gore sin indfiydelse gael-
dende i forbindelse med grundforskning, praekon-
kurrencemaessig forskning, udvikiing og produk-
tionsinvesteringer. 

Ogsâ âbningen af markedet for offentlige indkobsaf-
taler og affaler om offentlige bygge- og anlaegsarbej-
der, hvorom Kommissionen i 1986 forelagde Râdet 
for De Europaeiske Faellesskaber d irektivforsiag, der  
udvider de gaeldende bestemmelsers anvendelses-
omrâde, vil bidrage fil styrkelse af Faellesskabets 
okonomi. 

•en gradvise indforelse af et enhedsmarked for tele-
udstyr afspejlede sig I vedtagelsen af direktiver ved-
rorende gensidig anerkendelse af typegodkendelser 
af term inaludstyr og normer for direkte spredning af 
fjernsynsprogrammer via Satellit. Endvidere vedtog 
Râdet for De Europaeiske Faellesskaber en henstil-
ling om samordnet indforelse af et îjenesteintegreret 
digitalnet — der er grundiaget for det kommende  
system for fjernudveksiing af information i form af 
sâvel lyd som tekst og billeder — idet det opfor-
drede Faellesskabets fin ansieringsinstrumenter til at  
fremme denne art infrastrukturer. 

Angâende de mindre og mellemstore virksomheder 
vedtog Râdet den 20. Oktober 1986 (^) en resolution 
om et aktionsprogram for fremme af disse virksom-
heders udvikiing ved hjaelp af sâvel finansielle som  
juridiske, skattemœssige og administrative foran-
staltninger. 

Milj0 
Kommissionens forsiag tit Faellesskabets fjerde 
handllngsprogram pâ miljoomrâdet (1987-1992) 

(1) ER nr. G 287 af 14. november 1986. 
(2) ER nr. G 70 af 18. marts 1987. 

blev vedtaget af Râdet den 19. marts 1987, for sâ 
vidt angâr de generelle linier. De bekraefter prlncip-
pet om, at miljobeskyttelse fremover skai vaere en 
integrerende del af Faellesskabets og medlemssta-
ternes ovrige politik. Endvidere blev der vedtaget 
foranstaltninger for beskyttelse af vandmiijoet, lüf 
ten, jorden og de levende vaesener, herunder gen-
nem indgâelse af internationale affaler. 

Infrastrukturer for transport 
I forventning om oprettelsen af det indre marked og 
om en oget okonomisk og social samhorighed i Fael
lesskabet vedtog Râdet for De Europaeiske Faelles
skaber en raekke konklusioner vedrorende gennem-
foreisen af et transportinfrastrukturprogram pâ mel-
lemlang sigt. Skabelsen af et faelles marked for vej-
transport inden udgangen af 1992 og den gradvise 
udformning af en faellesskabspolitik for civiiflyvning 
og sotransport ventes at stimulera samhandelen 
mellem mediemsstaterne og nodvendiggore en til-
pasning af de bestâende net. Det betyder ikke blot  
udforelse af betydelige aniaegsarbejder ved med-
lemsstaternes graenser, som f.eks. Kanaltunnelen, 
eller for transit gennem tredjelande, men ogsâ for-
bedring af talrige straekninger, undertiden endda I 
det indre af mediemsstaterne. De finansierede pro-
jekter (jf. s. 33) vidner om, at fjernelsen af hindrin-
ger, der skyides utilstraekkelige infrastrukturer for 
transport eller telekommunikatlon, til stadighed er et 
af hovedmâlene f or Bankens aktivitet. 

Udvikiingssamarbejde 
Den tredje Loniékonvention mellem AVS-staterne 
og Faellesskabet trâdte i kraft den 1. maj 1986, efter  
at den var blevet ratificeret af sâvel mediemssta
terne som det nodvendige antal af de 66 AVS-stater. 

Forste etape af ko nventionens gennemforelse, nem-
llg programmeringen af Faellesskabets bistand, hvor-
ved Faellesskabet forpligter sig over for hver enkelt 
AVS-stat med hensyn til bistandsbelob og sektorer,  
der skai stottes under konventionens lobetid, blev 
naesten afsluttet i 1986. De indikativprogrammer, der  
er blevet undertegnet af en AVS-stat pâ den ene 
side og Kommissionen og Banken pâ den anden 
side, afspejler princippet om at koncentrere bistan-
den om udvaigte mâl, som oftest udvikiing af land-
distrikter og opnâelse af seivforsyning med fodeva-
rer. 

Konventionen erkender i ovrigt de private investerin-
gers betydning for AVS-staternes udvikiing, ligesom 
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den understreger nodvendigheden af at fremme og 
beskytte disse investeringer. 

De nye bestemmelser om associerlngen af de 25  
OLT, nemlig 24, der henhorer under Frankrig, Neder- 
landene og Det Forenede Kongerige, samt Grön
land, der henhorer under Danmark, trâdte i kraft den 
1. juli 1986. Disse bestemmelser, der i vid udstrask-
ning svarer til den ordning, der gaelder for AVS-sta-
terne, vedrorer isaer den frie adgang til Faellesska-
bets marked for produkter fra OLT og et finansielt 
samarbejde, som Grönland dog er undtaget fra. 

Samarbejdet med Middelhavslandene fortsatte In
den for rammerne af de finansprotokoller, der udlob 
den 31. Oktober. I de forste mâneder af 1987 forbe

redte Faellesskabet deres fornyelse, hvorefter der 
blev indledt forhandlinger med partnerlandene. For-
handllngerne om en ny finansprotokol med Jugosla-
vien blev genoptaget. 

Det finansielle samarbejde med Tyrkiet blev genop
taget i begraenset omfang, idet Banken bevilgede et 
lân og dermed udtomte den tillaegsprotokol, der blev 
indgâet efter den forste udvidelse, men forst trâdte i 
kraft den 1. marts 1986. 

Den anden finansprotokol med Malta trâdte i kraft 
den 1. Oktober 1986. Den âbner mulighed for et 
finansielt samarbejde pâ indtil 29,5 mio frem til den 
31. Oktober 1988 (16 mio i lân fra Banken, 3 mio i lân  
pâ saerlige vilkâr og 10,5 mio i gaveydelser). 

Styrkelsen af ind ustriens konkurrenceevne, der er et livs vigtigt mài for Fœ llesskabet. forudsœtter en og et anvendelse a f hoj-
teknologi i mange erhvervssektorer. Hertil udlânte Banken 574 mio ECU i 1986. 
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Finansieringsbidrag i 1986 

Den Europaeiske Investeringsbank yder fortrinsvis lân af egne midier, hvilket hovedsagelig vii sige prove-
nuet af dens lântagning pà kapltalmarkederne, og garantier. Pâ Faellesskabets vegne og af dets midier  
stiller den dog ogsâ finansiehngsbidrag til râdighed i tredjelande med henblik pâ virkellggorelse af Fsl· 
lesskabets politik for okonomisk og finansielt samarbejde, ligesom den siden 1979 bar ydet lân i med-
lemsstaterne af NIC's midier; de regnskabsfores uden for statusopgorelsen i Den Ssriige Afdeling og 
Indgàr kun i Bankens statistikker og aktivitetsbeskrivelser, när tildelingsbeslutningen er truffet af bestyrel-
sen. 

I 1986 bevilgede Banken nye finansieringsbidrag pâ 
7 544,8 mio, mod 7 184,6 mio i 1985 og 6 897,1 mio i 
1984. Det udgor en stigning pâ 5% i sâvel lobende  
som faste priser (jf. definitionerne og forkorteiserne, 
s. 8). 

Heraf afho ldtes 7 059,9 mio af egne midier, hvilket er  
13,4% mere end âret for (6 225 mio). Derimod blev  
der via Den Saerlige Afdeling (jf. s. 94) kun stillet  
484,9 mio til râdighed, mod 959,6 mio i 1985, sâledes 
at det pâ ny kom til en stor tilbagegang, hovedsage
lig pâ grund af den gradvise udtomning af NIC. 

1986 var praeget af Spaniens og Portugais tiltrae-
delse af Faellesskabet. Som det fremgàr af tabel 1,  
belob finansieringsbidragene i De Tolv s ig til 6 678,1  
mio af egne midier og 393 mio af NIC's midier, eller i 
alt 7 071,1 mio, svarende til 93,7% af de nye bevillin-
ger. 

Uden for Faellesskabet ydede Banken finansiehngs
bidrag pâ 381,8 mio af egne midier og 91,9 mio af 
Fsllesskabets budgetmidier, eller i alt 473,7 mio. 

Tabel 1 : Finansieringsbidrag i 1986,1982-1986 og 1959-1986 
Summarisk fordeling pâ finansieringskilder og omràder 

1966 19Θ2-19Θ6 1959-1986 
Mio ECU % Mio ECU % Mio ECU % 

Lân af agna midlar og garantler (h 7 059,9 93,6 27 439,4 85,1 46 490,5 87,3 
1 Faellesskabet 6 678,1 88,5 25 015.3 77,6 42 142.8 79,1 
Uden for Faellesskabet 381.8 5.1 2 424,1 7.5 4 347,7 8.2 

Rnansiaringsbldrag af andre midier (^) 484,9 6,4 4 798,7 14,9 6 746.9 12.7 
(regnskabsfores t Den Saerlige Afdeling) 
1 Faellesskabet, af NIC's midier 393,0 5.2 4 449.1 13.8 5 463,6 10,3 
Uden for Faellesskabet, af medlemssta-
ternes eller Faellesskabets budgetmidier 91.9 1.2 349.6 1.1 1 283.3 2.4 

Totai 7 544.8 100,0 32 238,1 100,0 53 237,4 100,0 
1 Faellesskabet 7 071,1 93,7 29 464,4 91,4 47 606,4 89,4 
Herat garantier 97.6 0.3 622.1 1,2 
Uden for Faellesskabet 473,7 6,3 2 773J 8.6 5 631.0 10,6 

(M Ldnene ι Spanien og Portugal er regnskaPsfert sammen med finansieringsbidragene uden for Faailesskabei indili udgangen at 1965. 
(2) Undtagen iânene (ra Det Europasiske Atcmenergifaallesskab og lànene pâ saerlige vi lkàr ι henhold tii Lomékonventionerne. hvorom Kommissionen for De 

Europaeiske Fœfiesskaber treffer liidelingsbeslutningen. 
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Finansieringsbidrag i 1986 

Làntagningen pâ kapitalmarkederne udgjorde 
6 785,5 mio (5 709,2 mio I 1985). Til finansiering af 
iàngivningen af egne midier rejste Banken 6 153,1 
mio gennem fast forrentede offentlige emissioner og 
private placeringer (hvoraf 249,2 mio indgik i valuta-
og renteswaps med henblik pâ opnâelse af variabelt 
forrentede midier), hvortil kommer 291,4 mio i varia

belt forrentede làn. Det samlede disponible belob til  
ydelse af iân med variabel rente udgjorde säiedes  
540,6 mio, svarende til 8% af de tilvejebragte midier.  
Hertii kommer interbankforretninger pâ 321 mio og 
overdrageiser til tredjemand af andeie i udlânene,  
som dog er forsynet med Bankens garanti, pà tii-
sammen 20 mio. 

I miliioner ECU  
8000   Bankens ärllge aktlvltet 

Lân af egne midier  
i Faellesskabei 

Fuldmagislàn og garantier  
I FaellessKabet 

Lân af egne midier uden 
for Fœllesskabet 

Lân al NIC's midier  
i FEeliesskabet 

Finansieringsbidrag af budgetmidier  
uden for Fcellesskaoet 

Arsgennemsnit 
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Finansieringsbidrag i 1986 

Lâneformer og rentesatser 

Lâneformer 
Banken kan tilbyde folgende lâneformer: 
— Fast forrentede lân, udbetalt 1 

• en valutacocktail, hvis sammensaetning b estemmes 
ud fra Bankens disponible midier og lântagers on- 
sker; 

• et tredjelands valuta, en medlemsstats valuta eller 
ECU; 

• en Standardcocktail af valutaer, hvis sammensaet-
ning, lobetid og rentefod er fastlagt pâforhând; 

— vahabelt forrentede lân Inden for visse graenser. 

Som udbetalingsvaluta kan ECU anvendes alene eller 
sammen med andre valutaer. 

Rentesatser 
Bestyrelsen fastlaegger Bankens udlânsrente. I praksls 
fastlasgger den en rentefod for hver af de valutaer, som  
Banken anvender, dvs. hovedsagelig medlemsstaternes 
valutaer, ECU, US-$, yen og schweizerfranc. Nâr et lân  
udbetales i fiere valutaer, anvendes den gaeldende rente
fod for hver af disse valutaer. 

Da Banken ikke sigter pâ fortjeneste, afspejier dens ren 
tesatser noje vilkârene pâ de kapitalmarkeder, hvor den  
tilvejebringer hovedparten af sine midier. Udiânsrenten 
for et besternt fast forrentet lân er generelt den, som  
gœlder pâ tidspunktet for lâneaftalens undertegnelse el 
ler I visse tllfaelde pâ udbetalingsdatoen. Den tages ikke 
senere op til revision. For de variabeit forrentede lân fast-
sœttes renten kvartalsvis eller haivârlig. Lânene udbeta
les til kurs pari, og ydelserne pâ lânene erlaegges i de 
udbetalte valutaer, almindeligvis som haivârlige annuitets-
ydelser. 

Figuren nedenfor viser udvikiingen i Bank ens rentesatser 
for lân i ECU og US-$ i 1985 og 1986. 

1986 var kendetegnet af et markant rentefald, der fort
satte den tendens, som slog igennem I begyndelsen af  
1985. Det var sasriig kraftigt i ârets forste mâneder og  
aflostes af en rentestigning midt pâ âret, Inden det igen 
fik overtaget i slutningen af âret. En s ammenligning med 
figurerne pâ side 78 viser den parallelle udvikling I mar-
kedsvilkârene og Bankens rentesatser. 

Renten pâ Bankens tiârige lân I ECU og US-$ 
(Haivârlige ydelser) 

10· 

s / \ na· 

\ S k 

\ 
\ 

\ 
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Finansieringsbidrag i 1986 

I 1986 repraesenterede udbetalingerne pâ lân af 
egne midier 6 942,3 mio, heraf 6 657,7 mio i og 284,6 
mio uden for Faellesskabet. 

De lobende lân af egne midier og garantler (^) steg  
fra 33 291 mio den 31. december 1985 til 36 960 mio  
den 31. december 1986, eller med 11%. De vigtigste 
garantier for de lobende lân fremgâr af bilag B, note  
2, til regnskabet. 

(1) De oprindelig bevilgede lân og garantier me d tillaeg eller fradrag af tilbage-
betalinger, opsigelser, annulleringer, valutakursreguleringer og — for sâ vidi 
angâr lânene af egne midier — de til tredjemand overdragne andels i lânene,  
jf. bilag B, note 3, til regnskabet. 

Den 31. december 1986 balancerede statusopgorel-
sen med 40 720,9 mio, mod 35 092,1 mio den 31. de
cember 1985 (jf. bilag E, bem. A, pkt. 3, til regnska
bet). 

Pâ finansieringsbidragene af Faellesskabets midier  
udbetalte Banken 634,9 mio, nemlig 543,5 mio pâ lân  
af NIC's midier og 91,4 mio pâ finansiertngsbidrag af 
Faellesskabets midier dels i AVS-staterne, dels i 
visse Middelhavslande. 

Den Saerlige Afdelings lobende lân ogedes fra  
8 198,2 mio den 31. december 1985 til 8 865,4 mio  
den 31. december 1986, eller med 8%. 

I 1986 belob lânene til produktive investeringer, hovedsagelig industriprojekter, sig til 1,9 mia ECU. Haivdelen, nemlig 955 mio  
(heraf 261 mio af NI C's mid ier), havde for m af globallàn. I alt 3 472 mindre og me llemstore virks omheders pro jekter mod tog 
sublân under de lobende globallàn, hvoraf 1 365 projekter finansieredes af NIC's midier. 
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Lan i Faellesskabet 

Oversigt 

I De Toivs forste regnskabsâr stillede Banken 6 678,1 mio at egne midier tü râdighed for projekter i med-
iemsstaterne. Sammenlignet med 1985, hvor iânene dels i De Ti, deis i Spanien og Portugal Inden for ram-
merne af den finanslelle bistand Inden tiltrsedelsen belob sig tii I ait 5 900,7 mio, kom det til en fremgang pâ 
13,2%. i de ti hidtidige mediemsstater alene steg flnansieringsbidragene fra 5 640,7 til 6177,7 mio, eller 
med 9,5%. Der var sâledes i begge tilfselde tale om en markant forogelse af lângivningen af egne midier. 

Til gengœld var iânene af NIC's midier pâ ny prœget af kraftig tilbagegang som folge af den gradvise 
udtomning af de disponible belob. De var fordelt pâ syv lande, heru nder Spanien og Portugal, og belob sig 
til 393 mio, mod 883,7 mio âret for. 

De samiede lân I Faellesskabet nâede dermed op pâ 7 071,1 mio mod 6 784,4 mio âret for (Inklusive Spanien 
og Portugal), hvliket repraese nterer en stigning pâ 4,2%. 

Til genopbygningen af de jordskaeivsramte omrâder 1  
Campanlen og Basilicata bevilgede Banken lân af 
egne midier pâ 24,4 mio med en rentegodtgorelse 
pâ 3 procentpoints, der afholdes over Faellesskabets 
almindelige budget. De foregâende regnskabsâr  
medregnet, er der sâledes blevet ydet genopbyg-

ningslân pâ 927,3 mio med rentegodtgorelser, heraf 
611,5 mio af NIC's midier. Den oprindelige belobs-
ramme var 1 mia (^). 

(1) Rädels afgerelse nr. 81/19/E0F af 20. januar 1981. 

Bankens finansieringsbidrag til fremme af Fasllesskabets politIk 

Med henbllk pâ en bedre regional balance skal Fsel-
lesskabet ifolge Den Europaeiske Faelles Ak t styrke 
sin okonomiske og sociale samhorighed (jf. s. 20).  
Danne bestemmelse, der sigter mod en strukturel 
tllpasning af sâvel de mindst udviklede regioner som  
de omrâder, der er praeget af tilbagegang, er blevet 
indsat i Romtraktatens artikel 130, som desuden pâ- 
laegger Banken at »bidrage til en afbalanceret og 
gnidningslos udvikling af det faelles marked i Faelles
skabets Interesse« og opstiller dens okonomipoliti-
ske mài, der siden er blevet praeciseret o g tilpasset 
ved styrelsesrâdets retningslinier og beslutninger. 
Det fornemste af disse mài er at fremme regionud-
viklingen gennem finansiering af p rojekter i samtlige 
erhvervssektorer (jf. tredje omslagsside). 

I den ombrydningstid, som Europa gennemlever, og 
som nodvendiggor vanskellge omstillinger i store  
dele af m edlemsstaterne, har foranstaltninger til for-
del for tilbagestâende eller hensygnende omrâder en  
saerlig fortrinsstilling. Efter Spaniens og Portugals til-
traedelse bor over 110 mio mennesker i omrâder,  
hvis BNP per capita er mindst 20% under gennem-
snittet i Faellesskabet. S amtidig er forskellene med 

hensyn til BNP per capita, ledighed og adgang til  
visse faciliteter og tjenesteydelser blevet oget. 

Banken udfoldede ogsâ i det forlobne âr sin aktivitet 
i et okonomisk klima, der kun I beskedent omfang 
tilskyndede til en forogelse af investeringerne i den 
produktive sektor eller infrastrukturer i de mindst 
udviklede omrâder. 

Alligevel steg flnansieringsbidragene til projekter for  
regionudvikling fortsat i absolutte tal, sâledes at de 
repraesenterede 54% af Iânene af egne midier i med
lemsstaterne. 70% af de i alt 3 685,1 mio, heraf 88,3  
mio af NIC's midier, var koncentreret i de omrâder,  
som Faellesskabets re glonalpolitik prioriterer hojest, 
nemlig Portugal, Graekenland, Irland, Mezzogiorno,  
Nordirland og visse omrâder af Spanien. Banken 
stottede fortsat investeringerne i de omrâder, der er 
ramt af tilbagegang i traditionelle industrier, men  
ogsâ i andre mindre gunstigt stillede omrâder, isaer i 
Frankrig og Det Forenede Kongerige. Over tre fjer-
dedele af disse finansieringsbidrag bevilgedes I om 
râder, hvor ledigheden er mindst 20% over gen-
nemsnittet i Faellesskabet. 
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Làn i Fsellesskabet 

I Faellesskabet som helhed repraesenterede Bankens 
finansieringsbidrag ca. 1% af de samlede investerin-
ger. Da de daekker g ennemsnitlig ca. en tredjedel af 
projektudgìfterne, kan det sâledes ansiâs, at Banken  
har bidraget til over 3% af de samlede Investeringer i  
Fsellesskabet. 

I de mindst velstillede lande eller omrâder er Ban·  
kens bidrag 1 forhold til de samlede investeringer be-
tydelig hojere, nemlig 3% i Portugal, 3.3% i Graeken-
land og Italien, herunder 6.1% i Mezzogiorno alene,  
og 6.4% ί Irland. 

Lânene gik dels til projekter i forbindelse med indu 
stri og i mindre omfang tjenesteydelser, landbrug og 
fiskeri, der tegnede sig for en tredjedel (1 211,1 mio,  
heraf 636,6 mio I form af globallân til finanslering af 
mindre og mellemstore virksomheder), dels til etab-
lerlng af grundlagslnfrastrukturer, der modtog 

1 871,1 mio. hvoraf tre fjerdedele gik til transport og 
telekommunikation. 

* * « 

Fsellesskabets nye energlpolltiske mài for 1995, der 
blev vedtaget sidst 1 1986 (jf. s. 20), og de mellemfri-
stede perspektiver for udviklingen i oliepriserne be-
kraefter nodvendigheden af at fastholde den hidti-
dige prioritering. Hovedvaegten skal sâledes laegges 
pä dels bedre styring af energiforbruget, dels reduk-
tion af afhaengigheden af olie gennem forogelse af 
Produktionen fra Faellesskabets eg ne kllder og fast-
holdelse af en afbalanceret politik for importspred-
ning og differentiering af forsyningskilderne. 

Lânene til disse formâl belob sig til 2 600,1 mio. De 
gik hovedsagelig til videreforelsen af de omfattende 
programmer, der har styret indsatsen i en ârraekke, 

Finansieringsbidrag I Fsellesskabet 11986 
Fordeling pà okoncmipoliliske hovedformàl 0) 

^ Φ 
Det Forenede Kongerige 

lieüien 

•
Udnyttelse al Fsellesskabets egne 
energikilder 

Importspredning 

[~~| Rationei energianvendeise 

Modernisermg af 
virksomheder 
1 005,5 mio 

Hojieknoiogi 

Modernisering 
og omstilling 

industriell 

Miljebeskynelse 
og Isevarelse 
af kulturaiwi 

701.7 mjo 

LuWorurening 

•
Vand- og jord-
torurening 

Andel 

Andre 
IMV^«JLVÌ *· w 

I mindre og mellemstore 
^' virksomheder 

(') Da visse projekter tiener fiere formâl samtidig. kan disse tal ikke sammentaelles. 
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Làn i FasHesskabet 

isaer 1 forbindelse med kernekraft, men ogsà til sik-
kerhedsudstyr og miljobeskyttelse 1 betragtning af 
den hurtige udvikling I bestemmelserne herom. 

Desuden undertegnede Banken pà Det Europaeiske 
AtomenergifaeHesskabs vegne sammen med Kom 
missionen for De Europaeiske Faelfesskaber syv affa 
ler om làn pà i ait 586,6 mio ti! kernekraftvaerker i 
Det Forenede Kongerige, Frankrig, Itaiien og For-
bundsrepublikken Tyskìand. Disse finansieringsbi-
drag, der regnskabsfares i Den Saeriige Afde ling (jf. 
s. 94), figurerer ikke pà statusopgorelsen. Banken  
foretager projektbedommeìsen og administrerer Ìà-
nene, men de indgàr ikke i aktivitetsstatistikkerne, 
idei tildelingsbeslutningerne traeffes af Kommissio 
nen. 

Finansieringsbldragene ti! ratlonel energianven· 
delse (797,1 mio) var koncentreret om fjernvarmesy-
stemer, udnyttetse af jordvarme, sammenkobling af 
hojspaendingsnet og elektrificering af jernbaner. Lâ- 
nene til Importspredning, gasrorledninger og kulfy-

rede kraftvaerker belob sig til 402 mio. Endelig teg-
nede udbygningen af Faellesskabets energimaesslga 
uafhaengighed (kernekraft, vandkraftvaerker samt  
udnyttelse af olie- og gasforekomster) sig pà ny for  
broderparten. nemlig 1 400,9 mio. 

Efter deres faerdiggorelse vii de projekter, der nod  
fremme i 1986, gore det muligt at reducere Faelles
skabets afhaengighed af olle med 6,2 mio toae ârlig,  
heraf 1,3 mio takket vaere en mere rationel energian-
vendelse. De titsvarende tal for samtlige siden 1982  
finansierede projekter er 56 mio toae ârlig (heraf 15,6  
mio takket vaere en mere rationel energlanvendelse), 
eller ca. 15% af Faellesskabets forventede import I 
1995. 

* * « 

Styrkelsen af Faellesskabets konkurrenceevne pà 
verdensmarkedet nodvendiggor intensive og koordl-
nerede bestraebelser for strukturtilpasning i Indu 
strien og udbredelse af hojteknologi. Med samme 

Tabel 2: Lén af egne midier i Faellesskabet i 1986 
Fordeling pà lande, brancher og formài 

I millioner ECU 

Branche Formâl(i) 

Land lalt 

Industri, 
landbrug og 

tjeneste-
ydelser Energi 

Infra
strukturer 

Region-
udvikling Energi 

Hojteknologi og 
modernisering 

af virk-
somheder Mil|0beskyttelse 

Infrasirukturer 
af feel les  

interesse 

Belgien 46,1 46,1 : 46,1 46,1 
Dan mark 198,3 5,0 193,3 — 5,0 193,3 — — — 
Forbunds-
republikken 
Tyskìand 441,8 — 302,1 139,7 25,7 311,6 — 266,4 62,7 
Graekenland 253,0 178,3 24,4 50,2 253,0 125,0 — 113,2 21,2 
Spanien 340,0 92,0 27.3 220,8 294,6 27,3 62,7 — 873 
Frankrig 565,0 121,6 22,3 421,1 389,6 22,3 105,8 16,0 65,8 
Irland 214,3 19,2 69,2 125,9 214,3 47,2 — — — 
Italien 2 912,5 951,5 908,3 1 052,8 1 802,2 814,0 304,0 143,3 232,8 
Luxembourg 18,2 — — 18,2 — — — — 183 
Nederiandene 98,2 94,9 — 3.3 18,1 — 94,9 — — 
Portugal 160,4 34,9 29,1 96,4 160,4 64.0 — 34,9 — 
Det Forenede 
Kongerige 1 355,3 110,7 866,4 378,1 387,7 874.3 55,5 128,0 613 
Andre (2) 75,0 — — 75,0 — — 75,0 — 75,0 

Total 6 678,1 1 654,3 2 442,4 2 581,4 3 596,8 2 479,1 744,0 701,7 561,5 

0) Da visse projekier tjener fiere formài samtidig, kan disse spaiter ikke sammentœlles.  
(2) Ifolge saarlig bemyndigelse fra styrelsesràdet (jf. s, Θ). 
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Lân i Faellesskabet 

Hejteknologi 

Styrkelse af industriens konkurrenceevne gennem udvik-
llng af hojteknologi er blevet et livsvigtigt mâl for Faelles
skabet, og Banken stiller derfor en voksende de! af sine 
finansieringsbldrag til râdighed herfor 1 overensstem-
melse med styrelsesrâdets retningslinler af juni 1984 {jf. 
Ârsberetningen for 1985, s. 19). 

I det forlebne âr belob lângivningen til hojteknologi sig til 
574 mio mod 325,6 mio âret for, heraf 530,4 mio i form af 
individuelle lân og 43.6 mio I form af globallân. Over halv-
delen (53%) af de individuelle lân gik til Informatik og 
elektronik, ja endda tre fjerdedele, hvis telekommunika-
tion medregnes. Resten var fordelt pä den kemiske indu 
stri samt laegemiddel-, automobil- og metalindustrien. 

I de to forlobne är er der blevet stillet 781,3 mio til râdig 
hed for 32 hojteknologiprojekter (^). De har naesten ud e-
lukkende muliggjort udarbejdelse af nye produkter (19 til-
faelde) og undertiden desuden udvikling af specialiseret 
teknologi (14 tilfaelde). Fern projekter vedrorte datasty-
ring og automation af produktionsprocesser og seks 
andre forskningscentre. Mange af de finansierede projek 
ter (13 tilfaelde) gennemfores i tilbagestâende eiler hen-
sygnende omrâder, hvorved bestraebelserne for at sikre 
en afbalanceret udvikling af Faellesskabet gâr hând ί hànd  
med indsatsen for at oge konkurrenceevnen. 

* « * 

I 1986 tegnede den i det folgende naermere omtalte Sek 
tor for elektroniske komponenter sig for 149,1 mio. De  
fremmede bestraebelserne for at bringe europaeiske virk-
somheder pâ hojde med deres japanske og amerikanske 
konkurrenter. Projekterne gennemfores undertiden som  
et résultat af et samarbejde mellem virksomheder fra for-
skellige lande, medens andre har tilknytning til da euro
paeiske forsknlngsprogrammer ESPRIT, RACE eller 
EUREKA. 

I Nederlandene finansierede Banken opforelsen og ind-
retningen af bygninger til forskning, produktionsforbere-
delse og Computer-Aided Design i forbindelse med  
MOS-hukommelser (SRAM pä 1 megabit). Dette projekt 
indgär i et mere omfattende program, der gennemfores 
sammen med en tysk virksomhed med henblik pâ at ind-
hente de japanske og amerikanske konkurrenter Inden  
for mikroeiektronik. 

I Frankrig gik et lân til design og Produktion af smâ serier 
integrerede kredslob af typen CMOS til specielle formâl. 

For at afkorte produktionsprocessen anvendes der hojtek
nologi pâ verdensplan ved designet (siliciumcompilere) 
og Produktionen af kredslobene (direkte praegning med  
elektronsträte). 

Et italiensk projekt vedrorer udvikling. produktionsforbe-
redelse og Produktion af dels bipolaare lineaere kredslob, 
hovedsagelig til professionelt brug, dels MOS, som isaer  
anvendes i hukommelser af typen ROM, EPROM og 
EEPROM samt i mikroprocessorer. Projektet muliggor et  
teknologisk tigerspring Inden for sâvel produkter som  
produktionsprocesser. 

Andre initiativer Inden for Informatik og elektronik sigtede 
mod at styrke eller opnâ en forerposition pâ verdensplan. 

Dette gjaldt isaer et projekt i Belgien for udvidelse og au 
tomation af en fabrik for fremstilling af CD-spillere. Det 
omfatter ligeledes forskning. udvikling og industrialise-
ringsforberedelse af nye generationer af produkter (f.eks. 
apparater for optagelse og gengivelse af CD-plader, der  
kan siettes, eller apparater for konverserende anvendelse 
af ROM pâ CD-plader). 

I Frankrig bevilgede Banken et lân til udvidelse af aniaeg  
for dels Produktion, forskning og demonstration af udstyr  
til Computer-Aided Design/Computer-Aided Manufactur
ing, dels automatisk skaertng til brug Inden for beklaed-
nings- og skotojsindustrien. 

Endelig blev der i Italien taget hui pâ en meget vidtgâ-
ende automation af en fabrik for fremstilling af personda-
tamater til professionelt brug, hvilket muliggjorde en hur 
tig produktionsudvidelse og en betydelig eksport til tred-
jelande, isaer De Forenede Stater. 

Disse projekter gennemfores aile i noglesektorer, hvor 
udenlandske produkter har en betydelig andel af det eu
ropaeiske marked. De er ofte pâ forkant af forskningen pâ 
verdensplan og er derfor et opioftende tegn pâ de euro
paeiske virksomheders dynamik pâ dette omrâde. 

Konsolideringen af faellesskabsindustriens konkurrence
evne nodvendiggor en fortsat indsats pâ de hidtidige om
râder og gennemforelsen af nye tlltag til fordel for mere  
traditionelle sektorer, hvor ibrugtagning af hojteknologi li
geledes er en nodvendig forudsaetning for at kunne op-
retholde en differentieret Industristruktur i Faellesskabet. 

C) Her iil Kommer sublân pâ 59,4 mio til 18 mindre projekter. 
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formâl som de europaeiske samarbejdsprogrammer 
(ESPRIT, EUREKA, RACE og BRITE) har Banken  
styrket sin indsats pâ disse omràder og isaer sogt at  
fremme anvendelsen af t eknologi, der endnu Ikke er  
tilstrœkkelig udbredt, isaer blandt mindre og mellem-
store virksomheder. 

Der stilledes sâledes 1 œ5,5 mio til râdighed for sâ-
danne projekter, heraf 744 mio af egne midier. 

Hovedparten af lânene af egne midier gik til projek 
ter for hojteknologi (573,9 mio) i Italien, Frankrig, 
Spanien, Det Forenede Kongerige, Nederlandene og 
Belgien. De vedrorte isaer mikroelektronik, Informatik  
og telekommunikation (jf. rammen). Hertil kommer  
talrige projekter Inden for kemo- og laegemlddelin-  
dustrien (kraeftbekaempende midier, forskningslabo- 
ratorier m.v.). Fiere af disse projekter var et résultat 
af et samarbejde pâ faellesskabsplan. 

I automobilsektoren i Italien og Spanien samt i kom-
munikationssektoren i Frankrig og Det Forenede 

Kongerige finansierede Banken projekter, fordi de  
var et résultat af et naert industrieit samarbejde mel-
lem virksomheder fra forskellige mediemsstater 
(117,3 mio). 

I Spanien gik tre lân pâ i ait 52,7 mio til en tilpasning 
af v irksomheder i automobilsektoren til de nye mar-
kedsforhold, der skyides landete tiltraedelse af Fael-
lesskabet. 

Endelig bevilgedes 261,5 mio af NIC's midier til pro 
duktive investeringer. der foretages af mindre og 
mellemstore virksomheder, hvilket er en klar tilbage-
gang som folge af den gradvise udtomning af de 
hertil afsatte midier. 

* * * 

Som fremhasvet i Den Europaeiske Faelles Akt er mil-
Jebeskyttelse en vigtig bestanddel af Faellesskabets 
ovrige politik. Mlijobeskyttelse nodvendiggor i stadig 
stigende grad en samlet indsats fra medlemsstater-

Tabel 3: FInanslerIngsbIdrag I Faellesskabet 11986,1985 og 1982-1986 
Fordeling pà lande 

1966 1985 1982-1966 

Af egne Af NIC's Al egne AfNICs Afegne Af NIC's 
lait midier midier lait midier midier lait midier midier 

Mio Mio Mio Mio Mio Mio Mio Mio Mio 
Land ECU % ecu ECU ECU % ECU ECU ECU % ECU ECU 

Belgien 46,1 0,7 46,1 — 77.8 1.2 77.8 217,0 0,7 217,0 
Danmark 258,2 3,7 198,3 59,9 332,5 5.1 264,0 68,5 1 555,1 5,3 1 102,9 452,2 
Forbunds-
republikken 
Tyskiand 441,8 6.2 441.8 — 91,4 1,4 91,4 — 840,5 2.9 840.5 — 
Graekenland 253,0 3,6 253,0 — 423,7 6.5 401,7 22,0 1 929,7 6.5 1 628,1 301,6 
Spanien (') 409,3 5,8 340,0 69,2 — — — — 409.3 1.4 340,0 69,2 
Frankrig 623,4 8.8 565,0 58,4 1 247,4 19,1 889,6 357,8 4 427.0 15,0 3 400,7 1 026.3 
Irland 262,1 3.7 214,3 47,8 174,5 2,7 146,6 27,9 1 323,1 4,5 1 044.9 278,2 
Italien 3 024,0 42.8 2 912,5 111,4 2 978,0 45,6 2 603,9 374,1 13 686,7 46,5 11 589.0 2 097,7 
Luxembourg 18,2 0.3 18,2 — — — — — 34,7 0,1 34,7 — 
Nederlandene 98,2 1.4 98,2 — 69,1 1.1 69,1 — 167,3 0.6 167,3 — 
Portugal (') 190,3 2.7 160,4 29,9 — — — — 190,3 0,6 160,4 29.9 
Det Forenede 
Kongerige 1 371,5 19,4 1 355,3 16,3 1 130,1 17.3 1 096,7 33,4 4 608,8 15,6 4 414,8 194,0 
Andre 75,0 1.1 75,0 75,0 0.3 75,0 — 

Total 7 071,1 100,0 6 678,1 393,0 6 524,4 100,0 5640,7 883,7 29464,4 100,0 25 015,3 4 449,1 

nnwwl*rtngtbldrag I Spanten og Portugal 1M2-19SeinMuslvobiatand»ninden tlltredoteen (i millioner ECU) 
1966 1985 1982-1966 

Spanien 409.3 160,0 919.3 
Portugal 190.3 100,0 535.3 

(Jf. Arsberetningenfor 19Θ5. tabe! 16, s. 111). 
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Fem ârs finansieringsbidrag til mlljebeskyttelse 

Faellesskabets fjerde handiingsprogram pâ müjoomrädet,  
der blev vedtaget op til Det Europaeiske Miljoâr, reprae-
senterer en ny, v igtig etape, idet mlljobeskyttelse, base-
ret pà strenge norrner, fremover ska! vaere en integre 
rende del af Faellesskabets ovri ge polltik. 

I de fem forlobne âr bar Banken I stigende grad stillet  
midier til râdighed for mlljobeskyttelse I overensstem-
melse med Faellesskabets direktiver og styrelsesrâdets  
retningslinler af juni 1984. Banken sikrer sig Ikke blot, at 
de finansierede projekter ikke udgor en mlljobelastning, 
men bestraeber sIg ogsâ for at fremme gennemforelsen 
af investeringer, der i vaesentlig gra d bidrager til at be-
skytte miljoet, f.eks. gennem rensning af luft eller vand. 
herunder vandvejene I og havene omkring Faellesskabet, i 
overensstemmelse med de gaeldende Internationale kon-
ventloner, sàsom Barcelonakonventionen vedrorende 
MIddelhavet. Endvidere finansierer Banken forurenings-

Lén til mlljDbeskyttelse 
Fordeling pâ lande 

Frankrig 

Danmark 

Irland 

Portugal 

Graakenl^d 

likken Tysklarrd 
Det Forenede 
Kongerige 

Italien 

I millioner ECU 
800 

bekaempende aniseg 1 bestàende eller nye fabrikker uan-
set deres beliggenhed, og den soger altid at tilpasse sin 
indsats efter de skiftende behov. Sâledes kan den nu 
ogsâ fremme projekter for forogelse af udbudet af drik-
kevand, sâfremt de indgâr i overordnede programmer og  
i vaesentligt omfang bidrager til en rationel udnyttelse af  
vandressourcerne i omrâder med betydelig knaphed. 

Bevarelse af kulturarven, isaer den arkitektoniske, folger 
et lignende monster, idet bestraebelserne her er rettet 
mod at beskytte ofte truede levevilkâr og sevaerdigheder. 
F.eks. har Banken, omend i beskeden mâlestok, stillet lân  
til râdighed for bevarelsen af bâde Dogepaladset 1 Vene
dig og arkaeologiske sevaerdigheder i Campanien. 

Nedenstâende figurer giver et overblik over sâvel udvik-
lingen i bevillingerne til miljobeskyttelse som projekter-
nes forskelligartethed og beliggenhed. 

Fordeling pâformâl 

v:'.J Kloakenng 

Storre vandbygnings-
artietder 

luttforurening 

I millioner ECU 
800 

— 600 

1982 83 
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nés side pâ grund af luft- og vandforureningens 
graenseoverskridende karakter, men ogsâ med hen-
blik pâ at undgâ konkurrenceforvridning. 

Finansieringsbidragene hertil blev pâ ny fordoblet 1  
forhold til âret for (701,7 mio). 

De finansierede projekter faider i to hovedgrupper. 
For det forste store projekter for spildevandsbe-
handllng eller forbedring af drikkevandskvaliteten i 
Italien, Det Forenede Kongerige, Forbundsrepublik-
ken Tyskiand, Irland og Frankrig (310,1 mio). De 
gennemfores ofte Inden for rammerne af langsigtede 
programmer, der berorer fiere regioner, f.eks. de ita-
lienske projekter i forbindelse med udnyttelse og 
rensning af Po, Tiberen og Arno, der kunne tjene 
som forbillede for tllsvarende projekter til gavn for 
Rhinen. For det andet projekter for reduktion af 
forureningen fra kraft- og varmevaerker i Forbunds-
republikken Tyskiand sâvel som fra olieraffinaderier, 
dels i Athenomrâdet, dels naer Cagliari, pâ Sardinien  
(250,1 mio). 

Endelig blev der stillet globallân til râdighed for mil-
jobeskyttelse, undertiden sammen med andre for-
mâl, nemlig i Portugal, Forbundsrepublikken Tysk
iand og Italien, ligesom Banken finansierede projek 
ter for genplantning af skov og bevarelse af kulturar-
ven i Italien (141,5 mio). 

* 
* • 

Et net af faellesskabslnfrastrukturer for transport  
og telekommunikation, der er tilstraekkelig fintma- 
sket og fri for flaskehalse, er en forudsaetning for  
skabelsen af det indre marked, isaer efter Spaniens  
og Portugals tiltrœdelse, idet disse lande endnu er  
utilstraskkelig forbundne med de ovrige medlemssta-
ter. Det har hidtil fort til finansiering af talri ge motor-
veje, alpeovergange, lufthavne og havne. De store 
projekter, som er under udarbejdelse, f.eks. Kanal- 
tunnelen og Den Nordeuropaeiske Hojhastigheds- 
bane, vii give Banken lejlighed til at fortsaette sin 

Finansleringsbidrag I Faellesskabet 11986 
Fordeling pà lande og brancher 

Energi 
2 533,4 mio ECU 

Kommunikation 
1 903,3 mio ECU 

Andre infrastrukturer 
718,7 mio ECU 
Industri, landbrug og 
tjenesteydelser 
1 915,8 mio ECU 

Total 
7 071,1 mio ECU 

Β Dk D Gr Sp 
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Finansieringsbidrag i Faailesskabet i 1986 
Fordeling pâ brancher 

1 millioner ECU 
2 600 

Indsats pâ omrâdet. Det gaelder ligeledes telesekto-
ren, hvor der isaer forberedes projekter for satellit-
kommunikation. 

Finansieringsbidragene til disse formâl belob sig til  
561,5 mio. De var tordait pâ talrige vej- og motor-
vejsafsnit mellem Italien og Schweiz, Portugal og 
Spanien samt Frankrig og henholdsvis Italien, 
Schweiz og Luxembourg, jernbanelinier i Grœken-
land, Spanien og Portugal, havne og lufthavne i 
Norditalien, Athen og Sydostengland samt erhvervel-
sen af fly til ruterne mellem Italien og de ovrige med-
lemsstater. 

I telesektoren vedrorte de storre projekter erhver- 
velse, opsendelse og drift af EUTELSAT's satellitter, 
der daekker Europa, samt etablering af transocean-
ske forbindelser mellem Europa og dels De Fore-
nede Stater, dels Mellemosten og Singapore. 

Fordeling pâ brancher 

Energl 

I Produktion 

Transmission og distribution 

Globallân 

Kommunikation 
1 Transport 

Andre infrastrukturer 

Infrastrukturer for vand  

Diverse Infrastrukturer 

Globallân 

Industri, landbrug og tjenesteydelser 
Individuelle lân 

Telekommunikation Globallân 

Lânenes fordeling pâ hovedbrancher viser en mindre 
fremgang for industri, landbrug og tjenesteydelser 
og en betydelig stigning I finansieringsbidragene til  
basisinvesteringer pâ infrastruktur- og energiomrâ-
det (jf. tabel 13). 

Lânene til industri, landbrug og tjenesteydelser be 
lob sig tll 1 915,8 mio, eller 27% af Bankens samiede 
finansieringsbidrag i Faellesskabet. De individuelle 
lân af egne midier fordobledes til 960,6 mio og var 
fordett pâ et bredt spektrum af investeringer i otte 

Tabel 4: Lân Inden for Industri, landbrug og tjenesteydelser 1982-1986 

1982 1983 1984 1985 

Individuelle lân: 
Mio ECU 
Sublân under lobende globallân: 
Mio ECU 
Antal 
Mio ECU i ait 
Sublân i % af den samiede làngivning 

470,8 

438,0 
1 183 

908,8 

48 

431,6 

1 010,9 
3172 

1 442,5 

70 

506,2 

1 381,1 
4 563 

1 887,3 

73 

509,0 

1 582,5 
5 747 

2 091.5 

76 

960,6 

1 023,6 
3 569 

1 984,2 

52 
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lande, isasr hojteknologiske projekter. Globallânene  
af egne midier var s tort set uasndrede, medens glo 
ballânene af NIC's midier faldt markant. 

I Infrastruktursektoren (2 621,9 mio. eller 37%) var 
udlânsstigningen sserlig iojnefaldende i forbindelse 
med transportprojekter, isasr veje og jernbaner. Der  
konstateredes derimod en vis udfladning for klassi-
ske telenet, vandbygningsarbejder (herunder spilde-
vandsbehandling) og kombinerede infrastrukturer.  
Hovedparten af de finansierede projekter gennemfo-
res i mindre udviklede omrâder. 

Lânene i energisektoren belob sig til 2 533,4 mio 
(36%). Finansieringen af kernekraftvaerker og aniaeg 
for oparbejdning og lagring af kernebrsendsel indtog 
en fremtraedende p lads, omend disse projekters an-
del var faldende. De ovrige làn gik tll vandkraftvaer-
ker, geotermiske eller kulfyrede kraftvaerker, u dnyt-
telse af kulbrinteforekomster og transmission eller 
distribution af el, gas eller varme. 

* 
• • 

Banken bidrog til finansieringen af samlede Investe· 
ringer pà 23 mia (heraf 5,3 mia i industriprojekter) 
med en tredjedel af de samlede udgifter. 

Ifolge de oplysninger, der blev forelagt under pro-
jektbedommelsen, ventes disse investeringer direkte  
at ville s kabe knap 30 ODO permanente arbejdsplad-
ser. heraf 23 ODO i Industrien. 18 500 ventes skabt af 
mindre og mellemstore virksomheder takket vaere 
globallàn. 

Bankens finansieringsbidrag forbedrede desuden 
produktiviteten eller stabiliserede beskaeftigelsen i 
talrige virksomheder, ligesom de til projekternes 
gennemforelse nodvendige leverancer og arbejder 
ogede beskaeftigelsesudbudet i Fsellesskabet unde r 
de ofte ret langvarige anisegsperioder. 

Lànenes gennemsnitlige lobetid var ca. 13 âr for in 
frastruktur- og energiprojekter mod 9-10 âr for indu 
striprojekter. 

Finansierlngsbidrag af regional interesse  
I Fœllesskabet 1982-1986 

I millioner ECU 
3800-

3 400 

1982 1983 1984 1985 1986 
Fordeling pâ lande | Fordeling pâ brancher 

Portugal industri 
Spanien Diverse infrastrukturer 

Andre I I f Infrastrukturer for vand 
Frankrig 1 | Telekommunikation 

Det Forenede Kongerige | f | Transport 
Graekenland Energl 

Irland g| 
Italian Q 

Heraf Spanien og Portugal 
inden for rammerne af det 
finansielle samarbeide 
inden tiltrsedelsen 
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73% af lânene i Industrien og samtlige sublân under  
de globallân, der bevilgedes via offentlige eller halv- 
offentlige finansieringsinstitutter, gik til den private 
Sektor. Hovedparten af energi- og infrastrukturpro-
jekterne gennemfores af offentilge virksomheder el
ler lokale myndigheder. 

* * « 

Af NIC's midier udiante Banken 231,6 mio til produk
tive investeringer, der foretages af mindre og mel-
lemstore virksomheder uden for udvikiingsomrâder,  
og 38,6 mio i energisektoren mod i alt 629,1 mio âret  
for. 

Anfallet af bevilgede sublân faldt markant fra 6 465 
til 3 930, medens deres belob reduceredes 1 forhold 
til de i 1986 bevilgede globallân, nemlig fra 1 877,9 til 
1 267 mio. 

Globallân og sublân 

37 formld lere i otte lande modtog 87 nye globallân 
pâ i alt 1 234,4 mio, eller 17% af lânene i Faellesska-
bet (mod 1 858,5 mio, eller 28%, âret for). 

Lânene af egne midier belob sig til 964,3 mio mod 
1 229,4 mio Ι 1985 og bevilgedes 

— i mindre gunstigt stillede omrâder til mindre og 
mellemstore projekter inden for industri, tjeneste-
ydelser og turisme (595 mio) samt til infrastrukturer 
(103,6 mio): 

— i og uden for udvikiingsomrâder til mindre og mel
lemstore industriprojekter, der bidrager til ibrugtag-
ning eller udvikling af hojteknologi (43,6 mio), sâvel  
som til industri- eller infrastrukturprojekter, der 
fremmer virkeliggorelsen af Faellesskabets mài i for-
bindelse med energi og/eller miljobeskyttelse (222,1  
mio). 

Denne tilbagegang afspejies i sublânene til mindre  
og mellemstore virksomheder (2 104 sublân pâ 572,7  
mio i udvikiingsomrâder og 1 368 sublân pâ 304,1  
mio uden for disse omrâder), til Infrastrukturer i ud
vikiingsomrâder (249 sublân pâ 91,2 mio) og til ener-
giprojekter (180 sublân pâ 218,8 mio). Fremgangen i 
sublânene til hojteknologi og miljobeskyttelse var for 
svag til at opveje denne tilbagegang (29 sublân pâ 
80,3 mio). 

I ait 3 569 sublân gik til industriprojekter. Hvad de 
mindre og mellemstore virksomheder angâr, viser 
fordelingen af de 3 472 sublân efter antal ansatte en 
koncentration pâ mindre virksomheder, idet 78% af 
anfallet af sublân og 54% af deres belob gik til virk
somheder med under 50 lonmodtagere (sublânenes 
nœrmere fordeling fremgâr af tabel 14). 

Finansieringen af store virksomheder, der isœr er af 
betydning for fornyelsen af Faellesskabets industri  
pâ grund af deres kapacitet for forskning, udvikling 
og eksport, suppleres sâledes af Stötten til de 
mindre og mellemstore virksomheder. der skaber 
mere beskaeftigelse ved en given invesîering pâ 
grund af deres forskelligartethed og dynamik. 

Fordeling pâ lande 

Italien 

1 Italien steg lânene af egne midier fra 2 603,9 mio til 
2 912,5 mio. Finansiehngsbidragene af NIC's midier  
faldt fra 374,1 mio til 111,4 mio. Den samlede aktivi-

tet pâ 3 024 mio svarede sâledes til niveauet for 
1984 efter en bolgedal i 1985 pâ 2 978 mio. 

Lânene var fordelt pâ projekter i forbindelse med in 
frastrukturer (1 077 mio), industri (1 030 mio, heraf 
en betydelig del I form af globallân) og energi (916,9 
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mio). 60% glk til regionudvikling og en voksende del 
tu virkeliggorelsen af Faellesskabets mài for hoj-
teknologi og miljabeskyttelse. 

Herat var ca. 90% forbeholdt projekter 1 Mezzo 
giorno (1 622,6 mio). Denne koncentration skyldes  
dels en fornyet statte til industriprojekter, saedvan-
iigvis via bevlllinger til formidiere, dels etableringen 
af infrastrukturer for transport og telekommunika-
tion, der enten forestàs af reg ionale myndigheder el
ler af Investerings- og Beskaeftigelsesfonden. 

De flnansierede Infrastrukturprojekter sigtede over-
vejende mod forbedring af transport- og teleforbin-
delserne, spildevandsbehandling og flodregulering. 
I energisektoren steg lânene til vandkraftvaerker og 
geotermlske kraftvaerker sâvel som til udnyttelse af 
kulbrinteforekomster betragteligt. 

Trods en markant tilbagegang i globallânene af 
NIC's midier oversteg finansieringsbidragene til In
dustrien niveauet for 1985 takket vaere en rivende  
fremgang i lângivningen af egne midier, isaer til in
dividuelle projekter for spredning af hojteknologi. 

Globallânene, der stilledes til râdighed for 19 formid
iere, belob sig til 673,4 mio, eller 22,3% af den sam-
lede lângivning i Italien (20,1% af lânene af egne mid
ier), hvilket afspejier det langvarige, naere samar-
bejde med de italienske institutioner for mellem- og 
langfristet lângivning. 

Disse globailân var hovedsagelig forbeholdt finansie-
ringen af mindre og mellemstore industrivirksomhe-
der I udvikiingsomrâder (423,9 mio af egne midier) 
samt — af NIC's midier — uden for disse omrâder  
(78,6 mio). I alt modtog 1 994 mindre og mellem 
store virksomheder 610,5 mio i sublàn under de Io- 
bende globailân. 

Lânene i Mezzogiorno og pâ oerne var fordelt som 
folger: Campanien 273,3 mio, Sicilien 147,1 mio, La-
tium 137,1 mio, Sardinien 93,5 mio, Abruzzerne 76,1  
mio, Puglien 34,1 mio, Basilicata 27,9 mio, Marche 
23,5 mio og Molise 16,3 mio. I Campanien og Basili
cata omfatter disse belob 24,4 mio I làn inden for  
rammerne af bistanden til genopbygningen af de 
omrâder, der ramtes af jordskselvene sidst i 1980,  
hvoraf 93% nu er stillet til râdighed. 

Endvidere bevilgede Banken 474,3 mio til tvaerregio- 
nale projekter for telekommunikation og distribution  
af naturgas samt 257,9 mio i globailân, hovedsagelig  
til investeringer, der foretages af mindre og mellem
store virksomheder inden for industri, tjeneste-
ydelser og turismo i flertallet af disse regioner. 

En raekke projekter var tillige af interesse for andre 
regioner, f.eks. erhvervelsen af fly til beflyvning af 
indenrigsruter (42,7 mio) eller til civilforsvaret (9,7  
mio) og et globailân til finansiering af hândvaerksvirk- 
somheder overalt i landet (20,8 mio). 

De ovr ige finansieringsbidrag var i hovedtraek fordel t 
som folger: 

43,6 mio glk til 14 projekter for ibrugtagning af hoj
teknologi. Endelig bevilgede Banken globailân til for-
del for industri- og infrastrukturprojekter, der frem-
mer virkeliggorelsen af Faellesskabets mài for energi  
(97,1 mio) og, for forste gang i Italien, miljobeskyt- 
telse (20,3 mio). 

4> « « 

I Campanien gik en vaasentlig del af midlerne til in 
frastrukturer i Napoliomrâdet. De vedrorte sâledes  
opforelsen af et nyt forretningskvarter i byens cen
trum, forbedringen af transportforholdene (en 
u-bane, en udvidelse af forstadsbanerne og en mo-
torvejstilslutning) samt distributionen af el, vand og 
naturgas. 

Lânene til projekter for regionudvikling belob sig til 
1 826,5 mio, heraf 24,2 mio af NIC's midier, svarende 
til tre femtedele af den samlede aktivitet i landet. 

Endvidere finansierede Banken moderniseringen af 
fabrikker for fremstilling af syntetiske fibre og jern-
banemateriel i Napoli, skrivemaskiner i Pozzuoli,  
elektroniske komponenter til teleformâl i Pagani, lys-
lederkabler i Battipaglia og konsumis i Caivano. 
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Lân i FasI/esskabet 

Hertil kommer et nyt lân til arbejdet med bevarelsen 
af servserdighederne i Pompeji, Hercuianeum og 
Stabiae, ligesom Banken fortsatte sin stette til gen- 
opbygningen af veje og industriomrâder I de egne,  
der ramtes af jordskaelvene sidst i 1980. 

Pà Sicilien var lànene koncentreret i kulbrintesekto-
ren, nemlig om udnyttelsen af landets storste oliefo-
rekomst i Den SIcillanske Kanal og en gasforekomst 
I Provinsen Catania samt moderniseringen af et olie-
raffinaderl i Augusta. Hertil kommer dog et center 
for avanceret kerneforskning med industrielle og 
medicinske formâl. 

I de mindre gunstigt stillede omrâder af Meilern- og  
Norditalien belob finansieringsbidragene til region- 
udvikling sig til 170,6 mio, heraf 122,8 mio til mindre  
og meliemstore virksomheder inden for rammerne af  
globallân. De individuelle lân glk til moderniseringen 
af en papirfabrik i Riva del Garda, aniaeg i Trieste  
havn, skoweje i Provinserne Udine og Pordenone  
samt oversvommelsessikring i visse dele af Provin
serne Rovigo, Mantua og Ferrara, regulering af Co r-
devoles lob i Venezia samt kloakering og spilde-
vandsbehandling pâ oen Grado og längs Metauro, i 
Marche. 

I Latlum gik finansieringsbidragene isaer til en mo-
torvej i Rom, der forbinder udfaldsvejene mod nord 
(Firenze og Milano), ost (Pescara og Aquila) og syd 
(Napoli og Reggio Calabria), samt til Industrien, nem 
lig en fabrik for fremstilling af kasseapparater i Po- 
mezla og en tekstilfabrik i Prosinone. 

Pâ Sardinien finansierede Banken et vandkraftvaerk 
naer Sassari, en udbygning af hojspaendingsnettet, 
en forbedring af vandforsyningen, moderniseringen 
af et raffinaderi med henblik pâ Produktion af blyfri 
benzin, rationaliseringen af en tekstilfabrik i Villa Ci-
dro, en udbygning af fiskeavien i bugterne naer Ori 
stano og genplantning af 1 800 ha skov. 

I Abruzzerne var hovedparten af midlerne forbeholdt 
Industrien, nemlig en fabrik for fremstiliing af trans-
portkoretojer i Atessa, der opfores i samarbejde 
med franske virksomheder, og en fabrik for fremstil
ling af ruder til bil- og byggeindustrien i San Salvo.  
Restbelobet sigtede mod aniaeg af en lystbâdehavn i  
Pescara og en udbygning af vandforsyningen i en  
raekke kommuner i Provinserne Aquila og Teramo. 

I Basilicata fremmede Banken en udbygning af ho j
spaendingsnettet og vandforsyningen i Potenza sâvel  
som genetableringen af visse afsnit af vejnettet. 

I Puglien var lànene fordelt pâ dels det fortsatte ar-
bejde med beskyttelsen af Brindisis kuihavn, dels in-
dustriprojekter for ibrugtagning af nye hojteknologi-
ske fremstillingsprocesser i en papirfabrik i Foggia 
og udbygning af en fabrik for fremstilling af entre-
prenormateriel i Lecce. 

I Molise bidrog Banken til udnyttelsen af en oliefore-
komst i Provinsen Campobasso, en udbygning af 
vandforsyningen samt arbejder for forebyggelse af 
jordskred i bjergomrâder i det indre af provinsen. 

* « * 

Mogie af projekterne i udvikiingsomrâderne blev 
endvidere finansieret pâ grund af deres bidrag til vir-
keliggorelsen af andre okonomipolitiske mài. De er  
derfor ikke naermere omtalt nedenfor. 

Lànene til virkeliggorelse af Feellesskabets energl-
polltlske mài belob sig til 822,7 mio. Projekterne i 
Norditalien tegnede sig for 537,8 mio og sigtede 
mod udnyttelse af vandkraft, jordvarme og gasfore-
komster, udbygning af gasnettet, etablering af lagre 
og distribution af gas i byomrâderne Milano og To
rino. Hertil kommer lân til sammenkoblingen af det 
italienske og franske hojspaendingsnet, etableringen 
af et fjernvarmesystem i Reggio Emilia samt installa 
tion af mere energiokonomiske aniaeg i en glasfabrik 
i Venezia. 

Lànene til Infrastrukturer for transport af Interesse  
for Faellesskabet (232,8 mio) var fordelt pâ Tunnel-
motorvejen mellem Piemonte og Schweiz, en jernba-
neforbindelse til Milanos internationale lufthavn, mo-
dernisering af lufthavnsterminalen i Pisa, erhvervel-
sen af fly af typen MD 82 til beflyvning af ruter i Fael-
lesskabet samt anlaegsarbejder i Livornos og Triests 
havn med henblik pâ besejiing med container- og 
roll-on-roll-off-skibe. 

Lànene til projekter for miljobeskyttelse belob sig 
til 143,3 mio, heraf 121 mio i Mellem- og Norditalien  
til kloak- og spildevandsbehandlingsaniaeg i Po-,  
Gorzone- og Arnodalen, hvor der ligeledes foretages 
oversvommelsessikring, samt til forbedring af drik-
kevandskvaliteten i Provinserne Novara og Ales
sandria. 
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Projekter finansieret med individuelle lân i 1986 

I miliioner ECU 
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Làn i Faellesskabet 

Endelig gik 304 mio ti! projekter for hojteknologi I 
industrien eiler projekter, der er et résultat af et In 
dustrielt samarbejde mellem virksomheder fra for- 
skelllge lande. Hovedparten gennemfores uden for  
udviklingsomrâder i Mellem- og Norditalien (274,2  
mio af de I alt 304 mio) og vedrorte isaer mikroelek-
tronik (fabrikker for fremstilling af datamater i Scar-
magno og elektroniske komponenter i Agrate), avan-
cerede processer for kobberproduktion i Lucca og  
Pistola, den kemiske industri i Alessandria og gum- 
miindustrien i Settimo Torinese. Endvidere finansie-
rede Banken nogle forskningscentre for fremstilling 
af produkter ti) medic insk brug naer Varese, i Milano 
og i Nerviano, hvortil kommer teleanlaeg i Torino. 

raekke kloaknet og spildevandsbehandiingsaniaeg 
(miljobeskyttelse og forbedring af drikkevandskvali-
teten) 1 Nordvestengiand, Yorkshire, Wales og Skot-
land samt forskellige kombinerede projekter for  
f.eks. industriomrâder. vejanlaeg, kloakering og/eller 
faelles faciliteter. 

I Industiisektoren stilledes iànene til ràdighed for fly- 
industrien (et nyt kortdistancefly 1 Nordirland samt  
flyvaerksteder i Skotland), metalindustrien (alumini-
umsvalsning I Northumberland og Gwent samt frem
stilling af kob berkabler i Merseyside), byggemateria-
ler (et granitbrud i Skotland og en fabrik for fremstil
ling af laminerede byggeelementer i Wales), turisme 
(hoteller i Manchester og Dundee) samt indforelse 
af administrativ edb i en andelskaede. 

Det Forenede Kongerige 
Under de lobende globallân blev der bevilget 25 sub-
lân pâ 10,8 mio til mindre og mellemstore industri-
virksomheder. 

Udlânene i Det Forenede Kongerige belob sig til  
1 371,5 mio, heraf 16,3 mio af NIC's midier, hvilket 
repraesenterer en stigning pâ 21% i forhold til âret 
for. Denne udvikiing skyides den fortsatte udlâns-
stigning til formâlene energi (866,4 mio, eller knap to  
tredjedeie), infrastrukturer (394,4 mio) og industri  
(110,7 mio). 

I energisektoren var midlerne fordelt pâ dels kerne-
kraftprojekter, nemlig et kraftvaerk i Torness Point  
og dets indkobling pâ nettet samt aniseg for lagring 
og oparbejdning af braendsel i Sellafield (660.8 mio), 
dels udnyttelsen af kuibrinteforekomsterne Sean og 
Esmond, i Nordsoen, og et kulfyret kraftvaerk i Kil-
root. I Nordirland (205,7 mio). 

Der finansieredes talrige mindre Infrastrukturprojek-
ter, som hovedsagelig gennemfores i udviklingsom 
râder og sigter mod forbedring af kommunikatlons-
forbindelserne (158,4 mio). De vedrorte vejnettet 
(isaer i Skotland, naer Edinburgh og i Highlands; i 
Midtengland, omkring Birmingham, Coventry, Nunea 
ton og Bewdley; i Wales, naer Llandudno og Swan 
sea, samt i Cornwall), jernbanenettet (omkring Cam 
bridge, Norwich og Glasgow), havne (Felixstowe og  
Wisbech) og lufthavne (I Essex og isaer i London,  
nemlig i det tidligere dokomrâde). En raekke af disse  
projekter forbedrer desuden forbindelserne til andre  
medlemsstater. 

Endvidere fremmede Banken arbejdet med etable-
ring af et hojteknologisk kabelnet i Glasgow, en 

Frankrig 

Lângivningen i Frankrig udgjorde 623,4 mio, heraf 
58,4 mio af NIC's midier. Tilbagegangen i forhold til 
1985 (1 247,4 mio) afspejler faldet i globallânene til 
mindre og mellemstore projekter (123,7 mio mod 
678,7 mio i 1985) sâvel som i finansieringsbidragene 
til projekter i energisektoren (22,3 mio mod 191,6 
mio). 

I produktionssektoren udlânte Banken 180 mio. De 
var fordelt pâ et stigende antal industriprojekter for  
ibrugtagning af hojteknologi, nemlig udbredt anven-
delse af robotik i et billakereri, fremstilling af anlaeg 
for Computer-Aided Design til tekstilindustrien, Pro
duktion af integrerede kredslob og anlasg for ekstru-
dering. 

De formidlende institutioner modtog dels lân af egne 
midier til mindre og mellemstore virksomheder i 
udviklingsomrâder, isaer i Vestfrankrig, Languedoc-
Roussillon og kystegnene, dels lân af NIC's midier til  
projekter i mere udviklede omrâder. Den aftagende 
globallânsaktivitet afspejiede sig i, at der kun bevil-
gedes 1 078 sublân pâ 165 mio. De gik hovedsagelig 
til metalforarbejdning (29,8 mio), trykkerivirksomhed 
(16 mio), tjenesteydelser til virksomheder og fiskeri 
(17,4 mio). 
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Projekter finansieret via globallan i 1986 
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Làn i Fœllesskabet 

Finansieringsbidragene til infrastrukturer for kom-
munlkation belob sig til 281,1 mio og sigtede isaer  
mod forbedring af adgangen til Massif Central 
(afsnittet Bourges—Clermont-Ferrand af Motorvej 
A 71), hurtigere forbindelser til Vest- og Sydvest-
frankrig (Den Atlantiske Hojhastighedsbane mellem 
Paris og Le Mans, afsnittet Le Mans—Angers af Mo-
tofvej All, motorvejsringen omkring Toulouse, der  
er sidste led i straekningen Bordeaux—Narbonne, 
forskellige vejarbejder i Bretagne, Pays de la Loire 
og Sydvestfrankrig) samt udbygning af vejnettet i 
Lorraine, isaer 1 Vogeserne og stâlomrâdet. Desuden 
finansierede Banken udbygninger af hovedfaerdsels-
ârerne mod Schweiz og Italien (afsnittet Mâcon— 
Châtillon af Motorvej A 40 og motorvejsringen ost 
om Lyon) eller Luxembourg (ringvejen omkring 
Thionville). 

Banken udbyggede sit samarbejde med en raekke 
tyske banker, idet den bevilgede et globallân til in 
frastrukturer for forureningsbekaempelse eller ener-
gibesparelser, hvorunder 31.4 mio blev stillet til râ- 
dighed for 11 projekter. 

Endvidere vil en daemning med reservoir i forbin-
delse med Dhünn gore det muligt at forbedre drik-
kevandskvaliteten i Nordrhein og reducere tapnin-
gen af v and fra Rhinen, der nodvendiggor en inten 
siv rensnlng. 

De resterende 149,7 mio var fordelt pâ kernekraft-
vaerkerne i Lingen og Neckarwestheim samt en ror-
ledning for transmission af sovjetisk naturgas til Fael-
lesskabet. 

I telesektoren gik et lân til laegning af telefonkabler, 
til dels som lyslederkabler, til De Forenede Stater 
samt Mellemosten og Asien. 

Opforelsen af et aniaeg for behandling af spildevand 
i Marseille vil ikke blot forbedre hawandskvaliteten, 
men ogsâ gore det muligt at anvende slammet i for-
bindelse med genplantning af skov. Endvidere finan
sierede Banken via et globallân nogle lokale myndig-
heders mindre og mellemstore infrastrukturer til 
gavn for regionudvikllngen. I alt 214 aniaegsarbejder, 
hovedsagelig veje, modtog sâledes sublân herunder 
pâ 56,5 mio. 

Endelig bevilgedes to lân ί energisektoren (22,3  
mio) til henholdsvis et vandkraftvaerk v ed Rhône, ost 
for Lyon, og sammenkoblingen af det franske og bri-
tiske hojspaendingsnet ved hjaelp af sokabler . 

Forbundsrepublikken Tyskiand 

Spanien 

1 Spanien bevilgede Banken 409,3 mio, heraf 69,2  
mio af NIC's midier, hovedsagelig til infrastrukturer  
for kommunikation og industriprojekter. Det reprae-
senterer en markant fremgang I forhold til de tidli- 
gere bevillinger inden for rammerne af bistanden In 
den tiltraedelsen. 

Pâ Infrastrukturomrâdet gik en del af de 191,5 mio  
til forbedringer af vej- og jernbaneforbindelserne,  
dels mellem Madrid og Andalusien, dels med Frank- 
rig og resten af Faellesskabet, nemlig veje mellem  
Madrid, Burgos og Saragossa og mellem Vilar For 
moso pâ den portugisiske graense og Burgos samt 
jernbaner gennem Baskerlandet og Catalonien til  
graensen. Resten var fordelt pâ aniaegsarbejder i 
havnene i Cadiz og Teneriffa samt nogle mindre in
frastrukturer af regional interesse, der gennemfores 
af lokal e myndigheder (19 projekter modtog sâledes  
29,2 mio). 

I Forbundsrepublikken Tyskiand belob lânene sig til  
441,8 mio, hvilket er det hojeste nogensinde. De gik 
bl.a. til projekter, der fremmer virkeliggorelsen af 
Faellesskabets mài for miljebeskyttelse og energl, 
nemlig en raekke kraftvaerker eller kraftvarmevaerker 
(126,7 mio), der skulle bringes 1 overensstemmelse 
med de gaeldende bestemmelser gennem installe- 
ring af anlaeg for roggasrensning eller mindre foru-
renende generatorer. Sammen med to fjernvarmenet 
i Saarland, der udnytter overskudsvarme fra Indu
strien, bidrager disse projekter til rationalisering af 
energianvendelsen. 

Lânene til projekter i produktlonssektoren var for-
behotdt dels mindre og mellemstore virksomheder 
inden for rammerne af tre globallân (98,5 mio), dels  
industriprojekter i den private sektor (62,7 mio). 

Industriprojekterne vedrorte tre fabrikker for fremstil-
ling af teleudstyr i en forstad til Madrid, La Coruha 
og Algesiras, to bilfabrikker naer Madrid og i Vigo 
samt en fabrik for fremstilling af bilruder nasr Valen
cia. Projekterne i automobilsektoren gennemfores i 
traditionelle industriomrâder. 

42 



Làn i Faellesskabet 

Under de lebende globallân blev der beviiget 116 sub-
iàn pà 65,8 mio (62 sublân pâ 45,3 mio under global 
lân. der bevilgedes Inden for rammerne at bistanden 
Inden tlltraedelsen), heraf 11 pâ 3,9 mio under et glo 
ballân af NIC's midier. 

Endelig bevilgede Banken nye globallân pâ 30,3 mio 
til fremme af mindre og mellemstore vlrksomheder, 
hvoraf 168 modtog 49,8 mio i sublân under de lo 
bende globallân. 

Endelig stillede Banken to làn pâ ί alt 27,3 mio til 
râdighed i energisektoren, nemlig for et storre  
vandkraftprojekt sydvest for Valencia og et gasror-
ledningsnet i Baskerlandet. 

Irland 

Graekenland 

De 253 mio, der stilledes til râdighed i Graekenland, 
gik til infrastrukturer for kommunikation (50,2 mio),  
Produktion og distribution af elektricitet (24,5 mio),  
modernisering af raffinaderier (113,2 mìo) og centre 
for teknisk og faglig uddannelse af ledere (8,6 mio)  
eller havde form af globallân (56,5 mio). 

Lângivningen i Irland udgjorde 262,1 mio, heraf 47,8 
mio af N IC's midier, hvilket er vaesentlig mere end i 
de foregâende âr. Hovedparten gik til infrastrukturer,  
nemlig et kulfyret kraftvaerk i Moneypoint og dets til-
slutning til hojspaendingsnettet, isaer med henblik pà  
forsyning af Dublin (117 mio), forbedring af vejnettet, 
saerlig omkring Cork, og en raekke aniae g f or vand-
forsyning og splldevandsbehandling (87,9 mio). 

Blandt de finanslerede infrastrukturer kan naevnes 
veje pâ oerne Kreta, Rhodos og Euboia sâvel som i  
Central- og Nordgraekenland, modernisering af 
Athens internationale lufthavn og udbygning af jern-
banenettet. Lânene til de mindre vandkraftvaerker i 
Stratos og Ghiona samt til en ny hojspaendingsled-
ning mellem Makedonien og Athen vil forbedre elfor-
syningen i fiere egne af landet. 

Endvidere fortsatte Banken sin finanslering af pro
grammer for skovbrug og opforelse af noglefaerdige 
industrihuse (42,2 mio). 

Endelig skal tre globallân pâ 15 mio gore det muligt 
at fremme mindre og mellemstore industrivirksom-
heders investeringer. 

Danmark 

Endvidere finansierede Banken moderniseringen af 
to raffinaderier naer Athen, bl.a. med henblik pà at  
reducere luft- og vandforureningen i byen og gore 
det muligt at fremstille blyfri eller blyfattig benzin. 

To globallân er forbeholdt mindre og mellemstore  
projekter Inden for dels industri og turismo, dels  
landbrug og landbrugsindustri. Under de lobende  
globallân blev der stillet 151 sublân pâ 29 mio til râ
dighed for projekter i forbindelse med landbrugsin
dustri og hândvaerk. 

Lânene i Danmark belob sig til 258,2 mio, heraf 59,9  
mio af NIC's midier, der hovedsagelig stilledes til râ
dighed for gas- og fjernvarmenet. 

73,2 mio gik til distribution af na turgas fra den dan-
ske del af N ordsoen i talrige kommuner i Sonderjyl-
land og pâ Sjaelland, hvilket gor en af Fsellesskabets 
mediemsstater mere uafhaengig af importerei energi. 

Lânene til fjernvarmeprojekter bidrager til rationali-
sering af energianvendelsen og reduktion af forure-
ningen. De vil gore det muligt at udvide nettene til  
boliger, kontorer og virksomheder i Kobenhavnsom- 
râdet, isaer Gentofte, sâvel som i Ârhus og Trekant-
omrâdet (154,7 mio). 

I September undertegnede Faellesskabet og de grae-
ske myndigheder en programkontrakt Inden for ram
merne af De Integrerede Middelhavsprogrammer, 
hvori der indgik en hensigtserklaering fra Banken  
vedrorende dens aktivitet pâ Kreta. 

Portugal 

ι Portugal ydede Banken lân pâ 190,3 mio, heraf 29,9  
mio af NIC's midier. De var fordeit pâ infrastrukturer  
for kommunikation (96,4 mio) og forbedring af el for-
syningen pâ Madeira (29,1 mio) eller havde form af 
globallân (64,8 mio). 
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Lân i Fseflesskabet 

Blandt de finansierede infrastrukturer kan nasvnes 
forbedring af motorvejs- og jernbaneforbindelserne 
meliem Porto og Lissabon, motorvejsafsnit omkring 
Porto og vejanlaeg I den nordiige og ostlige de) af 
landet, isaer pâ hovedfaerdselsâren fra Aveiro og 
Coimbra ti! Vilar Formoso pâ den spanske graense. 
Endelig vil en udbygning af telefon- og telexnettet 
samt ibrugtagningen af dlgitalteknik forbedre kom-
munikationen. 

De tre globallân, der gik til portugisiske formidtere, 
vil gore det muligt at finansiere et storre antal 
mindre og mellemstore virksomheders investeringer 
1 modernisering af produktionsanlaeggene, men ogsâ 
at reducere deres energiforbrug og i visse tilfaelde 
forbedre forureningsbekaempelsen. Der blev stillet  
60 sublân pâ 10,5 mio til râdighed under de lobende  
globallân, heraf 58 pâ 9 mio under globallân, der be-
vilgedes Inden for rammerne af bistanden Inden til-
traedelsen. 

fremstilling af et kunstigt sodestof, dels til erhver- 
velse og installation af en flysimulator til uddannelse 
af piloter. 

Belgien 
I Belgien bevilgede Banken et lân pâ 46,1 mio til ud-
videlse og automatisering af en fabrik for fremstilling 
CD-spillere, der anvender meget avancerede teknik-
ker (laseraftastning og digital signalbehandiing). Den  
er beliggende i Hasseit i Limburg, der i sserlig grad 
er ramt af lukningen af kulminerne. 

Luxembourg 
I Luxembourg gik 18,2 mio til en udvidelse af De Eu-
ropaeiske Faellesskabers Domstol pâ grund af sâvel 
det voksende antal sager som Fasllesskabets udvi
delse. 

Nederiandene 
I Nederiandene belob lânene sig til 98,2 mio. En be-
tydelig del, nemlig 80,1 mio, var forbeholdt aniaeg i 
Eindhoven for forskning og udvikiing i forbindelse 
med halvledere med betydetig lagerkapacitet, de sâ-
kaldte megachips. Dette hojteknologiske projekt er i 
ovrigt et résultat af et samarbejde mellem europaei-
ske virksomheder. De ovrige finansieringsbidrag be-
vilgedes i Limburg, dels til opforelsen af en fabrik for 

Andre 
Endelig modtog Den Europaeiske Telekommunika
tionssatellit-Organisation, EUTELSAT, et lân pâ 75  
mio med henblik pâ erhvervelse, opsendelse og drift  
af satellitter for hurtig digital kommunikation mellem 
de europaeiske lande. Dette lân btev ydet efter saer-
lig bemyndigelse fra styrelsesrâdet i overensstem-
melse med vedtaegternes artikel 18 pâ grund af pro-
jektets interesse for Faellesskabet. 
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Lan i Fœllesskabet (') 
A. Làn af egne midier  

Affaler undertegnet 11986 

Lânene af egne midier ti! projekter Ι Faellesskabet belob sig til 6 678,1 mio. De er ydet pâ Bankens finansielle 
ansvar og figurerer pâ dens statusopgorelse. Lânenes fordeling pâ okonomipolltlske formâl fremgâr af tabe! 12. 

Modernisering af virksomheder 
Miljobeskyttelse og bevarelse af kulturarven 
Infrastrukturer af faeiies interesse 
Energi 
Regionudvikling 

BELGIEN 

Mio ECU 

46.1 

2 000 mio bfr. 

1. Udvidelse og automatisering af en fabrik for fremstilling af CD-spillere 1 Hasselt (Limburg) 
N.V. Philips Industrie 
2 000 mio bfr. 

DANMARK 

12. Udvidelse af Ârhus' fjernvarmenet 
ÄrhüS Kommune 
100 mio kr. 

13. Tilslutning af Fredericias fjernvarmenet til det regionale transmissionsnet 
Frederlcia Fjernvarmecentral a.m.b.a. 
32 mio kr. 

14. Globallân til den danske stat (Egnsudvlkllngsrâdet) med henblik pâ finansiering af m indre 
og mellemstore projekter Inden for industri og turisme i udviklingsomrâder 
40 mìo kr. 

46,1 

198,3 

1 581 mio kr. 

2.-4. Fordelings- og distributionsnet for naturgas i 43 af de 53 kommuner 1 Vejie, Ribe og 
Sonderjyllands Amter 
Naturgas Syd l/S gennem Kongerlget Danmarks Hypotekbank og FInansforvaltning 
200 mio kr. 
162 mio kr. 
150 mio kr. 

5. Fordelings- og distributionsnet for naturgas i V estsjaellands og Storstroms Amter 
Naturgas Sjsslland l/S gennem Kongerlget Danmarks Hypotekbank og FInansforvaltning 
72 mio kr. 

6.-7. Fjernvarmenet i fem kom muner i Trekantomrâdet  
Trekantomràdets Varmetransmisslonsselskab l/S 
100 mio kr. 
100 mio kr. 

8. Fjernvarmenet i Kobenhavnsomrâdet  
Centralkommunernes Transmlsslonsselskab l/S 
275 mio kr. 

9.-10. Fjernvarmenet (68 km), der isaer skal forsyne offentlige bygninger, industrihuse og be-
boelsesejendomme i Gentofte Kommune 
Gentofte Kommune 
50 mio kr. 
50 mio kr. 

11. Transmissionsledninger til forskellige fjernvarmenet vest for Kobenhavn 
Vestegnens Kraftvarmeselskab l/S 
250 mio kr. 

25.1 
20.2 
18,8 

9.0 

12,5 
12,5 

34,5 

6.3 
6.3 

31,4 

12,5 

4.1 

5.0 

(') Finansieringsbidragene lyder almindeligvis pà dares modvasrdi i dal lands valuta, hvor projaktat gennamfores. 
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Modernisering af virksomheder 
Miljobeskyttelse og bevarelse af kulturarven 
Infrastrukturer af faeiies interesse 
EnergI 
Regionudvikling 

FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND 

Mio ECU 

441,8 

946 mio DM 

15. Kernekraftvaerket Emsland (1 230 MW) 
Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH 
50 mio D M 

Lingen (Niedersachsen) 

Neckarwestheim (Baden-Württemberg) 16.-17. Blok 2 (1 230 MW) af et kernekraftvœrk  
EVS Kemkraft Neckarwestheim GmbH 
100 mio DM  
30 mio DM 

18. Kulfyret kraftvarmevaerk i Stöcken, naer Hannover (Niedersachsen), til erstatning af forael-
dede og forurenende vaerker 
Gemeinschaftskraftwerk Hannover GmbH 
100 mio DM 

19.-20. Kraftvarmegenerator pâ 300 MWth til erstatning af tre foraeldede og forurenende, kuffy-
rede enheder i Elberfeld (Nordrhein-Westfalen) 
Wuppertaler Stadtwerke AG 
50 mio DM 
50 mio DM 

21. Erstatning af tre foraeldede gas- og/eller dieseldrevne dampgeneratorer med en moderne, 
mindre forurenende brunkulskedel i et kraftvaerk i Köln (Nordrhein-Westfalen) 
Gas-, Elektrizitäts- und Wasserwerke Köln A.G. gennem Westdeutsche Landesbank Girozen
trale 
40 mio DM 

22.-23. Anlaeg for svovl- og kvaelstofseparation i et kulfyret kraftvaerk i Voerde (Nordrhein-
Westfalen) 
Kraftwerk Voerde STEAG-RWE oHG 
10 mio DM  
20 mio DM 

24.-26. Fjernvarmenet i Dillingen og Saarlouis, der udnytter overskudsvarme fra Industrivirk-
somheder (Saarland) 
Femwärme-Verbund Saar GmbH gennem Beleggingsmaatschappij C. Floris-Corsten B .V. 
20 mio DM  
20 mio DM  
16 mio DM 

27. Supplerende gasrorledning fra Waidhaus (den tjekkosiovakiske graense) til Medelsheim 
(den franske graense) for transmission af so vjetisk naturgas 
Mitteleuropäische Gasleitungsgesellschaft mbH gennem MEGAL Finance Company Ltd 
140 mio DM 

28. Daemning med reservoir i forbindelse med Dhünn, renseanlaeg, pumpestation, behandlings-
anlaeg og drikkevandsforsyning i Nordrhein-Westfalen 
Wupperverband gennem Westdeutsche Landesbank Girozentrale 
150 mio DM 

29. Globallân til Westdeutsche Landesbank Girozentrale med henblik pâ finansiering af 
mindre og mellemstore infrastrukturprojekter for miljobeskyttelse og -forbedring og/eller ratio-
nalisering af energianvendelsen 
150 mio DM 

GRiEKENLAND 

22,9 

45,8 
14,0 

47,8 

23,0 
23,3 

18,6 

4.7 
9,3 

9,2 
9.2 
7,4 

67,0 

69,8 

69,8 

253,0 

35 000 mio dr. 

30. Vandkraftvaerker i Stratos (6 MW), ved Acheloos (Vestgraekenland), og Qhiona (8,5 MW) 
(0stgraekenland) 
Dimosia Epihirisi ilektrism ou 
400 mio dr. 2,9 

31. HojspaBndingslednInger (400 kV) mellem transformerstationerne i Kardia (Vestmakedo-
nien) og Aghios Stefanos (Athenomrâdet) 
Dimosia Epihirisi Ilektri smou 
3 000 mio dr. 21.6 
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Modernisering af virksom heder 
Miljobeskyttelse og bevarelse af kulturarven 

Infrastrukturer af faalles interesse 
Energi 
Regionudvikling 

Mio ECU 

32. Sporfordobiing og forbedring af jernb arielinien Athen—^Thessaionike—IdomenI 
Organismo« SIdlrodromon Ellados A.E. 
2 500 mio dr. 18,0 

33. Forbedring af 290 km h oved- og landevej pä oerne Kreta, Eubola og Rhodos  
Den grssske stat (Minlsteiiet for MIlJe, Byplanlssgning og Offentllge Arbejder) 
3 000 mio dr. 21,8 

34. Forbedring og udbygning af ca. 210 km hoved- og landevej 
Den grasske stat (Mlnlsteriet for Mllje, Byplanlœgning og Offentllge Arbejder) 
1 000 mio dr. 7,2 

35. Modernisering og udvidelse af Athe ns lufthavn 
Den graeske stat (Mlnlsteriet for Mllje, Byplanlsagnlng og Offentllge Arbejder) 
450 mio dr. 3.2 

36. Modernisering af et olieraffinaderl i Aghli Theodori (sydvest for Athen); opforelse af to 
aniaeg for Produktion af btyfattig og biyfri benzin 
Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries 
1 650 mio dr. 12,6 

37. Modernisering af et olieraffinaderl i Aspropyrgos, naar Elefsis (det nordvestlige Athen) 
Hellenic Aspropyrgos Refineries S.A. 
14 000 mio dr. 100.6 

38. Opforelse og udrustning af teknologiske Institutter i Kavala (Makedonien) og Piraeus (Cen-
tralgraekenland) samt et teknisk gymnasium i Thessalonike (Makedonien) 
Den grflsske stat (0konomlmlnlsterlet) 
1 200 mio dr. 8,6 

39. Qlobaliän til Elllnlkl Trapeza Vlomlhanlkls Anaptlxeos A.E. med henblik pâ finansiering af 
mindre og mellemstore projekter inden for Industri og turisme 
1 000 mio dr. 7.6 

40. Globallân til Agrotlkl Trapeza tis Ellados med henblik pâ finansiering af mindre og mel
lemstore landbrugsindustriprojekter samt Investeringer i landbrugsbedrifter og I mindre industri-
virksomheder i landbrugsomrâder 
6 800 mio dr. 48.9 

SPANIEN 340.0 

46 713 mio ptas. 

41. Vandkraftkompleks bestâende af tre daemninger og to kraftvaerker i forbindelse med JCicar, 
50 km sydvest for Valencia 
HIdroeléctrica EspaAola S.A. gennem Banco de Crédito Industriai og instltuto de Crédito 
Oficiai 
2 750 mio ptas. 20,0 

42. Gasrorledningsnet med henblik pâ forsyning af Baskeiiandet 
Sodedad de Gas de EuskadI 
1 000 mio ptas. 7,3 

43.-44. Forbedring af ho vedjernbanelinien mellem Madrid og Andalusien samt af det andalusi-
ske jernbanenet 
— RENFE 

5 500 mio ptas. 40.0 
— Rnansministerlet samt Ministeriet for Transport, Turisme og Telekommunikation 

3 500 mio ptas. 25,4 

45.-46. Forbedring af ca. 220 km af hovedjernbanelinierne til Frankrig via Irùn og Port Bou 
— Finansmlnisterlet samt Ministerlet for Transport, Turisme og Telekommunikation 

4 000 mio ptas. 29,1 
— RENFE 

4 000 mio ptas. 29,1 
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Moderniserlng af virksomheder 
Miljebeskyttelse og bevarelse af kuiturarven 
Infrastrukturer af faelles interesse 

Energi 
Regionudvikling 

Mio ECU 

47. Breddeudvidelse og forbedring af t l afsnit (180 km) af Hovedvej IV mellem Madrid og An 
dalusien 
Den spanske stat (Rnansmlnlateriet samt Mlnlateriet for Offentllga Arbejder og Byplanlaag-
ning) 
3 000 mio ptas. 

48. Breddeudvidelse. aniaeg eller forbedring af 12 afsnit (215 km) af Hovedvej I og II mellem 
Madrid og henholdsvis Burgos og Saragossa samt af N620 fra Portugal (Vilar Formoso) via 
Burgos og Nordspanien til Frankrig 
Den spanske stat (Finansmlnisteriet og MInisteriet for Offentllge Arbejder o g Byplanlasg-
nlng) 
4 000 mio ptas. 

49. Opferelse og udrustning af en styrtegodskaj 1 Cadiz samt daekmoler til og udbygning af et  
havnebassin I Santa Cruz pâ Teneriffa 
Den spanske stat (Rnansministeriet samt MInisteriet for Offentllge Arbejder og Byplanlasg-
ning) 
2 338 mio ptas. 

50. Fabrik for fremstilling af bilruder i Sagunto (Valencia) 
SiV EspaAoia S.A. 
2 750 mio ptas. 

51. Modernlsering og rationalisering af en bllfabrik i Vigo (Galicien) 
Citroftn HIspanIa SJV. 
2 000 mio ptas. 

52. Moderniserlng og rationalisering af en bitfabrik i Villaverde, nser Madrid 
Automóviies Talbot S.A. 
2 500 mio ptas. 

53. Udvidelse af f abrlkker for fremstilling af teleudstyr samt faclllteter for forskning og udvlk-
ling i Algeciras (Andalusien), La CoruAa (Galicien) og Madrid 
Teiettra EspaAoia S.A. 
1 375 mio ptas. 

54. Globallàn til Banco de Crédito Local de EspaAa gennem Institute de Crédito Oficlal med  
henbllk pà finansiering af mindre Infrastrukturprojekter. der gennemfores af lokale myndigheder 
i udvikiingsomrâder 
4 000 mio ptas. 

55. Globallàn til Banco de Crédito Industrial gennem Instltuto de Crédito Oflclal med henbllk 
pä finansiering af mindre og mellemstore virksomheder Inden for Industri og tjenesteydelser I 
udvikiingsomrâder 
4 000 mio ptas. 

FRANKRIQ 

21,8 

29.1 

17,0 

20,0 

14.5 

18,2 

10,0 

29,3 

29,3 

565,0 

3 854 mio ffr. 

56. Vandkrattvaerk (45 MW) i Sault-Brenaz. 60 km est for Lyon (Rhône-Alpeme) 
Compagnie Nationale du Rhône 
50 mio ffr. 7,3 

57. Sammenkobling af det franske og britiske hojspaendingsnet ved hjaelp af fire par sokabler 
under Kanälen mellem Bonningues-lès-Calais (Nordfrankrig-Pas de Calais) og Sellindge (Syd-
ostengland) 
Électricité de France 
100 mìo ffr. 15,0 

58. Anlaeg af 273 km elektrificeret jernbane fra Paris til henholdsvis Le Mans (mod Bretagne)  
og Tours (mod Sydvestfrankrig) samt indsaettelse af 95 tog stammer som et led i etablerlngen af 
Den Atlantiske Hojhastighedsbane 
Société Nationale des Chemins de Fer Français 
300 mio ffr. 43.8 

59. Afsnittet Bourges—Clermont-Ferrand (182 km) af Motorvej A 71 Orléans—Clermont-Fer
rand (Auvergne) 
Société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône gennem CNA 
400 mio ffr. 58,4 
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Moderntsering af virksomheder 
Miljobeskyttelse og bevarelse af kul turarven 
Infrastrukturer af fselles interesse 
EnergI 
Regionudvikling 

60. Afsnittet Le Mans—Angers (81,5 km) af Motorve] A 11 Paris—Nantes (Pays de la Loire) 
Société dee Autoroutes du Sud de la France gennem CNA  
156 mio ffr, 

Mio ECU 

22.8 

61. Afsnittet Mâcon—Châtillon (96 km) af M otorvej A 40 til Mont Blanc-Tunnelen (Rhône*AI· 
peme) 
Société des Autoroutes Paris-Rhln-Rhéne gennem CNA 
400 mio ffr. 58.4 

62. Rlngmotorvej ost for Lyon ; afsnittet Rlllteux—Neyron af Motorvej A 46 (Rhône-Alpeme) 
Communauté Urbaine de Lyon gennem CAECL 
20 mio ffr. 3.0 

63. Ringmotorvej ost for Toulouse mellem Motorvej A 61 og A 62 (Sydfrankrig-Pyrenaeerne) 
Regionen Midi-Pyrénées, Departementet Haute-Garonne og Touiouse Kommune gennem 
CAECL 
30 mio ffr. 4.4 

64. Forbedring af ni vej- og motorvejsafsnit (84,4 km), hovedsagelig I Sydvestfrankrig, naer 
Marseille og i stâlindustriomrâdet i Lorraine 
Fonda Spécial de Grands Travaux 
500 mio ffr. 73.0 

65. Forbedring af over 100 km vej, Issar pà strsaknlngeme Rennes—Nantes og St. Brieuc— 
Quimper 
Regionen Bretagne med departementer, Regionen Pays de la Loire og Departementet Loire-
Atlantique gennem CAECL 
88 mio ffr. 12,9 

66. Forbedring af ni vej- og motorvejsafsnit i Lorraine 
Regionen Lorraine samt Departementeme Meurthe-et-Moseiie og Vogeseme gennem CAECL 
30 mio ffr. 4.4 

67. Laegning af to transoceanske telefonkabler, et 6 679 km langt lys lederkabel for 7 560 sam-
tldige samtaler mellem De Forenede Stater og Europa og et 13 473 km langt kabel mellem 
Frankrig og Singapore til gavn for forbindelserne mellem Europa. Mellemosten og Asien 
Administration des Postes et Télécommunications gennem CNT 
340 mio ffr. 50,9 

68. Rense- og slambehandlingsanlaag for splldevand fra en stor del af Marseille (Pro 
vence-Côte d'Azur) 
Marseiile Kommune gennem CAECL 
110 mio ffr. 16,0 

69. Udvidelse og modernlsering af antaeg for fremstilling af ekstruderingsudstyr til naeringsmid-
dellndustrien og den kemlske industri i Firminy (Loire) 
CLEXTRAL SJt. 
10 mio ffr. 1.5 

70. Almindellg anvendelse af Informatik og robotik i et lakereri 1 en bilfabrik 1 Sochaux 
(Franche-Comté) 
Automobiles Peugeot S.A. 
300 mio ffr. 43.8 

71. Udvidelse af kapaciteten for Produktion, forskning og udvikling i en virksomhed for frem
stilling af CAD/CAM-anlaeg i Castas (Aquitanien) 
Lectra-Systémes S.A. 
16 mio ffr. 2,3 

72. Fabrik for fremstilling af skraeddersyede integ rerede kredslob naar Aix-en-Provence (Pro-
vence-Còte d'Azur) 
European Silicon Structures S.A. France 
60 mio ffr. 8.8 

73. Globallàn til CAECL med henblik pä finansiering af mindre og meilemstore infrastrukturpro-
jekter, der gennemfores af lokale myndigheder eller offentlige virksomheder 1 udviklingsomrâder 
500 mio ffr. 73.0 

49 



Modernisering af virksomheder 
Miljobeskyttelse og bevarelse af kufturarven 
Infrastrukturer af fselles interesse 
Energi 
Regionudvikling 

Mio ECU 

74.-78. Qloballân til egnsudvtkltngsselskaber (SDR) med henbllk pà finanslerlng af mindre og 
mellemstore projekter tnden for industri, turisme og tjenesteydelser i udviklingsomräder 
— SDR Bretagne 

20 mio ffr. 2,9 
40 mio ffr. 5.8 

— SDR Vestfrankrig, Sodero 
20 mio ffr, 2,9 
40 mio ffr. 5.8 

— SDR Languedoc-Rousslllon, Sodler 
75 mio ffr. 11,0 

79. Globaiiân til CEPME med henblik pâ finansiering af mindre og mellemstore projekter Inden 
for industri, turisme og tjenesteydelser i udviklingsomräder 
99 mio ffr. 14,5 

80. Globallän til Caisse Centrale de Crédit Coopératif med henblik pä finansiering af m indre 
og mellemstore havfiskeriprojekter i udviklingsomräder längs kysten 
150 mio ffr. 22,4 

IRLAND 214.3 

159,8 mio IC 

81.-82. Blok 3 (300 MW) af et kulfyr et kraftvaerk i Mo neypoint 
Electricity Supply Board 
15 mio IC 21,0 
20 mio IC 26.2 

83. Udvidelse og udbygning af hojspaendingsnettet, isaer etablering af 400 kV-ledninger mei- 
lem kraftvaerket i Moneypoint og Dublin 
Electricity Supply Board 
16.8 mio IC 22,0 

84.-89. Forbedring af hovedvejsnettet 
Den Irske stat (Finansministerlet) 
5 mio IC 7.0 
18.5 mio IC 24.2 
10 mio IC 13.1 
5 mio IC 6.6 
3,5 mio IC 4.6 
7,5 mio IC 9.8 

90. Ringvej omkring Athlone med bro over Shannon 
Den Irske stat (Finansministerlet) 
3 mio IC 3.9 

91.-93. Vandforsyning og spildevandsbehandling 
Den Irske stat (Finansministerlet) 
4 mio IC 5,6 
4 mio IC 5.2 
6 mio IC 7,9 

94. Opforelse af noglefaerdige o g skraeddersyede industrihuse 
Shannon Free ΑΙφοιΙ Development Company Ltd og Udaras na Gaettachta gennem den 
Irske stat (Finansministerlet) 
3 mio IC 4.2 

95.-96. Skovbrugsforbedring og beplantning af over 13 000 ha med skov 
Den Irske stat (Finansministerlet) 
24 mio IC 33.4 
3,5 mio IC 4.6 

Θ7.-99. Globallän til Industrial Credit Corporation pic med henblik pâ finansiering af mindre 
og mellemstore projekter Inden for industri og turisme 
3 mio IC 4.2 
3 mio l£ 4.2 
5 mio IC 6.6 
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Modernisering af virksomheder 

Miljobeskyttelse og bevarelse af kulturarven 
Infrastrukturer af faelles interesse 

Energi 
Regionudvikling 

ITALIEN 

Mio ECU 

2 912,5 

4 279.9 mia lire 

100. Vandkraftvaerker pâ 1 alt ca. 70 MWI Friuli, Emilia-Romagna og Lombardiet 
ENEL 
35 mia lire 23,5 

101. Modemisering og istandssettelse af et vandkraftvœrk pä 23,4 MW i Coghinas, i Provinsen  
Sassari (Sardinien) 
ENEL 
20 mia lire 13,6 

102.-103. Modernisering og istandsaettelse af otte vandkraftvaerker pâ i alt ca. 224 MW i Pie 
monte, Emilia-Romagna og Lombardiet 
ENEL 
80 mia lire 54,2 
40 mia lire 27,7 

104. Vandkraftv8er1< pâ 18,6 MW ved Braullo (Lombardiet) 
Milano Kommune gennem IMI 
7,5 mia lire 5.0 

105.-10e. Syv geotermiske kraftvaerker (140 MW) i Toscana 
ENEL 
100 mia lir e 67,8 
60 mia lir e 41,5 

107.-108. Fjernvarmenet i Reggio Emilia og multivalent kraftvarmevaerk (Emilia-Romagna) 
Azienda Gas Acqua Consorziale gen nem BNL-SAFOP 
10,5 mia l ire 7.3 
4,5 mia l ire 3.1 

109.-112. Udnyttelse af olieforekomsten Vega (Italiens sterste) i Den Sidlianske Kanal, ud for  
Provinsen Ragusa 
Società Energia Montedison, Canada N.W. Italia og Petromarine Italia gennem MEDIOBANCA 
56 mia lire 37.9 
24 mia lire 16,2 
28 mia lire 19,0 
12 mia lire 8,1 

113. Udnyttelse af gasforekomsterne Eleonora og Pennina, ud for Provinserne Teramo (Abruz-
zerne) og Ascoli (Marche), samt forekomsten Bronte, i Provinsen Catania (Sicilien); kontrol-
center i Chieti (Abruzzerne) 
AGIP S.p.A. gennem ENI 
130 mia l ire 89,9 

114. Udvidelse og udnyttelse af tre naturgasforekomster ud for Marche (Barbara) og Emilia-
Romagna (Armida og Antares) 
AGIP S.p.A. 
80 mia lire 54.2 

115.-116. Udnyttelse af olieforekomsten Torrente Tona, i Provinsen Campobasso (Molise) 
AGIP S.p.A. gennem ENI 
11,9 mia lire 8,1 
5,1 mia lire 3.5 

117. Sammenkobling af de t italienske og franske hojspaendingsnet; 138 km hojspsendlngsled-
ninger fra Rondissone (Aostadaien) til Lille Sankt Bernhard-Passet (den franske graense) 
ENEL 
35 mia lire 24,4 

116. Rorledning melle m det underjordiske gaslager i Minerbio (Emilia -Romagna) og Alessan
dria (Piemonte); omdannelse af en delvis udtomt gasforekomst i Sett ata (Lombardiet) til lager 
SNAM S.p.A. 
80 mia lire 54,2 
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Modernisering af virksomheder 
Miljobeskyttelse og bevarelse af kultu rarven 
Infrastrukturer af faelles interesse 

Energi 
Regionudvikling 

Mio ECU 

119. Udbygning af elnettet i Campanien, Caiabrien og Basilicata samt pâ Sardinien  
ENEL 
200 mia lire 

120. Opf0relse elter udvidelse af naturgasnet I fors keliige egne af Mezzogiorno 
Italgas Sud S.p.A. gennem Banco di Napoli 
50 mia lire 

121.-122. Omstilling til naturgas og udvidelse af distributionsnettet 1 Napoliomràdet (Campa 
nien) 
Napoletana Gas S.p.A. gennem ENI 
14 mia lire 
6 mia lire 

123.-126. Omstilling tll naturgas og udvidelse af distributionsnettet i Milanoomrâdet (Lombar-
diet) 
Milano Kommune, Azienda Energetica Municipale gennem BNL 
21 mia lire 
9 mia lire 
14 mia lire 
6 mia lire 

127.-130. Opferelse af naturgasnet i 47 kommuner og udvidelse af ne ttene i 59 andre, hoved-
sagelig i Provinsen Torino (Piemonte) 
ITALGAS S.p.A. 
17,5 mia lire 
7,5 mia lire 
17,5 mia lire 
7,5 mia lire 

131.*· Sporfordobling pà jernbanelinien Milano—Saronno med henbllk pâ pendulfart tll den  
internationale lufthavn I Malpensa (Lombardiet) 
Ferrovie Nord Milano Esercizio S.p.A. gennem Transportministerlet 
30 mia lire 

132.-133. Udvidelse af Motorve j A 2 Rom—Napoli (176 km) ti! se ks spot 
AUTOSTRADE 
40 mia lire 
60 mia lire 

134.-135. Faardiggerelse af en motorvej i Rom (46,9 km) mellem Motorvej A 1 mod Milano og 
A 2 mod Napoli (Latium) 
AUTOSTRADE gennem IRI 
60 mia iire 
40 mia lire 

136.·13β. Fem nye afsnit (54 km) af Tunnelmotorvejen mod den schweiziske grsnse (Pie
monte) 
AUTOSTRADE gennem CREDIOP 
59,5 mia lire 
25,5 mia lire 
100 mia lire 

139.** Udvidelse af tilslu tningsanlsegget i Vomer o. pà Napolis bymotorvej (Campanien) 
Regionen Campanien 
10 mia lire 

140.* Istandsaettelse af seks viadukter pà motorvejen Napoli—Avellino—Bari (A 16), der be-
skadigedes af jordsksatvene i november 1980 (Campanien) 
AUTOSTRADE 
5 mia lire 

141.* Istandssattelse af 12 viadukter pà motorvejen Napoli—Avellino—Bari, der beskadigedes 
af jordskselvene I november 1980 (Campanien) 
AUTOSTRADE 
8 mia lire 

135,4 

33,9 

9.5 
4,1 

14,5 
6.2 
9.7 
4.2 

12.1 
5.2 

12.1 
5.2 

20,3 

27,1 
41.5 

40.7 
27.7 

39,9 
17.1 
67,8 

6.9 

3.4 

5,5 

* Qenopbygning af de omfòder. der ramtes af jordskaelvene i 19Θ0.  
" Finansieret via Investerirtgs- og Beskefiigelsesfonderì. 
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142.* Fortsat Istandssattelse af vejnettet i Campanlen og Basilicata, der beskadigedes af jord-
sksetvene I november 1980 
ANAS gennem den itailenska atat 
20 mìa lire 

143.** Udvidelse af Mole VII i Triests havn med henblik pâ besejiing med container- og roll-on-
roll-off-skibe (Friuli-Venezia Giulia) 
Den Itallenske atat (Mlnlateriet (or Offentllge Arbejder) 
5 mia lire 

144.** Dskmoie ved Brindisis yderhavn, isaer kulkajerne (Pugllen) 
Den itallanska stat (Mlnlsteriat lor Offentllge Arbejder) 
10 mia lire 

145.** Ombygning af havnebassinet Toscana i Livornos havn med henblik pâ besejiing med  
container- og roll-on-roll-off-skibe (Toscana) 
Den Itailenske stat (Mlnlsterlet for Offentllge Arbejder) 
10 mia lire 

146.** Anisg af en lystbâdehavn i Pescara (Abruzzeme) 
Regionen Abruzzeme 
4 mia lire 

147.** Udvidelse og renovering af passagerterminalen i Pisas internationale lufthavn (Toscana) 
Società Aeroporto Toscano »Galileo Galilei« S.p.A. gennem den Itallenake stat (Transportml-
nlsterìet) 
5 mia lire 

148.-150. Erhvervelse af 10 fly af typen MD 82 med henblik pâ hyppigere og bedre beflyvning 
af ruterne mellem Faellesskabets medlemsstater 
Alitalia gennem 
- MEDIOBANCA 

36 mia lire 
15 mia lire 

- IRI 
60 mia lire 

151. Erhvervelse af fly af typen MD 82 til beflyvning af indenrigsruter 
Aero Trasporti Italiani gennem IRI 
63,1 mia lire 

152.** Erhvervelse af tre fly og tre helikoptere til civilforsvarsopgaver 
Den Itallenske stat (Clvllforsvarsmlnlsterlet) 
14 mia lire 

153.** Udbygning af Cumanalinien af Napolis forstadsbaner samt opforelse af depoter og 
vaerksteder (Campanien) 
Den Itallenske stat (Transportministeilet) 
10 mia lire 

154.** Forste etape af N apolis u-banenet; det ca. 9 km lange afsnit mellem den nordtige for-
stad Secondigliano og det centrale Vomere (Campanien) 
Napoli Kommune gennem Regionen Campanien 
15 mia lire 

155. Udbygning af telefonnettet i Abruzzeme. Molise, Latium, Campanien. Basilicata, Puglìen 
og Calabrien samt pâ Sicilien og Sardinien 
SIP gennem IRI 
650 mia lire 

156.*· Udbygning af vandforsyningsnettet i Potenza (Basilicata) 
Regionen Basilicata 
4,6 mia lire 

157. Udbygning af v andforsyningsnettet i Napoli, Provinserne Napoli og Caserta samt pâ oen  
Ischia (Campanien) 
Cassa per II Mezzogiorno 
20 mia lire 

13.4 

3,4 

6.9 

6.7 

2.8 

3.4 

23,5 
10.1 

40,7 

42.7 

9.7 

6.9 

10,4 

440,4 

3.1 

13,5 

* Genopbygning at da omràdaf, dar rantes af jordskœlvene 11980.  
** Finansieret via Investerings- og Basksaftigalsesfonden. 
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158/· Udbygning af vandforsyningsnettet I en rœkke kommuner Ι Molise  
Regionen Molise 
2 mia lire 1Λ 

159/* Rationalisering og udbygning af vandforsyningen i 67 kommuner i Provinserne Aquila 
og Teramo (Abruzzerne) 
Regionen Abruzzerne 
4 mia lire 2,7 

160/· Udbygning og rationalisering af vandforsyningen i Cagliari (Sardinien) 
Cagliari Kommune og Regionen Sardinien 
10 mia lire 6,7 

161/· Forbedring af vandforsyningen i 28 kommuner (44 000 indbyggere) i Provinserne No
vara og Alessandria (Piemonte) 
Regionen Piemonte 
3.6 mia lire 2,4 

162/· Oversvommelsessikring af Podaien i Provinserne Rovigo (Venezia), Mantua (Lombar-
diet) og Ferrare (Emilia-Romagna) 
Den Itaiienske etat (MInisteriet for Offentlige Arbejder) 
30 mia lire 20,1 

163.-164/· Kloakering og spildevandsbehandling med henblik pà reduktion af forureningen af 
Po med bifloder til gavn for ca. 3,6 mio indbyggere 
— Regionen Lombardie! 

15 mia lire 10,2 
— Regionen Piemonte 

10 mia lire 6,9 

165/· Erosionssikring og regulering af Cordevole, Piaves storste biflod (Venezia) 
Regionen Venezia 
4 mia lire 2,7 

166/* Kloaknet og aniaeg for behandiing af spildevand fra industri og husholdninger i Gorzo-
nebaekkenet (Venezia) 
Regionen Venezia 
8 mia lire 5,5 

167/· Kloakering og spildevandsbehandling pà een Grado med henblik pà reduktion af for
ureningen og forbedring af vandforsyningen 
Regionen Friuli-Venezia Giulia 
4 mia lire 2,7 

168. Tilledninger til renseanlaegget Rom Syd og udvidelse af r enseanlaegget i Ost ia (Latium) 
Rom Kommune gennem Istituto Bancario San Paolo di Torino 
27 mia lire 18,7 

169.*· Regulering af Arno, oversvommelsessikring af Arnodaien (isaer Firenze og Pisa), for
bedring af vandforsyningen, kloakering og spildevandsbehandling 
Regionen Toscana 
30 mia lire 20,3 

170/· Erosionssikring og forebyggelse af jordskred I bjergomrâderne I Provinsen isernia (Mo
lise) 
Den itaiienske stat (MInisteriet for Offentlige Arbejder) og Regionen Molise 
5 mia tire 3,5 

171.* Aniaeg og byggemo dning af industriomrâder i Conza, Morra de Sanctis, Porrara og Oli-
veto Citra (Campanien), der ramtes af jor dskaelvene i november 1980  
Den itaiienske stat 
3 mia lire 2,0 

172/· Vandforsyning, spildevandsbehandling og bortskaffelse af fast affald längs Metauro, i 
Provinsen Pesaro e Urbino (Marche) 
Regionen Marche 
10 mia lire 6,8 

173.** Skoweje i 8 300 ha skov i De Julis ke Foralper og Natisonedaien 
Regionen Friuli-Venezia Giulia 
2 mia lire 1,4 

* Genopbygning af de omrâder, der ramtes af jo rdskaslvene i 1980.  
*· Finansieret via Investerings- og Beskaeftigeisesfonden, 
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174.** Genplantning af ca. 1 800 ha skov, diverse arbejder og skoweje i Provin sen Cagtiarl 
Regionen Sardinien 
3 mia lire 

175.-176. Installation af to hojteknologiske ovne i fabrikker for valsning af kobber og kobberle-
geringer i Lucca og Pistoia (Toscana) 
La Metalli industriale S.p.A. gennem CENTROBANCA 
3,5 mia lire 
1,5 mia lire 

177.-178. Rationalisering og modernisering af anlaeg for fremstilling af flasker og glasembal-
lage i en fabrik i Lonigo (Venezia) 
Vetrerie Itallane-VETR. i. S.p.A. gennem IMI 
14 mia lire 
6 mia lire 

179. Modernisering af anlaeg for Produktion af ruder til büer o g byggeindustrien i en fabrik i 
San Salvo (Abruzzerne) 
Società italiana Vetro S.p.A. gennem EFIM  
10 mia lire 

180.-181. Produktion af blyfattig eller blyfri benzin samt forureningsbekaempelse i et olieraffina-
deri naer Cagliari (Sardinien) 
SARAS S.p.A.-Raffineiie Sarde gennem Banco dl Napoli-Sezione dl Credito industriale 
10,5 mia lire 
4,5 mia li re 

182.-185. Modernisering af et olieraffinaderl i Augusta (Sicilien) 
Esso Italiana S.p.A. gennem IRFIS og Ban ca Commerciale Italiana 
10,5 mia lir e 
4.5 mia lire 
10,5 mia lire 
4,5 mia lire 

186.-187. Nye anlaeg for fremstilling af ho jeffektive kemiske substanser med indhold af f iuor i 
en fabrik i Spinetta (Piemonte) 
AUSIMONT S.p.A. og MONTEFLUOS S.p.A. gennem IMI 
7 mia lire 
3 mia li re 

188.-189. Produktion af injlcerbare og kraeftbekaempende midier samt antibiotika i en fabrik i 
Nerviano (Lombardiet) ; udvikiing af fremstillingsprocesser, hvori der indgàr hojteknologi 
Farmitalla Carlo Erba S.p.A. gennem IMI  
10,5 mia lire 
4.5 mia lire 

190.-191. Fremstilling af elektroniske kasseapparater i en fabrik i Pomezia (Latium) 
I.E.S. Industrie Elettroniche Registratori di Cassa SWEDA S.p.A. gennem iMi 
8.4 mia lire 
3.6 mia lire 

192.-193. Modernisering af en fabrik for fremstilling af elektroniske skrivemaskiner og kasse
apparater i Pozzuoli (Campanien) 
Ing. C. Olivetti & Co S.p.A. gennem ISVEIMER 
14 mia lire 
6 mia lire 

194.-195. Udvidelse af en fabrik for fremstilling af entreprenormateriel i Lecce (Puglien) 
Fiat Aiils Europe S.p.A. gennem Banco di Napoli 
12,3 mia lire 
5,2 mia lire 

196.-197. Modernisering og udvidelse af en fabrik for fremstilling af rullende materiel 
ner i Napoli (Campanien) 
Ansaldo Trasporti S.p.A. gennem ISVEIMER 
8,4 mia lire 
3,6 mia lire 

jernba-

2,0 

2,4 
1.0 

9.4 
4,0 

6,8 

7,1 
3.0 

7.3 
3.1 
7,3 
3.1 

4.7 
2.0 

7.1 
3.0 

5,6 
2.4 

9.5 
4.1 

8.3 
3.6 

5,7 
2,4 

** Rnansieret via Investenngs- og Beskœftigelsesfondan. 
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198.-199. Modernisering af en fabrik for fremstilling af transportkoretojer til Fiat og PSA i 
Atessa (Abruzzerne) 
SEVEL S.p.A.-Socletà Europea Veicoli Leggeri gennem CREDiOP 
19,6 mia lire 13.6 
8.4 mia l ire 5,8 

200.-201. Automation og udbygning af en fabrik for fremstilling af professionelle mikrodatama-
ter i Scarmagno (Piemonte) 
ing. C. Olivetti & Co S.p.A. gennem IMI 
89.6 mia lire 60,1 
38.4 mia l ire 25,8 

202. Udvidelse af et center for forskning og udvikling inden for telekommunikation og elektro-
nik i Torino (Piemonte) 
Centro Studi e Laboratori Telecomunicazioni S.p.A. gennem IRi 
15 mia lire 10,2 

203. Udbygning af en fabrik for fremstilling af integrerede fabrikationssystemer og numerisk 
styrede vaerktojsmaskiner i Piacenza (Emilia-Romagna) 
Mandelii S.p.A., Mandeill Industriale S.p.A. og Plasma S.p.A. ge nnem IMI 
3 mia lire 2,0 

204.-205. Fornyelse og omstilling af anlaeg for fremstilling af trykte kredslob til telekommunika
tion i en fabrik i Pagani (Campanien) 
Fabbrica Apparecchiature Telefoniche e Materiale Elettrico S.p.A. gennem ISVEIMER 
17.5 mia lire 12.1 
7.5 mia li re 5.2 

206.-208. Udvidelse og modernisering af en fabrik for fremstilling af elektroniske komponenter  
(IO og MOS) i Agrate (Lombardiet) 
SGS MIcroelettronica S.p.A. gennem IRI 
14 mia li re 97 
6 mia li re 4,2  
80 mia lire 55,4 

209.-210. Udvidelse af en fabrik for fremstilling af lysieder kabter til telekommunikation i Batti
paglia (Campanien) 
Fibre Ottiche Sud S.p.A. gennem ISVEIMER 
7 mia lire 4,8  
3 mia lire 2,1 
211.-212. Modernisering og udvidelse af produktionskapaciteten I en fabrik for fremstilling af 
konsumis i Caivano (Campanien) samt udvidelse af fab rikkens distributionsnet 
SAGIT S.p.A. gennem ISVEIMER 
10,5 mia lire 7.3 
4,5 mia lire 3,1 
213.-214. Forbedring af Produktivitäten og udvikling af nye k valiteter i en fabrik for fremstilling 
af syntetiske fibre i Provinsen Napoli (Campanien) 
Società Italiana Poliestere S.p.A. gennem INTERBANCA 
17,5 mia lire 11.6 
7,5 mia lire 5,1 
215.-216. Modernisering og udvidelse af en tekstilfabrik i Prosinone (Latium) 
Klopman International S.p.A. gennem IMI 
13.7 mia li re 9.2  
5,8 mia li re 4,0 
217.-222. Modernisering, herunder ibrugtagning af ny teknologi, af fabrikker for fremstilling af 
syntetiske fibre i 
— Castellacelo (Latium) og Napoli (Campanien) 

SNIA Fibre S.p.A. gennem ISVEIMER 
12,6 mia lire 8,7 
5,4 mia lire 3,7 

— Villacidro (Sardinien) 
SNIA Fibre S.p.A. gennem CIS 
6,3 mia li re 4,4 
2,7 mia li re 1.9 

— Cesano Maderno (Lombardiet) 
Ibrugtagning af hojteknologi i en fabrik for fremstilling af syntetiske fibre 
SNIA Fibre S.p.A. gennem MEDIOBANCA 
16,1 mia lire 11.1 
6,9 mia lire 4,8 
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223.-224. Moderniserìng og udvidelse af en papirfabrik I Riva del Garda (Trentino-Alto Adige) 
Cartiere del Garda gennem IMI 
10.5 mia lire 
4.5 mia lire 

225.-226. Omstrukturering og moderniserìng af en papirfabrik i Fog gia (Puglien) 
istituto Poligrafico e Zecca dello Stato gennem CENTROBANCA 
15,9 mia lire 
6,8 mia lire 

227.-228. Produktion af hojtydende rontg enfilm og udvik ling af et digitali rontgensystem i en 
fabrik i Ferrania (Ligurien) 
3M Italia S.p.A. gennem MEDIOBANCA 
4.2 mia lire 
1,8 mia lire 

229.-230. Rationalisering af en fabrik I Settimo Torinese og installation af aniaeg for automati-
seret fremstilling af radialdeek til lastbiler (Piemonte) 
Pirelli Pneumatici S.p.A. gennem CREDIOP 
14 mia lire 
6 mia l ire 

231. Center for bioteknologisk forskning og gensplejsning med henbllk pà Produktion af nye 
laegemidler i Gerenzano, naer Varese (Lombardie t) 
Gruppo Lepetit $.p.A. gennem IMI 
2 mia lire 

232.-233.** Modernisering og udvidelse af labor atorler for forskning i laegemidler og udvikling 
af udstyr til diagnosticering og terapi i et kraeftforsknings- og -behandiingsinstitut i Milano 
(Lombardiet) 
Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori gennem Ministériel for Offentlige Art>ej-
der 
6 mia lir e 
6 mia lir e 

234.** Forskningsiaboratorier i Catania (Sicilien) og Milano (Lombardiet) inden for kernefysik, 
superledning og kryoteknik med industrielle og medicinske formàl 
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare gennem den Itallenske stat 
5 mia lire 

235.** Udbygning af fiskeavien i bugterne pà Sardiniens vestkyst, naer Oristano 
Regionen Sardinien 
8 mia lire 

236.** Restaurering og beskyttelse af de arkaeologiske sevaardigheder ì Pompeji, Hercula-
neum og Stabiae (Campanien) 
Den Itallenske stat (Kultur- og Mifjemlnisterlet) 
5 mia lire 

237. Globallàn til ARTIQIANCASSA med henblik pà finansiering af projekter, der gennemfores  
af hàndvaarksvirksomheder I udviklingsomràder 
30 mia lire 

238.-240. Globallàn tll BNL-Sezione Speciale per II Credito Industriale med henblik pà finan
siering af mindre og mellemstore projekter inden for industri og tjenesteydelser i Mezzogiorno 
25 mia iire 
10,5 mia lire 
4,5 mia lire 

241.-243. Globallàn til BNL-SACAT med henblik pà finansiering af mindre projekter inden for  
hoteldrift og turisme i Mezzogiorno 
15 mia lire 
14 mia iire 
6 mia lire 

244. Globallàn til Banco di Napoli-Sezione di Credito Industriale med henblik pà finansiering 
af mindre og mellemstore projekter inden for industri og tjenesteydelser i Mezzogiorno 
35 mia lire 
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16.9 
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4.1 

24,2 

Finansieret via Investerings- og Besksftigelsesfonden 
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245. Gioballân til Banco dl Sicilia med henblik pà finanslering af mindre og mellemstore pro 
jekter Inden for Industri og tjenesteydelser pâ Sicilien 
13.5 mia lire 

246. Gioballân til CIS med henblik pâ finansiering af mindre og mellemstore projekter Inden for 
industri og tjenesteydelser pâ Sardinien 
35 mia lire 

247. Gioballân til IMI med henblik pâ finansiering af mindre og mellemstore projekter inden for  
industri og tjenesteydelser i Mezzogiorno 
40 mia lire 

246. Gioballân gennem IMI til en raekke selskaber for leaslngfinanslerlng af mindre og mel
lemstore projekter inden for industri og tjenesteydelser 1 Mezzogiorno  
30 mia lire 

249. Gioballân til IRFIS med henblik pâ finansiering af mindre og mellemstore projekter inden 
for industri og tjenesteydelser pâ Sicilien 
30 mia lire 

250. Gioballân til Istituto dl Credito delle Casse Rurali e Artigiane S.p.A. med henblik pâ  
finanslering af m indre og mellemstore projekter inden for industri og tjenesteydelser i Mezzo
giorno 
7,5 mia lire 

251.-253. Gioballân til ISVEIMER med henblik pâ finansiering af mindre og mellemstore projek 
ter inden for industri og tjenesteydelser i Mezzogiorno pâ fastlandet 
75 mia lire 
19.4 mia lire 
8.3 mia lire 

254.-257. Gioballân til Madiocrodito Centrale med henblik pâ finansiering af mindre og mel
lemstore projekter inden for industri og tjenesteydelser i Mezzogiorno 
9,2 mia lire 
12.6 mia lire 
13,9 mia lire 
7,7 mia lire 

258.-259. Gioballân til BNL-SACAT med henblik pâ finansiering af mindre og mellemstore pro 
jekter inden for hoteldrift og turisme i udvikiingsomrâder i Mellem- og Norditalien  
3,5 mia lire 
1,5 mia lire 

260.-261. Gioballân til EFIBANCA med henblik pâ finansiering af mindre og mellemstore pro 
jekter inden for industri og tjenesteydelser i udvikiingsomrâder i Mellem- og Norditalien 
10.5 mia lire 
4,5 mia lire 

262.-263. Gioballân til IMI med henblik pâ finansiering af mindre og mellemstore projekter in
den for industri, turisme og tjenesteydelser i udvikiingsomrâder I Mellem- og Norditatien 
28 mia lire 
12 mia lire 

264.-265. Gioballân tll INTERBANCA med henblik pâ finansiering af mindre og mellemstore 
projekter inden for industri, turismo og tjenesteydelser i udvikiingsomrâder i Mellem- og Nord-
italien 
10,5 mia lire 
4,5 mia lire 

266.-269. Gioballân til Mediocredito Centrale med henblik pâ finansiering gennem regionale 
Mediocrediti af mindre og mellemstore projekter inden for industri, turisme og tjenesteydelser I 
udvikiingsomrâder i Mellem- og Norditalien 
23,3 mia lire 
25,1 mia lire 
21,8 mia lire 
34.3 mia lire 

270. Gioballân til Cassa Depositi e Prestiti med henblik pâ finansiering af of fentlige infrastruk-
turprojekter I Mezzogiorno, der gennemfores af lokale myndigheder 
1,9 mia lire 

9,1 

23.7 

27,1 

20,1 

20,3 

5,1 

50,8 
13,4 
5,8 

6.2 
8.5 
9.4 
5.3 

2.4 
1.0 

7.3 
3.1 

19,4 
8.3 

7.1 
3.1 

15,6 
17.0 
14,8 
23,8 

1.3 

58 



Modernlsering af virksomheder 
Milj0beskyttelse og bevarelse af kulturarven 
Infrastrukturer af fsalles interesse 
Energi 
Regionudvikling 

Mio ECU 

271.-276. Globallân til BNL med henbllk p& fina nsiering af mindre og mellemstore projekter, 
der fremmer virkeliggorelsen af Fsellesskabets energlpolltiske mài 
— I Mezzogiorno 

14 mia lire 9,5 
6 mia lire 4.1 

— I Mellem- og Norditalien 
21 mia lire 14.2 
9 mia lire 6.1 
17.5 mia lire 12.1 
7.5 mia lire 5,2 

277.-278. Globallân til CENTROBANCA med henblik pä finansiering af mi ndre og mellemstore 
industri- og infrastrukturprojekter, der fremmer virkellggorelsen af Faellesskabets ene rgipolitiske 
mài 
10,5 mia lire 7,1 
4.5 mia lire 3.1 
279. Globallân ti) INTERBANCA med henblik pâ finansiering af mindre og mellemstore industri-
og infrastrukturprojekter i Mellem- og Norditalien, der fremmer virkeliggerelsen af Faellesska-
bets energipolitiske mài 
20 mia lire 13,8 

280. Globallân til Istituto Bancario San Paolo dl Torino med henblik pâ finansiering af indu 
stri- og infrastrukturprojekter, der fremmer virkeliggorelsen af Fsllesskabets energipolitiske mài 
15 mia lire 10,2 
281.-282. Globallân til Mediocredito Centrale med henblik pâ finansiering gennem regionale 
Mediocrediti af projekter i Mellem- og Norditalien, der fremmer virkeliggorelsen af Faellesska
bets energipolitiske mài 
6 mia lire 4,1 
1.4 mia lir e 1,0 
283. Globallân til Mediocredito Lombardo med henblik pâ finansiering af mindre og mellem
store energiinfrastrukturer i Mellem- og Norditalien 
10 mia l ire 6,7 
284.-288. Globallân til IMI med henblik pâ finansiering af mindre. hojteknologiske industripro-
jekter i Mellem- og Norditalien 
27,1 mia lire 18.2 
21 mia l ire 14,2 
5.5 mia lire 3,8 
2.3 mia lire 1,6 
8.4 mia lire 5,8 
289.-290. Globallân til BNUs speclalsektloner (Sezione Speciale per II Credito Industriale, 
SAFOP, Coopercredito og SACAT) med henbllk pâ finansiering af mindre og mellemstore pro
jekter for forbedring eller beskyttelse af miljoet 
— i Mezzogiorno 

10 mia lire 6.8 
— i Mellem- og Norditalien 

20 mia lire 13,5 

LUXEMBOURG 18,2 

800 mio Ifr. 

291. Udvidelse af De Europseiske Faellesskabers Domsto is bygning 
Hochtiel. Luxembourg gennem Caisse d'Épargne de l'État  
800 mio Ifr. 

NEDERLANDENE 

16,2 

98,2 

242,7 mio fi. 

292. Erhvervelse og instaJlering af en flysimulator tìl Fokker F-27 I Maastrichts lufthavn (Lim 
burg) 
V.o.f. Friendship Simulation co. 
7.7 mio fi. 3.3 

293. Opforelse af en fabrik for fremstilling af det kunstige sodestof aspartam i Geleen (Lim 
burg) 
Holland Sweetener Company v.o.f. 
35 mio fi. 14.8 
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Modernisehng af virksomheder 
Miljobeskyttelse og bevaretse af kulturaiven 
Infrastrukturer af fœlles interesse 
Energi 
Regionudvikling 

Mio ECU 

294. Aniaag for forskning og udvikling af den nodvendige teknologi med henbllk pâ fremstilling 
af haMederhukommelser pi over 1 Mbit i Eindhoven (Nordholiand-Brabant) 
Philips Finance Company b.v. 
200 mio fi. 

PORTUGAL 

23 734 mio esc. 

296. Kraftvaarker i Vitória og Calheta samt hojspaendingsnet (Madeira) 
Empress de Electrìcidade da Madeira E.P. 
4 400 mio esc. 

296. Forbedring af jernbanellnien Lissabon—Porto med henblik pâ forogelse af rejsehast ighe-
den, sikkertieden og komforten samt udvldelse af det ailtende ma teriel til godsbefordring 
Den portuglsiske stat (Camlnhos de Ferro Portugueses, E.P.) 
6 902 mio esc. 

-Maia (8.5 km) og Maia—Famalicâo—Cruz 297. Motorvejsafsnit omkring Porto: A3 Porto-
(27 km) samt A 4 Âguas Santas—Campo (12 km) 
BRISA, Auto-Estradas de Portugal SARL, gennem den portuglsiske stat 
2195 mio esc. 

298. Afsnittet Mealhada—Albergarla (38 km) af motorv ejen Porto—Lissabon  
BRISA, Auto-Estradas de Portugal SARL, gennem den portuglsiske stat 
1 514 mio esc. 

299. Forbedring af fem veje i den nordlige og ostlige del af landet: Afsnittet Campo—Paredes 
samt ringvejene omkring Vila do Conde-Póvoa de Varzim (Porto), Ollveira de Azeméis (Avelro), 
Fail (Viseu) og Castelo Branco 
Den portuglsiske stat (Junta Autònoma de Estradas) 
1 463 mio esc. 

300. Nye a fsnit (99 km) af de vigtigste veje mellem dels havnebyen Aveiro, dels Coimbra og 
Vilar Formoso (den spanske graense) 
Den portuglsiske stat (Junta Autònoma de Estradas) 
1 665 mio esc. 

301. Nye teiefonforbindelser og telexcentral i Lissabon med digitalteknologi 
Correios e Telecomunlcaçôes de Portugal, E.P. 
680 mio esc. 

302. Globallân til Banco Portuguès de Investimento med henblik pâ finansiering af dels  
mindre og mellemstore projekter Inden for industri, turisme og tjenesteydelser, dels projekter  
for energibesparelser eller miljoforbedring 
2 115 mio esc. 

303. Globallân til den portuglsiske stat med henblik pâ finansiering af dels mindre og mellem
store projekter Inden for Industri, turisme og tjenesteydelser, dels projekter for energibesparel
ser eller miljoforbedring 
2 800 mio esc. 

DET FORENEDE KONQERIQE 

80,1 

160,4 

29.1 

45.6 

15.0 

10,0 

10,0 

11.0 

4.8 

15,0 

19,9 

1355,3 

863,8 mio £ 

304.-308. Blok 1 og 2 (à 611 MW) af et kernekraftvaerk i Torness Point (Skotland) 
South of Scotland Electricity Board 
29 mio e 45,0 
80 mio £ 128,1 
40 mio £ 63,4 
28 mio £ 42.9 
25 mio £ 34,0 

309.-310. Anlasg for oparbejdning af kernebraendsel i Sellafleld (Nordengland) 
British Nuclear Fuels pic 
50 mio £ 78,8 
50 mio £ 84,5 
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Modemisering af virksomheder 
Miljobeskyttelse og bevarelse af kulturarven 
Infrastrukturer af faeiles interesse 
Energi 
Reglonudvlkling 

Mio ECU 

311. OmstllDng t il kul-/oliefyrlng af at kraftvaark I Kilroot (600 MW) samt modemisering og 
udvidelse af einettet 
Northern Ireland Electricity Service 
10 mio E 14,0 

312. Udnytteise af gasforekomsten Esmond i den britlske del af Nordseen 
Hamilton Oil Great Britain pic 
60 mio E 97,5 

313. Udnytteise af gasforekomsten Sean I den britlske del af N ordsoen, ca. 100 km fra den 
engelske l^st 
Britoll (P.I.) Ltd 
60 mìo £ 94,1 

314. Hojspaendingsledninger mellem et kernekraftvaerk i Tomess Point og det britiske hoj-
spaendingsnet (Skotland) 
South of Scotland Electricity Board 
20 mio £ 30.7 

315. Antsg for forglasnlng og tagring af radioaktiv! affald i Sellafleld (Nordengland) 
British Nuclear Fuels pic 
100 mio £ 153.3 

316. Modernisering og elektrlficering af de vigtlgste jernbanelinier i Anglia (mod Cambridge og 
Norwich) 
British Railways Board 
25 mio £ 38,8 

317. Forbedrlng af udfalds- og ringveje I Cornwall (Sydvestengland) 
Cornwall County Council 
2.8 mio E 4,5 

318. Sighthillafsnittet af rlngvejen omkring Edinburgh (Skotland) 
Lothian Regional Council 
6 mio £ 9,8 

319. Forbedring af veje og broer i Highlands (Skotland) 
Highland Regional Council 
7mio£ 11,0 

320. Forbedring af forskelllge afsnit (18 km) af sterre veje, ls»r I Birmingham, Coventry og 
Wolverhampton (Vestengland og Midlands) 
West Midlands County Council 
15 mio E 24,4 

321. Aflastnlngsvej I Nuneaton (West Midlands) 
Warwickshire County Council 
1,4 mio £ 2.3 

322. RIngvej omkring Bewdley og tilkorselsvej til industrlomrâdet Harttebury Trading Estate i 
Kidderminster (West Midlands) 
Hereford and Worcester County Council 
2,4 mio E 3.8 

323. Forbedring af vejnettet i Grevskabet Dyfed (Wales) 
Dyfed County Council 
0,29 mio E 0,5 

324. Motortraflkvej mellem Llandudno og Hovedvej A 55 samt forbedring af vejnettet I Grev
skabet Gwynedd (Wales) 
Gwynedd County Council 
2,2 mio £ 3,5 

325. Forbedring af trafikforholdene pà tre af hovedudfaldsvejene fra Swansea (Wales) 
West Glamorgan County Council 
3 mio £ 4,7 
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Modernisering af virksomheder 
Miljobeskyttelse og bevarelse af kulturarven 
Infrastrukturer af fselles interesse 
Energi 
Regionudvikiing 

Mio ECU 

326. Forbedring af vejnettet 1 Grevskabet Durham (Nordengland) 
Durham County Council 
1,85 mio £ 

327. Ringvej omkring Middlesbrough (Nordengland) 
Cleveland County Council 
5 mio £ 

328.-329. Containerterminal i Felixstowe (East Anglia) 
Felixstowe Dock and Railway Company 
5 mio £ 
5 mio £ 

330. Kajforbedring i havnen i Wisbech (East Angtia) 
Fenland District Council 
0,15 mio £ 

331. Passagerterminal i Southends lufthavn i Essex (Sydostengland) 
Southend-on-Sea Borough Council 
0,35 mio £ 

332. Ny lufthavn til STOL-fly i det tidligere dokomrâde I Londons havn (Sydostengland) 
London City Airport Ltd 
4 mio £ 

333. Bredbândskabelnet i centrum og den nordvestlige del af Glasgow (Skotland) 
Clyde Cablevlslon Ltd 
6 mio £ 

334.-335. Kloakering og spildevandsbehandling omkring floderne WIske, Don og Calder samt  
forbedring af vandforsyningen til fire byer i det sydlige Yorkshire 
Yorkshire Water Authority 
10 mio £ 
10 mio £ 

336.-337. Kloakering, spildevandsbehandling og vandforsyning (Nordvestengland) 
North-West Water Authority 
10 mio £ 
14 mio £ 

338. Kioakering i Newcastle-upon-Tyne (Nordengiand) 
Northumbrian Water Authority 
6 mio e 

339. Forbedring af vandfo rsynings- og kloaknette t i Wales 
Welsh Water Authority 
17 mio £ 

340. Kloakering, spildevandsbehandling og havledninger til gavn for miljeet I Grevskaberne 
Avon, Somerset og Dorset (Sydvestengland) 
Wessex Water Authority 
10 mio £ 

341. Forbedring af kloaknet og splldevandsbehandlingsanlaag i det estiige Lothian (Skotland) 
Lothian Regional Council 
5mio£ 

342. Forbedring af ti vejafsnit (13,5 km), tilkorselsvej til en ny teknologipark og innovations-
center i Grevskabet Clwyd (Wales) 
Clwyd County Council 
3.5 mio £ 

343. Vejforbedring, terminal og diverse aniaeg til Liverpools lufthavn samt restaurering af lager -
bygninger til brug for Liverpools sefartsmuseum 
Merseyside County Council 
8,5 mio £ 

3,0 

8.1 

8.1 
7.8 

0.2 

0.6 

5.6 

8.4 

16,3 
15.8 

16,3 
22,8 

8.3 

26.7 

14,0 

7.8 

5.5 

13.8 
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Modernisering af virksomheder 
Miijobeskyttelse og bevarelse af kulturarven 
Infrastrukturer af faelles Interesse 
Energi 
Regionudvikling 

Mio ECU 

344.-345. Veje. Industriomräder og kystsikring i Lancashire (Nordvestengland) 
Lancashire County Council samt Blackpool og Blackburn Borough Councils gennem Lanca
shire County Council 
3 mio ε 4.9 
3 mio E 4.7 

346. Vejforbedhng, udvidelse af en teknisk hejskole og energibesparelser I offentilge bygnln-
ger i Staffordshire (West Midlands) 
Staffordshire County Council 
5 mio E 7,9 

347. Opforelse eller udvidelse af hândvaerker-, industri- og forskerparker samt parkeringsplad-
ser og vejarbejder i Birmingham (West Midlands) 
City of Birmingham Metropolitan District Council 
7 mio E 

348. Vejforbedrlng, vandforsyning og kloakering I det centrale Skotland 
Central Regional Council 
7.5 mio E 

349. Vejforbedrlng, vandforsyning og kloakerlng I Strathclyde (Skotland) 
Strathclyde Regional Council 
17 mio E 

350. Vejforbedring, vandforsyning og kloakerlng I Dunfermline og Kirkcaldy (Skotland) 
Rfe Regional Council 
5 mio E 

351. Vejforbedrlng, vandforsyning og kloakerlng I det ostlige Skotland 
Tayside Regional Council 
6 mio E 

352. Abning af et granitbrud, lagerfaclllteter og udstyr tll lastning af skibe i Glensanda (Skot
land) samt anlaag af en oplagsplads I Purfleet (Themsmundingen) 
Foster Yeoman Ltd 
10 mio E 

353. Modernisering af anlseg for Produktion og vaisning af aluminium I Nordostengland og  
Wales 
British Alcan Aluminium Ltd 
3.4 mio E 

354. Modernisering af aniaeg for emaljering af kobbertràd I en kabelfabrik I Huyton (Nordvest
england) 
Bice Connollys Ltd gennem BICC Finance N.V. 
3 mio E 

355. Fremstilling af laminerede byggeelementer i Flint (Wales) 
Huurre Oy, Tampere 
2,3 mio E 

356. Renovering af en ovn tll fremstilling af glasemballage i Wigan, naer Manchester (Nordvest
england) 
Co-operative Wboleeale Society Ltd 
2.5 mio E 

357.-358. Vserksted for overhaling af motorer og dele til store jetfly (Skotland) 
Caledonian Airmotive Ltd 
5 mio E 
5 mio E 

359. Bygning af et nyt kortdistancejetfly med 90-110 sasder i Belfast (Nordirland) 
Short Bros pie 
30 mio E 

11.1 

12.2 

27,6 

7.9 

9.5 

15,7 

5,4 

4,7 

3,5 

3.5 

7.0 
7,0 

47.1 
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Modernisering af virksomheder 

Miljobeskyttelse og bevarelse af kulturarven 

Infrastrukturer af faeiles interesse 

Energi 

Reglonudvikling 

360. Renoverlng og ombygning af et hotel med 312 vaerelser I Manchester (Nordvestengland) 
Midland Hotel and Conference Centre Ltd gennem Holiday Inns (UK) Ino 
5,4 mìo £ 

361. Hotel med 104 vaerelser til forretningsfolk I Dundee (Skotland) 
Stakis pIc 
2.2 mio £ 

362. Administrativt edb-maskinel og -programmel til e n andelskœde  
Co-operative Wholesale Society Ltd 
3,1 mio £ 

Mio ECU 

8.5 

3.5 

4.9 

Mio ECU 

75,0 ANDET (*) 

75 mio ECU 

363. Erhvervelse, opsendelse og drift af en ny generation telekommunlkationssatellitter til hur 
tig digital transmission mellem europaeiske stater 
Den Europaslske Telekommunikatlonssatelllt-Organlsatlon, EUTELSAT 75.0 

Anvendte forkortelter (daekker ogsä fortegnelsen over linone af NIC's midier)  

Spanion RENFE 

Fnnkrig CAECL 

CEPME 

CNA 

CHT 

Italien AQIP 

ANAS 

ARTIGIANCASSA 

AUTOSTRADE 

BNL 

BNL-SACAT 

BNL'SAFOP 

CEHTROBANCA 

Red Nacional de los Ferrocarriles 
EspaAoles 

Caisse d'Aide à l'Equipement des 
CoOectMtés Locales 

Crédit d'Equipement des Petites 
et Moyennes Entreprises 

Caisse Nationaie des Autoroutes 

Caisse Nationale des Télécommu-
fiications 

Azienda Generale Industria Petroli 

Azienda Nazionale Auto noma delie 
Strade 

Cassa per il Credito alle Imprese 
Artigiane 

Autostrade-Concessioni e Costru
zioni Autostrade S.p.A. 

Banca Nazionale del Lavoro 

Sezione Autonoma per l'Esercizio 
dei Credito Alberghie ro e Turistico 
della BNL 

Sezione Autonoma per il Finanzi a
mento di Opere Pubbliche e di 
Impianti di Pubblica Utilità delia 
BNL 

Banca Centrale di Credito Popo
lare 

as 
CREDIOP 

EFIBANCA 

EFIM 

ENEL 

ENI 

IMI 

INTERBANCA 

IRFIS 

IRI 

ISVEIMER 

ITALGAS 

MEDIOBANCA 

MEDIOCREDITO 
CENTRALE 

SIP 

SNAM 

SNIA 

VENEFONDIARIO 

Credito Industriale Sardo 

Consorzio di aedito per le Opere 
Pubbliche 

Ente Finanziario Interbancario 

Ente Partecipazione e Finanzia
mento industria Manifatturiera 

Ente Nazionale per l'Energia Elet
trica 

Ente Nazionale idrocarburi 

Istituto Mobiliare Italiano 

Banca per Finanziamenti a Medio 
e Lungo Termine 

istituto Regionale per li Finanzia
mento alle Industrie in Sicilia 

Istituto per la Ricostruzione Indu
striale 

Istituto per io Svilup po Economico 
dell'Italia Meridionale 

Società italiana per il Gas p.A. 

Banca di Credito Finanziario 

Istituto Centrale per il Credito a 
Medio Termine 

Società Italiana per l'Esercizio del
le Telecomunicazioni p.A. 
Società Nazionale Metanodotti 
P.A. 

Società Nazionale Industiia Appli
cazioni (Fibre) 

Istituto de Credito Fondiario delle 
Venezie 

(1) LAn, der er sidestillede med lân til projekter ι Faaiiesskabet (|t. s. 8 og 98). 
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Β. Làn af NIC's midier  
Affaler undertegnet 11986 

Lânene af NIC's midier til projekter i Faellesskabet belob sig til 393 mio. De er bevilget af Kommissionen for De  
Europaeiske Faellesskaber og Banken Ι forening. Da Banken har ydet disse làn pâ Det Europaeiske 0konomiske 
Faellesskabs vegne og for dets regning og rislko. figurerer de ikke pâ statusopgorelsen, men regnskabsfores I 
Den Saerlige Afdeling (jf. s. 94). Bankens ansvar i forbindelse med disse län er begraenset tit den behorige 
udovelse af den modtagne bemyndigelse. Lânenes fordeling pâ okonomipolitiske formâl fremgâr ogsâ af 
tabel 12. 

Produktive investeringer foretaget af mindre og mel lemstore virksomheder 
Energi 
Regionudvikling 

DANMARK 

Mio ECU 

59,9 

475 mio kr. 

364. Fjernvarmenet i Kobenhavnsomrâdet  
Centraikommunernes Transmisslonsselskab l/S 
275 mio kr. 34,6 

365. Globallân til Finansleringsinstltuttet for Industri og Héndvssrk A/S med henblik pâ flnansierlng 
af produktive investeringer, der foretages af mindre og mellemstore industrivirksomheder 
200 mio kr. 25,3 

SPANIEN 69,2 

9 500 mio ptas. 

366. Globallân til Banco do Crédito Agrìcola gennem Instltu to de Crédito Oflclal med henblik pâ  
finansiering af mindre og mellemstore landbrugsindustrivirksomheder overatt 1 landet 
2 700 mio ptas. 19,8 

367. Globallân til Banco de Crédito Industriai gennem Instltuto de Crédito Oflclal med henblik pâ  
finansiering af produktive investeringer, der foretages af mindre og mellemstore virksom heder inden 
for industri og tjenesteydelser i udvikiingsomrâder 
6 800 mio ptas. 49,4 

FRANKRIQ 58,4 

400 mio ffr. 

363. Globallân til CEPME med henblik pâ finansiering af produktive investeringer, der foretages af 
mindre og meilemstore virksomheder 
400 mio ffr. 58,4 

IRLAND 47,8 

36,5 mio l£ 

369.-370. Blok 2 og 3 (à 300 MW) af et kulfyre t kraftvaerk i M oneypoint 
Electricity Supply Board 
20 mio le 26,2 
16,5 mio l£ 21,6 

ITAUEN 111,4 

162,5 mia lire 

371. Grundlagsinfrastrukturer i et nyt for retningskvarter i Napoli (Campanien) 
MEDEDIL-Societé Edilizia Mediterranea p.A. gennem ISVEIM ER 
35 mia lire 24,2 

372.-373. Globallân til BNL-SezIone Speciale per II Credito Industriale med henblik pâ finansiering af 
produktive investeringer, der foretages af mindre og mellemstore virksom heder i Meilern- og Nordita-
lien uden for udvikiingsomrâder 
17,5 mia lire 11,9 
7,5 mia lire 5,0 
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Produktive investeringer foretaget af mindre og mellemstore virksomheder 
Energl 
Regionudvikling 

Mio ECU 

374. Globaliän tll Banco di Sicilia med henblik pä finansiering af produktive investeringer, der fore-
tages af mindre og mellemstore virksomheder 1 Meilern- og Norditalien uden for udvikiingsomrâder 
10 mia li re 6,9 

375. Qloballân til EFIBANCA med henblik pä finansiering af produktive investeringer, der foretages af 
mindre og mellemstore virksomheder i Mellem- og Norditalien uden for udvikiingsomrâder 
20 mia lire 13,6 

376.-377. Globaliän tit IMI med henblik pä finansiering af produktive investeringer. der foretages af 
mindre og mellemstore virksomheder i Mellem- og Norditalien uden for udvikiingsomrâder 
24.5 mia lire 17,0 
10.5 mia lire 7.3 

378. Globaliän til Istituto Bancario San Paolo dl Torino-Sezione dl Credito Agrario med henblik pä  
finansiering af produktive investeringer, der foretages af mindre og mellemstore landbrugsindustrivirk-
somheder i Meilern- og Norditalien uden for udvikiingsomrâder 
15 mia lire 10,2 

379. Globaliän til Istituto Federale di Credito Agrario for Piemonte, Ligurien og Aostadaien med  
henblik pä finansiering af produktive investeringer, der foretages af mindre og mellemstore landbrugs-
industrìvirksomheder 
10 mia lire 6,8 

3M. Globaliän til VENEFONDIARIO med henblik pä finansiering af mindre og mellemstore projekter  
for rationaliserìng af energianvendelsen Inden for infrastrukturer, industri og byggeri i Mellem- og Nord-
italien 
12,5 mia lire 8.6 

PORTUGAL 29.9 

4 530 mio esc. 

381. Globaliän til Banco de Fomento Naclonal med henblik pä finansiering af dels produktive  
investeringer, der foretages af mindre og mellemstore virksomheder Inden for industri, turisme og 
tjenesteydelser, dels investeringer med henblik pä energibesparelser eller miljobeskyttelse 
4 530 mio esc. 

DET FORENEDE KONGERIGE 

29,9 

16,3 

10 mio £ 

382. Elektriflcering af jernbanelinien Glasgow — Ayr og rullende materiel hertil (Skotland) 
Strathclyde Regional Council 
10 mio £ 16,3 



Finansieringsbidrag uden for Fœllesskabet 

Finansieringsbidragene uden for Fœllesskabet beleb sig til 381,8 mio af egne midier og 91,9 mio af budget-
midler, eilet i ait 473,7 mio. 

Banken stillede midier til râdighed i ni Middeihavslande Inden for rammerne af de finansprotokotler, de har 
indgâet med Faellesskabet (231,1 mio af egne midier og 32,9 mio af budgetmidier, eller i alt 264 mio). 

i AVS-staterne bevilgedes lânene i henhold til den anden og tredje Lomékonvention og i OLT ifelge Ràdet 
for De Europaeiske Faellesskabers afgerelser. De beieb sig til 150,7 mio af egne midier og 59 mio i form af 
risikoviilig kapital af budgetmidier, eiier I ait 209,7 mio. 

Finansieringsbidrag i Middeihavslandene 

Banken fortsatte og afsluttede i de fieste tilfaelde be- 
Villingen af de belob, der indgik Ι finansprotokollerne 
af anden generation. Finansprotokollerne med 
Maghreb- og Machraklandene samt Israel udlob 1  
ovrigt med Oktober 1986. Endvidere ydede den et 
lân i Tyrkiet Inden for rammerne af den genoplivede 
tillaegsprotokol fra 1973. 

Maghreblandene 

I Tunesien ydede Banken seks finansieringsbidrag  
pâ i alt 63,5 mio (heraf 13 mio pâ sœriige vilkâr af 
budgetmidier) via Banque Nationale de Développe
ment Agricole. De gik hovedsagelig til udbygning af 

Anden finansprotokol med Maghreb- og Machraklandene samt Israel 

Den anden finansprotokol med henholdsvis Maghreb- og 
Machraklandene samt Israel âbnede mulighed for bevil-
ling af i ait 600 mio i lân af Bankens midier, 155 mio i lân 
pâ saerlige vilkâr fra enten Banken eller Kommissionen og 
260 mio i gaveydelser, der skulle afholdes over Faelles-
skabets budget. I flertallet af disse lande er lânene af 
Bankens midier forbundet med en rentegodtgorelse, der  
finansieres over gaveydelserne. Ved udgangen af 1986  
havde 34 projekter tegnet sig for 545,2 mio, eller nœsten 
hele det belob, der var afsat af Bankens midier. 
De var fordeit pâ energiprojekter (138,5 mio) og infra 
strukturer, sâsom veje, vandforsynings- og kioaknet samt  
havne (171,5 mio), der medvirker til at skabe det nodven-
dige grundlag for landenes industrielle og landbrugs-
maessige udvikling. Der var som helhed tale om storre  
projekter, der gennemfores af offentlige instanser. 
Bistanden til Industrien udgjorde 263 mio, heraf 28 mio af 
budgetmidier. Den gik til dels tre individuelle projekter  
(55 mio til byggematerialer i Egypten), dels mindre pro 
jekter via lokale udviklingsbanker. Isaer i form af globallân. 

Under disse protokoller har EIB bevilget 17 globallân pâ  
143,5 mio til syv udviklingsbanker I omrâdet, der allerede 
har genudiânt 117,7 mio til 544 mindre og mellemstore  
virksomheder. Globallânsordningen, der under de forste 
protokoller var forbeholdt industrisektoren, er blevet ud- 
videt tu investeringer i landbrugsbedrifter, der er af stor  
betydning. Der er blevet bevilget syv sâdanne globallân til  
lokale banker i Marokko, Tunesien og Jordan, som  
desuden har formidlet lân til storre projekter Inden for  
kvaegavi og naeringsmiddelindustri i Tunesien (55,5 mio). 

Disse banker er sâledes pâ en vis mâde ElB's forlaen-
gede arm og skai vaere i stand tll at foretage en serios 
analyse af de mulige lântagere og deres forehavender. 
Der laegges saerlig va egt pâ de finansierede projekters in
ternationale konkurrenceevne. Erfaringen viser, at indkob-
lingen af disse banker er et udmaerket middel til kontakt 
med den private sektor og til fremme af baeredygtige in 
vesteringer. 
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kvaegavl og skovbrug samt til et mejeri 1 Bou Salem, 
medens restbelobet havde form af to globallân til 
projekter inden for landbrug og landbrugsindustri 
(242 sublân pâ 10,4 mio stilledes til râdighed under 
de lobende globallân). I Algeriet fremmede Banken  
udbygningen af Hovedvej 1 mellem Alger og Blida til 
motorvej med et lân pâ 60 mio. 

Machraklandene 

Lânene i Egypten (62,5 mio) glk til opforelsen syd 
for Kairo af en fabrik for fremstilling af hvid cement  
til det lokale marked samt til blok 4 af et kraftvasrk i 
Shoübrah El Kheima, der fyres med landete egen 
naturgas. I Syrien bevilgedes et lân pâ 16 mio til en  
udbygning af kloaknettet og et renseanlaeg i Aleppo,  
I den nordlige del af landet. I Jordan var de 9,1 mio 

forbeholdt kloaknettet i Zarqa, nordost for Amman, 
og et industriomrâde naer hovedstaden. 

Finansieringsbidrag i andre Middelhavs-
lande 
I Israel indgik et globallân pâ 20 mio i finansieringen 
af 16 mindre og mellemstore industrivirksomheder. I 
Malta deltog Banken i moderniseringen og udvi-
delsen af det nationale og internationale telenet til  
gavn for handel og turisme med et lân pâ 13 mio 
Inden for rammerne af den forste finansprotokol. I  
Cypern muliggjorde et lân pâ 1,2 mio af budgetmid 
ier fortsaettelsen af arbejdet med at etablere et kloak- 
net i de to sektorer af Nicosia. Endelig bevilgedes  
18,7 mio af budgetmidier i Tyrkiet, nemlig til et vand- 
kraftvaerk i Özlüce, i 0stanatolien, der forsynes med  
vand fra en daemning over Peri. 

label 5: Fœllesskabets planlagte finanslelle bistand 
Fordeling pà de konventioner, finansprotokoiler og afgorelser, der var gaeldende eller faerdigforhandiede den 12. maj 1987 

I millioner ECU 

Finansieringsbidrag af budgetmidier 

Und Aftalens art 
Qyldigheds-

periode 
Lân afegne 

midier 
Lân pâ 

sserfige vilkâr 
Risikovillig 

kapital 
Gaveydel-

ser (2) lait 

Middelhavsiandene 
Jugoslavien 
Tyrkiet 

Maghreblandene 
Machraklandene 
Israel 

Finansprotokol 
4, tinansprotokol 

3. finansprotokol 

Forhandies 
Endriu ikke 

undertegnet 

Forhandies 

225 325 (3) 50 600 

Malta 2. finansprotokol 1.10.1986-
31.10.1988 16 3(3) 10,5 29.5 

Cypern  

Libanon 

2, finansprotokol 

Sœriig nedhjslp 

1.5.1984-
31.12.1988 28(1) 

50 
6(3) 10 44 

AVS-stateme og OLT 
AVS-staterne Oen iredje 

Lomékonvention 1986-1990 1 100(1) 600 (2) 600 (3) 4 860 7160 

OLT Rädels afgereise 1986-1990 20(1) 25(2) 15(3) 55 115 

AVS-staterne og 
OLI i ait {') 1 120 625 615 4 915 7 275 

(1) Làn med rentegodtgerelser, der afholdes af Den Europœiske Udvikiingsfonds midier, til projekter i AVS-staterne og OLT og làn med rentegodtgerelser, der  
atholdes over Faellesskabets almindelige budget, til projekter i Middelhavsiandene. Rentegodtgerelserne afholdes af gaveydelserne. 

(2) Finansieringsbidrag beviiget af Kommissionen for De Europeeiske Fsellesskaber. 
(3) Finansieringsbidrag beviiget af Banken. 
(<) Uden overforslerne fil stabilisering af eksportindtœgterne i AVS-staterne (925 mio) og OLT (5 mio) og uden den sœrlige f inansieringsfacilitet for minepro-

dukter fra AVS-staterne (415 mio), idei disse finansieringsbidrag bevilges af Kommissionen for De Europseiske Fœllesskaber. 
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Finansieringsbidrag i AVS-staterne og OLT 

Bankens aktivitet var i hoj grad pâvirket af den fort-
sat prekaere okonomiske situation i flertallet af disse  
stater, af den tredje Lomékonventions forsinkede 
Ikrafttraedelse, den 1. maj 1986, og af de vanskelig-
heder, der altid er forbundet med Ibrugtagnlngen af 
en ny konvention. Den resterende risikovillige kapital  
ifolge den anden Lomékonvention blev opbrugt forst 
pâ âret. 

Der stilledes finansieringsbidrag tii râdighed  
AVS-stater og 1 OLT, nemiig Montserrat. 

18 

Over 60% af midlerne (inklusive forundersogelserne) 
var koncentreret i Industrisektoren (125,4 mio), nem
iig isaer bjergvaerksdrift (50,5 mio), fremstillingsindu-
stri (47,4 mio) og mindre virksomheder via udvik-

lingsbanker (27,5 mio). Der bevilgedes 85 sublân pâ  
41,1 mio under de lobende globallân til mindre og 
mellemstore virksomheder, isaer inden for turisme 
(7,6 mio), naeringsmidler (6,6 mio), tekstilindustrien 
og forarbejdning af plastmaterialer. 

De ovrige iân var fordelt pâ energiprojekter (52,3  
mio, eller 25%) og infrastrukturer for telekommuni-
kation elier vandforsyning (32 mio). 

Over 40% af finansieringsbidragene var forbeholdt 
projekter for rehabilitering og bistand til indkoring af 
virksomheder eller istandsœttelse af infrastrukturer. 

I 1986 stillede Banken 164,4 mio til râdighed i 13 sta 
ter i Afrika, heraf 55,7 mio i form af risikovillig kapi-

Status over den anden Lomékonvention 

Perioden 1981-1985, hvor den anden Lomékonvention 
gennemfortes, var for AVS-staterne praeget af en raekke 
ugunstige faktorer. Prisfaldet pâ de eksporterede râvarer  
fortsatte og som folge deraf ogsâ forvaerringen af bytte-
forholdet og opbremsningen af den okonomiske vaekst. 
Hertil kommer, at et stört antal AVS-stater blev ramt af 
ugunstige klimaforhold (fiere torkeperioder i en raekke 
omrâder i Afrika og hvirvelstorme i Stillehavet). Dette var 
en dyster baggrund for tllrettelseggelse og finansiering af 
nye projekter i den produktive sektor i almindelighed og i 
industri- og minesektoren i sserdeleshed. Trods disse  
vanskeligheder lykkedes det imidlertld Banken at bevilge 
omkring 82% af de 685 mio, der var afsat til finansierings
bidrag af egne midier, og samtlige de 284 mio I form af 
risikovillig kapital af budgetmidier. 

Forvaerringen af den okonomiske og finanslelle situation i 
AVS-staterne forklarer ligeledes den voksende betydning, 
der tilkommer finansiering af istandsaettelse, renovering 
og modernisering af bestâende investeringer (ca. en fjer-
dedel af finansieringsbidragene under den anden Lomé 
konvention). Kun ca. haivdelen af industriens produk-
tionskapacitet er udnyttet i flertallet af AVS-staterne. Det 
gaelder derfor hovedsagelig om at bevare og réhabilitera  
virksomheder, som under visse forudsaetninger igen kan  
blive levedygtige. Disse finansieringsbidrag, hvoraf nogle  
er blevet ydet gennem udviklingsbanker, repraesenterer  
en saerlig nyttig og effektiv middelanvendelse til gavn for  
AVS-staternes okonomiske udvikling. 

Et andet vigtigt kendetegn ved Bankens aktivitet i hen-
hold til den anden Lomékonvention er andeien af Infra-
strukturprojekter (15%), dvs. projekter i forbindelse med  
telekommunikation, vandforsyning til byomrâder og 
havne, der er en folge af den industrielle udvikling. 
Globallânene til udviklingsbanker reprœsenterer ca. 22%  
af finansieringsbidragene. Et af formâlene harmed er at  
gore det muligt for initiativtagere i AVS-staterne, det 
vaere sig private eller offentlige, at bidrage til gennem-
forelsen og finansieringen af produktive investeringer. 
I lyset af erfaringerne tillaegger den tredje Lomékonven 
tion Banken tilnaermelsesvis samme finansieringsformâl. 
Den laegger hovedvaegten pâ projektfinansiering, men  
ogsâ pâ rehabilitering af projekter og bistand til aktions 
programmer i forbindeise med industri, landbrugsindustri 
— herunder industriafgroder, turisme, minedrift og energi-
produktion — transport og telekommunikation. Gennem-
forelsen af den anden Lomékonvention gjorde det endvi-
dere muligt for ophavsmaendene til den tredje Lomékon
vention at laegge vaegt pâ dels genoprettelse af produk-
tionskapaciteten i okonomisk levedygtige virksomheder, 
dels vediigeholdelse af aniaeg . Derfor sigter samarbejdet i 
hojere grad end tidiigere mod at lette indkoring eller re
habilitering af investeringer inden for rammerne af sâvel 
specifikke projekter som sektorprogrammer. Finansie
ringsbidragene i henhold til den tredje Lomékonvention 
ydes i form af Iân af Ba nkens egne midier pâ indtil 1 100  
mio med rentegodtgorelser, der afholdes af Faellesska-
bets budgetmidier, samt i form af risikovillig kapital pâ 
indtil 600 mio af budgetmidier. 
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1 millioner ECU 

Ο 0,3-5 

ο 5,1 - 15 

Ο 15,1 -25 

C ) 50 - 65 

ψ Energi 
•ζ? Infrastrukturer 

Industri 
ψ Globallân 

Forundersogelser 
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tal. Midlerne var koncentreret i Central· og Vestaf- 
rlka. I Zaire gik et lân pâ 50 mio til rehabilitering af 
produktionsanlaeggene i fabrikker for Produktion af 
kobber og kobolt. I Elfenbenskysten var de 24,2 mio 
fordelt pâ en udbygning af telenettet samt fabrikker 
for henholdsvis bomuldsegrenerlng og fremstilling af 
papemballage. Ogsà i Senegal stimulerede Banken  
Industrien (13,5 mio I form af risikovillig kapital),  
nemlig gennem bidrag til omstrukturering af et an-
laeg for Produktion af svovi- og fosforsyre samt  
fremme af mindre og meilemstore virksomheder 
Inden for Industri, men sidelobende hermed tillige  
turisme og fiskerl. 

I Congo skal et làn pâ 10 mio i form af risikovillig 
kapital gore det muligt at forbedre vandforsyningen I 
Pointe-Noire. De ovrige midier indgik i en forbedring 
af energiforsyningen, nemlig udbygning og moderni-
sering af einettet i den nordiige og centrale del af 
Ghana (17 mio) og opforelse af et vandkraftvaerk 
ved Riaba, i iEkvatorlalguinea (4 mio i form af risi
kovillig kapital). 

I det sydilge Afrika gik lânene dels til en forunder- 
sogelse vedrorende udnyttelsen af vandforekomster  
i Lesotho (3,5 mio i form af risikovillig kapital), dels  
til Industrien, nemlig i Mauritius (18,5 mio, heraf 3,5  
mio i form af risi kovillig kapital): Et bomulds- og po-
lyestervaeveri, der samarbejder med en virksomhed i 
Madagaskar, og eksportvirksomheder via et global-
lân til Development Bank of Mauritius; i det nord-
vestlige Madagaskar: Rehabilitering af en tekstil-
fabrik (3,3 mio i form af risikovillig kapital); i Malawi 
(8 mio, heraf 5,5 mio i form af ri sikovillig kapital): Et 
sawaerk og finerskaereri i den nordiige del af landet 
samt rehabilitering og modernisering af en cement-
fabrik i den sydiige del af landet. 

I Gstafrlka stillede Banken risikovillig kapital til râ- 
dighed for blok 7 af et vandkraftvaerk ve d Den Blâ  
Nil i Sudan (9 mio) samt for en forundersogelse ved
rorende âbning af en goldmine i Etloplen (0,5 mio). 

I Vestlndlen var finansiehngsbidragene fordelt pâ  
mindre og meilemstore virksomheders investeringer 

label 6: Finansieringsbidrag I MIddelhavslandene, AVS-stateme og OLT 11986 
I millioner ECU 

Branche 

induslri, landbrug 
og tjenesteydelser 

Làn af egne 
1 Μΐαιΐ9ΐ9···ι^« 

bidrag af Infra- Individuelle 
1 alt midier budgetmidier Energi Struklurer làn Globallàn 

Algeriet 60,0 60,0 — — 60,0 — — 
Turìesien 63,5 50,5 13,0 — — 43.5 20,0 
Egypten 62,5 62,5 — 30,0 — 32,5 — 
Jordan 9.1 9.1 — — 2.6 6.5 — 
Syrien 16,0 16,0 — — 16,0 — — 
Cypern 1.2 — 1.2 — 12 — — 
Israel 20,0 20,0 _ — — — 20,0 
Malta 13,0 13,0 — — 13,0 — — 
Tyrkiet 18,7 — 18,7 18,7 — — — 

MIddelhavslandene 1 alt 264.0 231.1 32,9 48.7 92,8 82,5 40,0 

Afrika 164,4 108,7 55,7 30,0 20.0 96,9 17.5 
Vestindien 23,5 21,5 2.0 5.0 8.5 — 10.0 
Stillehavet 21,5 20,5 1.0 17,0 — 4.5 — 
OLT 0,3 _ 0.3 — — 0.3 — 
AVS-stateme og OLT 1 alt 209,7 150,7 59,0 52,0 28,5 101,7 27,5 

Total 473.7 381,8 91,9 100.7 121,3 184,2 67,5 
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\ Jamaica (10 mio), forbedring at vandforsynlngs- og 
kloaknettene pâ en ο i Bahamas (8,5 mio), et diesel-
kraftvaerk og en hojspaendingsledning 1 St . Lucia 
(5 mio, heraf 2 mio i form at rislkovillig kapital) og en 
forundersogelse vedrorende opforelsen at en vind-
molle 1 Montserrat (260 000). 

I Stillehavet bidrog Banken endelig til finansieringen 
at en daemning med reservoir og en udvidelse at et  
kraftvaerk I Papua Ny Guinea (17 mìo) sâvel som til 
opforelse eller modernisering af sawaerker pâ oerne 
Vanua Levu og Viti Levu, 1 Fiji (4.5 mio, heraf 1 mio 1 
form af risikovill ig kapital). 

Finansieringsbidragenes fordeling efter landenes ud-
viklingstrin viser, at knap 55% af lânene af egne mid 
ier var fo rbeholdt de AVS-stater, der har en per ca
pita indkomst pâ over ca. 400 US-$ og en hojere 
gaeldsevne, medens 66% af den hsikovilllge kapital  
stilledes til râdighed for projekter i de ugunstigst stil-
lede AVS-stater, hvis BNP per capita Ikke overstiger 
400 US-$. 
De fleste projekter i AVS-staterne var genstand for 
samfinansiering, isaer med bilaterale finansieringsin-
stitutioner 1 medlemsstaterne, Den Europaeiske Ud -
viklingsfond, Verdensbanken og andre udvlklings-
fremmende institutioner. 

Kloaknet og renseanlaag I Jordan (jf. projekt nr. 393. s. 73). En del af det rensede vend genanvendes til kunstvanding I omrédet. 
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. inansieringsbidrag uden for Faellesskabet (') 
A. Lân af egne midier  

Aftaler undertegnet i 1986 

Lânene af egne midier til projekter uden for Faellesskabet belob sig til 381,8 mio, nemllg 231,1 mio I Mlddelhavs-
landene og 150,7 mio i AVS-staterne og OLT. De figurerer pâ statusopgorelsen. 

Samtllge lân i AVS-staterne og OLT er forbundet med en rentegodtgorelse, der afholdes af Den Europaeiske 
Udviklingsfonds midier. 

Middelhavslandene 

EGYPTEN 

Mio ECU 

62,5 

38,8 mio egyptiske £ 

383. Blok 4 (320 MW) af et termisk kraftvaerk I 
Shoubrah El Kheima 
Det Egyptiske Elselskab 
18,6 mio E£ 

TUNESIEN 

30,0 

384. Fabrik for fremstilling af hvid cement naer 
Salamut, 220 km sy d for Kairo  
Helwan Portland Cement Company 
20,2 mio E£ 32.5 

ALGERIET 

385. Udbygning af Hovedvej 1 til motorvej mel-
lem Boufarik, i Aigers sydlige udkant, og Blida 
(18 km) 
Den algerlske stat (MInlsterlet for Of fentlige Ar-
bejder) gennem Banque Algérienne de Dévelop·  
pement 
271,9 mio algeriske dinarer 60,0 

50,5 

36,1 mio tunesiske dinarer 

386. Mejeri i Bou Salem, 130 km vest for Tunis, 
for Produktion af la ngtidsholdbar mœlk (UHT). ost 
og smor 
Société Laitière du Nord-Ouest (LAINO) gennem 
Banque Nationale de Développement Agricole 
1,7 mio td. 2,5 

387. Globallân til Banque Nationale de Dévelop
pement Agricole med henblik pà finansiering af 
mindre og mellemstore investeringer inden for 
landbrug og landbrugsindustri 
9,7 mio td. 14,0 

388. Udbygning af kvaegavi og skovbrug i fem  
landbrugskomplekser 
Initiativtagerne via Banque Nationale de Déve
loppement Agricole 
10.8 mio td. 14,0 

389. Udbygning af kvaegavi og skovbrug I fem  
bedrifter pà over 23 000 ha 
Office des Terres Domaniales gennem Banque 
Nationale de Développement Agricole 
13.9 mio td. 20,0 

ISRAEL 

390. Globallân til Industrial Development Bank 
of Israel med henblik pâ finansiering af mindre og 
mellemstore industrivirksomheder 
26,6 mio shekel 20,0 

SYRIEN 

391. KIoaknet og renseaniaeg i Aleppo 
Den syriske stat (Ministerlet for Bollger og Den 
Offentllge Sektor) 
58,8 mio syriske £ 16,0 

MALTA 

392. Modernisering og udvidelse af telefon- og 
telexnettet 
Telemalta Corporation 
5,1 mio maltesiske £ 13,0 

JORDAN 9,1 

2,9 mio jordanske dinarer 

393. KIoaknet (77 km) og renseaniaeg I Zarqa, 
25 km nordest for Amman 
Jordan Water Authority gennem den jordanske 
stat 
0,8 mio jd. 

394. Udvidelse af et industriomrâde for mindre 
og mellemstore industrivirksomheder i en sydiig 
forstad til Amman 
Jordan Industrial Estates Corporation gennem 
den jordanske stat 
2,1 mio jd. 

2,6 

6.5 

AVS-staterne og OLT — Afrika 
Mio ECU 

ZAIRE 

395. Rehabilitering af produktionsanlaeggene i 
fabrikker for Produktion af kobber og kob olt 
Générale des Carrières et des Mines — Exploita
tion (Gécamines) 
2 743,3 mio zaire 50,0 

(') Finansleringsbidragene inden for rammerne af det finansielle 
samarbejde udtrykkes i ECU. De i denne fortegnelse anforte beleb i natio
nale valutaer er sâledes kun retn ingsgivende. De er beregnet pâ grundlag  
af den modvserdi af ECU. som Banken anvendte pâ tidspunktet for lâneaf-
talernes undertegnelse (jf. s. Θ). 

ELFENBENSKYSTEN 24,2 

8 120,5 mio CFA-fr. 

396. Udvidelse af en fabrik for fremstilling af 
papemballage i Vopougo n, naer Abidjan 
Société Nouvelle Abidjanalse de Carton Ondulé 
1 540,3 mio CFA-fr. 4.5 
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397. Opforelse af en fabrik for bomuldsegrene-
ring samt lagerbygninger I Séguela 
Den ivorianske stat — Compagnie Ivoirienne 
pour le Développement des Textiles 
3 240 mio CFA-fr. 9.7 

398. Rehabilitering og udbygning af det nationale 
og internationale telenet 
Den ivorianske stat — Office Nationai des 
Télécommunications 
3 340,2 mio CFA-fr. 10.0 

GHANA 

399. Udbygning af hojspaendingsnettet i den 
nordiige del af landet og modernisering af eldistri-
butionsnettet 
Volta River Authority 
1 575,3 mio cedi 

MAURITIUS 

17.0 

15,0 

201,1 mio rupier 

400. Globatiân til Development Bank of Mauri
tius med henblik pâ finansiering af mindre og mel-
lemstore virksomtieder Inden for industri, land-
brugsindustri og turisme samt industrlhuse i land-
brugsomrâder 
78,7 mio mr. 6,0 

401. Bomulds- og polyestervaeveri 
SOCOTA Textile Mills gennem Development 
Bank of Mauritius 
122,4 mio mr. 9,0 

MALAWI 

402. Rehabilitering og modernisering af en 
cementfabrik i den syd lige del af landet  
Portland Cement Company L td gennem Malawi 
Development Corporation 
5,1 mio kwacha 2,5 

AVS-staterne og OLT — Vestindien 
Mio ECU 

JAMAICA 

403. Globallân til Nationai Development Bank 
med henblik pâ finansiering af mindre og mellem-
store virksomheder Inden for industri, landbrugs-
industri, minedrift og turisme 
53,6 mio jamaicanske $ 10,0 

BAHAMAS 

404. Forbedring af vandforsynings- og kloaknet-
tene pâ oen New Providence; ania eg for Produk 
tion og transport af drikkevand pâ oen Andros 
Water and Sewerage Corporation 
8,8 mio bahamanske $ 8.5 

ST. LUCIA 

405. Dieselkraftvaerk (5 MW) og hojspaendlngs-
ledning 
St. Lucia Electricity Services Ltd 
8,3 mio ostvestindiske $ 3,0 

AVS-staterne og OLT — Stillehavet 
Mio ECU 

PAPUA NY GUINEA 

406. Daemning med reservoir samt to generato-
rer (à 15 MW) i et kraftvasrk i Ramu i den nordost- 
lige del af oen 
Den papuanske stat for Commission de l'Électri
cité 
18 mio kina 17,0 

FUI 

407. Sawaerk samt modernisering og omstruk-
turering af dels et sawaerk, dels aniaeg f or frem-
stilling af finer og krydsfiner 
Fidji Forest industries Ltd  
4,2 mio fijianske $ 3.5 
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Β. Fìnansieringsbìdrag af Fœllesskabets budgetmidier 
Aftaler undertegnet 11986 

Finansiehngsbidragene af Fsellesskabets budgetmidler belob sig til 91,9 mio, nemlig 32,9 mio i län pâ sasriige 
vilkâr I Middelhavslandene og 59 mio I risikovilllg kapital 1 AVS-staterne og OLT. Da Banken har ydet disse  
finansieringsbidrag pà Det Europaeiske 0konomiske Faellesskabs vegne og for dets regning og risiko, figurerer 
de ikke pâ statusopgorelsen, men regnskabsfores i Den Sœrlige Afdeiing (jf. s. 94). ßankens ansvar i forbin-
deise med disse finansieringsbidrag er begraenset til den behorige udovelse af den modtagne bemyndigelse. 

Middelhavslandene 

TYRKIET 

Mio ECU 

408. Vandkraftvaerk I Özlüce, i 0stanatolien 
Den tyrkiske st et (MInisterìet for Energl og Na-
turressourcer) 
13,5 mia tyrkiske £ 18,7 

13,0 
TUNESIEN 

9,6 mio tunesiske dinarer 

409. Globallân til Banque Nationale de Dévelop 
pement Agricole med henblik pà finansiering af 
mindre og mellemstore projekter Inden for land-
brug og landbrugsindustri 
4,2 mio td. 6,0 

CONGO 

415. Istandsaettelse af vandforsyningsnettene i 
Brazzaville og Pointe-Nolre 
Betinget làn til Société Nationale de Distribution 
d'Eau gennem den congolesiske etat 
3 427,5 mio CFA-fr. 10,0 

SUDAN 

416. Blok 7 (40 MW) af e t vandkraftvaerk i Rosei-
res 
Betinget län til National Electricity Corporation 
gennem den audanske stat 
21,1 mio sudanske £ 9.0 

410. Udbygning af kvaegavi og skovbrug i fem 
landbrugskomplekser 
initlatlvtageme gennem Banque Nationale de 
Développement Agricole 
5,4 mio td. 7.0 

MALAWI 5,5 

9 mio kwacha 

CYPERN 

411. Kloaknet tll ca. 16 000 indbyggere I Nicosias 
centrum 
Den cypriotlske stat (Sewage Board of Nicosia) 
0,6 mio cypriotiske £ 1.2 

AVS-staterne og OLT — Afrika 

SENEGAL 

Mio ECU 

13,5 

4 627 mio CFA-fr. 

412. Globallân med henblik pä fina nsiering af for-
undersogelser og kapitalandele 
Betinget làn til Société Financière Sénégalaise 
pour le Développement de l'Industrie et du Tou
risme 
514,1 mio CFA-fr. 1,5 

413. Globallân med henblik pà finansiering af 
mindre og mellemst ore virksomheder inden for in  
dustri, landbrugsindustri, turisme og fiskeri 
Betinget làn til Société Financière Sénégalaise 
pour le Développement de l'Industrie et du Tou
risme 
1 713,7 mio CFA-fr. 5,0 

414. Omstrukturering af et aniasg for Produktion  
af svov l- og fosforsy re i Darou Khoudoss og ged-
ning i M'bao, ns er Dakar 
Betinget làn til den senegalesiske stat 
2 399,2 mio CFA-fr. 7,0 

417. Rehabilitering og modernisering af en 
cementfabrik i den sydiige del af landet  
Betinget làn til Malawi Development Corporation 
3,1 mio mk. 1,5 

418. Sawaerk og finerskaereri i Chikangawa, i 
Viphyaskoven, i den nordlige del af landet  
Betinget làn til den malawlske stat med henblik 
pà dets erhvervelse af aktier i VIphya Plywood  
and Allied Industries Ltd gennem VIphya ^Ip 
and Paper Coiporation Ltd 
5,9 mio mk. 4,0 

iEKVATORIALGUINEA 

419. Vandkraftvaerk ved Riaba 
Betinget làn til den œkvatorialgulneanake etat 
(Société Nationale d'Électricité) 
1 371 mio CFA-fr. 4.0 

MAURITIUS 3,5 

46,6 mio rupier 

420. Bomulds- og poîyestervaeverl 
Betinget làn til SOCOTA Textile Mills gennem 
Development Bank of Mauritius 
20,4 mio mr. 1,5 

421. Globallân til Development Bank of Mauri 
tius med henblik pà finansiering af eksportvirk-
somheder 
26,2 mio mr. 2,0 
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LESOTHO 

422. Finanslering af forundersogelser vedro-
rende udnyttelsen af vandforekomsterne pâ hoj-
sletterne 
Betinget lân til den lesothiske stat for Lesotho 
Highlands Development Authority 
8 mio maloti 

MADAGASKAR 

BURUNDI 

ETIOPIEN 

3.5 

423. Rehabilitehng af en tekstilfabrik I Maha-
janga, I den nordvestlige dei af een 
Betinget län til Société Textile de Majunga gen-
nem den madagasklske stat 
2 500.9 mio madagaskiske franc 3.3 

424. Qloballân med henblik pâ finansiering af for
undersogelser, kapitalandele og lân til virksomhe-
der 
Betinget län til Banque Nationale pour le Déve
loppement Économique 
3ά).3 mio burundiske franc 3.0 

425. Forundersogelse vedrorende âbning af en  
guldmine i Lega Dembi 
Betinget lân til Agricultural and Industrial Devel
opment Bank for Ethiopian Mineral Resources 
and Development Coφoration 
1 mio birr 0.5 

AVS-staterne og OLT — Vestindien 
Mio ECU 

ST. LUCIA 

426. Dieselkraftvaerk (5 MW) og hojspaendings-
ledning 
St. Lucia Electricity Services Ltd 
5.6 mio ostvestindiske $ 2.0 

MONTSERRAT 

427. Forundersogelse vedrorende opforelsen af 
en vindmolle til el produktion pâ oen Montserrat  
Betinget lân til Montserrat Electricity Services 
Ltd (Energimlnlsterlet) 
0,7 mio ostvestindiske $ 0,3 

AVS-staterne og OLT — Stillehavet 
Mio ECU 

FUI 

428. Sawaerk samt modemisering og omstruktu-
rering af dels et sawaerk, dels anlaeg for fremstil-
ling af finer og krydsfiner 
Betinget län til Native Land Trust Board 
1,2 mio fijianske $ 1.0 

Kobberproduktion i en fabrik i Zaire, der tilhorer Gécamines (jf. projekt nr. 395, s. 73). 
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Dette kapitel omhandler udviklingen pâ kapitalmar-
kederne og de midier, hvoraf Banken afholder de iàn  
af egne midier, der figurerer pâ dens statusopga-
retse. og som den baarer det finansielle ansvar for. 
Det omhandler ikke de midier, der forvaltes for tred-

jemand og for dennes regning, og som regnskabs-
fores uden for statusopgerelsen i Den SaerUge A fdeling 
(jf s. 94), nemlig isaer lânene af NIC's midier og de  
finansieringsbidrag i AVS-staterne og Middelhavs-
landene, der af holdes afFaellesskabets budgetmidier. 

Udvikling pâ kapitalmarkederne 

I de forste mâneder af 1986 fortsatte det generelle 
fald i den nominelle rente, der indledtes 1 1985. Det 
udloste en eftersporgsel efter län, som modtes med 
interesse af investorerne pà grund af de tilbudte 
vilkâr. Den prlmaere aktivitet pâ markedet for fast 
forrentede papirer var derfor meget llvlig I denne 
Periode, og der blev udbudt fiere emissioner med 
ussedvanllg lang lobetid. 

De investorer, der ventede yderiigere rentefald, fik i 
forste omgang deres forventninger bekraeftet af dis-
kontonedsaettelser i nogle lande, isaer De Forenede 
Stater trods svaekkelsen af dollaren. Midt pâ âret fik 
dollarfaldet og frygten for en stramning af pengepoli-
tikken som folge af et for kraftigt okonomisk gen-
opsving i De Forenede Stater imidlertid ikke-ameri-
kanske investorer med dollarpapirer til at fole sig pâ  
usikker grund. Usikkerheden bredte sig derefter til  
de ovrige markeder, der ligesom dollarmarkederne 
allerede havde vanskeligt ved at fordoje den livlige 
emlsslonsaktivitet forst pâ âret. Rentefaldet ophorte 
Inden sommerens begyndelse, og der konstateredes 
endda en midlertidig rentestigning pâ visse marke
der. Investorerne blev mere selektive og foretrak 
klart de fast forrentede forsteklasses papirer med 
kort lobetid. Pâ grund af usikkerheden over for den 
kommende renteudvikling placerede de endvidere 
deres langfristede midier i variabelt forrentede emis
sioner. 

Da omkostningerne ved optagelse af fast forrentede 
län — bortset fra en mindre pause midt pâ âret —  
generelt var faidende, kunne emittenterne med for-
del refinansiere deres tidligere, mere byrdefulde 
emissioner. Det gjaldt ligeledes emissionerne af va
riabelt forrentede notes I US-$. Eftersporgslen efter 
sidstnaevnte steg derfor i en sâdan grad, at der med 
held blev udbudt store emissioner med lang lobetid, 
og at marginalen i forhold til de traditionelle inter-

bankbasisrenter C) indsnaevredes og endda blev ne
gativ. En raekke f inansieringsinstitutioner udnyttede 
de midlertldigt meget gunstige vilkâr til at udbyde  
variabelt forrentede notes med âben lobetid, som  
myndighederne var vtllige til at betragte som en kilde  
til egenkapital. Senere pâ âret reagerede inve 
storerne pâ det fortsatte systematiske fald i afka- 
stene pâ lân og isaer pâ emissionerne af notes med 
variabel rente og âben lobetid. Derfor kom emissio 
nerne af euro-commercial paper og renteswaps igen 
frem i terreste raekke som mindre bekostelige kllder  
til variabelt forrentede midier. 

Disse spaendinger omkring de variabelt forrentede 
notes var ikke aftaget ved ârets udgang. Alligevel 
forblev realrenteniveauet pâ grund af den generelt 
faldende inflation rekordhojt pâ de fleste store mar
keder. Dette sammen med de faldende oliepriser og 
aftalen mellem De Forenede Stater og Japan om 
stabilisering af kursen mellem dollar og yen bidrog 
til pâ ny at indgyde markedsdeltagerne forventninger 
om et rentefald pâ markederne for fast forrentede 
papirer. hvor der derfor viste sig tegn pâ et genop-
sving i emissionsaktiviteten. Hvis man imidlertid ikke 
tager hensyn til stigningen i nyemissionerne med  
henblik pâ refinansiering og ejheller til emissionerne 
af aktiekonvertible obligationer eller obligationer  
med aktieoptioner, var stigningen i nyemissionerne  
pâ det internationale obligationsmarked og pâ de na 
tionale markeder for udenlandske obligationer sand- 
synllgvis under et mindre end i de foregâende âr. 
Dollarens svaekkelse pâ valutamarkederne og den  
usikkerhed og de spaendinger, den udloste, isaer In 
den for EMS, bidrog sandsyniigvis hertil. 

(1) Intertenkudlànsrenten i London (LIBOR), interbankindiânsrenten i LondtKi 
(LIBID) eller gennemsmttet mellem LIBOR og LIBID (LIMEAN) 
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Pâ markedet for internationale DM-obilgatlcner 
egedes primaeraktivlteten betydeligt, emend mindre 
end âret for. Rentefaldet fortsatte som helhed trods 
nogle forbigâende stigninger. 

bundsbanken en storre udvidelse af pengemaengden 
end oprindelig planlagt, hvorved den i videst mullgt 
omfang tog hensyn til udviklingen I DM-kursen over 
for sâvel US-$ som de ovrige EMS-valutaer. 

Forbundsbankens pengepoiltik sigtede i 1986 mod 
at konsolidere de gjorte fremskridt 1 retning af stabi-
iisering af det tyske prisniveau og at regulere vaek-
sten i pengemasngden, sâ den muliggjorde en fort-
sat okonomisk vaekst i faste priser. Derfor tlllod For-

I de forste màneder af 1986 blev der udbudt et ret  
stört anta! emissioner af DM-obligatloner med nulku-
pon, men denne aktivitet ophorte praktlsk taget I an-
det haivâr. Desuden blev der udbudt variabelt for-
rentede emissioner, isaer i forste haivâr. Deres mar-

Effektiv bruttorente af barsnoterede obligationer 
pà Faellesskabeis forske llige kapi talmarkeder. For sammeniigningens skyld er der kun taget hensyn tll obligationer, hvis 
emissionsvilkàr svarer til emissionsvilkârene for Bankens lân, ligesom de i Det Forenede Kong erige og Irland sae dvanlige 
halvàrlige renteberegninger er erstattet af beregninger pà ärsbasis. 
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kedsandel var under et betydelig sterre end nulku-
ponemissionernes. Udvidelsen af markedet for inter 
nationale DM-emlsstoner skyldtes imidlertid I forste  
raekke emissionerne af konvertlble elier aktieop-
tionsbaerende obligationer. 

Som helhed udbyggede DM sin rolle pâ markederne 
for Internationale emissioner. 

I Nederlandene fulgte den lange rente stort set ud-
vikllngen i Forbundsrepublikken Tyskland, idet den 
dog midlertidigt endda var lavere. Emissionsaktivite-
ten pà obligationsmarkedet I gylden var markant livll-
gere end 1 1985 pâ grund af de liberaliseringsforan-
staltninger, der trâdte i kraft ferst pâ âret, og som  
dels lettede Ikke-derboendes adgang til markedet,  
dels ί hoj grad udvidede viften af tilladte finansielle  
instrumenter. 

I Frankrig faldt renten indtil sidst pâ sommeren pâ 
grund af den gunstige udvikling i priserne og pâ be-
talingsbalancen. Derefter pressede bâde inden- og 
udenlandske faktorer til en vis grad renten i vejret. 
Den primaere aktivitet steg, omend den midlertidigt 
var udsat for spaendinger. Markedet for eurofranc. 
der âbnedes for nylig, opievede en jaevn strom af 
emissioner, heriblandt den forste emission af varia-
belt forrentede notes og en raekke emissioner af 
konvertible obligationer. 

Den primaere aktivitet pâ markederne for europund  
og udenlandske obligationer (Bulldogmarkedet) var i  
hoj grad pâvirket af det kraftige fald i oliepriserne,  
der bidrog til at holde investorerne borte fra pund- 
papirer. Pâ Bulldogmarkedet var emissionsaktivite- 
ten sâledes forholdsvis liviig i forste haivâr, hvorefter  
den naesten ophorte. Der blev ikke udbudt emissio
ner i europund i tredje kvartal. Emissionerne af varia-
belt forrentede notes, der naesten alle blev udbudt 
af k reditforenlnger, var de rfor ene om at holde mar
kedet levende hele âret, og det forte til en maerkbar 
fremgang i det samlede résultat. Den meget omtalte 
tekniske og institutionelle revolution, der fandt sted 
pâ markedet i London, den 26. Oktober 1986, (»Big 
Bang«) havde ved ârets udgang ikke haft naevne-
vaardig betydning for de udenlandske lântagere. 

De Italienske markeder for eurolire og udenlandske 
obligationer bod fortsat làntagerne attraktive, omend 
begraensede muligheder og var som helhed ikke ud
sat for storre spaendinger. En betydelig afdaempning 
af Inflationen bidrog til at stimulera eftersporgslen 

efter fast forrentede papirer. I Spanien forte den 
svage eftersporgsel efter lân fra den private sektor, 
svaekkelsen af inflationspresset og et for andet âr i 
traek omfattende overskud pâ betalingsbalancen til  
en forbedring af lânevilkârene pâ det spanske obli-
gationsmarked. 

Ogsà i Belgien forbedredes forholdene pâ obliga
tionsmarkedet markant i forârets lob takket vaere 
fremskridtene pà inflationsfronten. Derefter mind-
skede den genopblussende usikkertied de positive 
virkninger af de nye foranstaltninger for stabilisering 
af Ökonomien, hvllket gjorde bâde renteniveauet og 
vilkàrene pâ obligationsmarkedet ustabile. I Luxem 
bourg var forste haivâr praeget af en langvarig tilba-
gegang, der aflostes af en période med stabilitet og 
en roligere renteudvikling. 

I Danmark vendte forvaerringen af betalingsbalancen 
i foràret tendensen til forbedring af vilkàrene pâ ob
ligationsmarkedet. Senere pâ âret bremsede den 
fornyede stramning af budgetforanstaltningerne mid
lertidigt stigningen i obligationsafkastene. I Irland 
var rente niveauet indledningsvis faidende, men steg 
sä brat, hovedsagelig pâ grund af den usikkerhed, 
som den hurtige svaekkelse af pundet og i mindre 
omfang dollaren gav anledning til, og det til trods for  
at det i august blev besluttet at nedjustere kursen 
for irske pund med 8% i forhold til de ovrige EMS-
valutaer. Sidst pâ âret afslappedes forholdene pâ  
obligationsmarkedet pâ ny, ligesom afkastene 
begyndte at falde, da pundet stabiliseredes, og re
geringen bebudede en politik for reduktion af det 
offentliges finansieringsbehov i 1987 og sikring af en  
fast Valutakurs inden for EMS. I Grsekenland stram-
medes kreditvilkârene pâ ny, medens myndighe-
derne i Portugal fremmede en rentesaenkning. 

De samlede emissioner 1 ECU (6,6 mia) var betyde 
lig lavere end âret for (9,4 mia), da markedet var pâ 
virket af de successive svaekkelser af nogle af de 
valutaer, der indgâr i ECU. 

Afmatningen i emissionsaktiviteten var sœrllg udtalt i  
forste kvartal, idet markedet i vid udstraekning havde  
foruddiskonteret den generelle kursaendring, der 
fandt sted inden for EMS den 6. aprii. Dernaest kom 
det til et genopsving i emissionsaktiviteten, som de-
valueringen af det irske pund ikke formâede at rokke 
ved, men som dog ebbede ud i lobet af de folgende 
mâneder for naesten helt at forsvinde i november. 
Làntagerne, der isaer folte sig tiltrukket af swapmu-
lighederne, havde tendens til at udbyde emissioner 
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med meget lav nomine! rente, som investorerne for-
holdt sig noget modstraebende over for, da de  
kunne opnâ naesten tilsvarende afkast pâ andre valu-
taer. December var k endetegnet af en vis genopliv-
nlng af emissionsaktiviteten, isaer pâ grund af de  
japanske og til en vis grad ogsâ de schweiziske  
Investorers fornyede interesse. Som helhed skyld- 
tes forstyrrelserne pâ markedet for ECU forbigâende  
tekniske vanskeligheder. De var ikke udtryk for 
en strukture! svaghed. 

Dollarens andel af de samlede internationale ny-
emissioner af obligationer faldt markant sldste âr.  
Det skyldes de meget udtalte virkninger af dollarens 
svaekkelse i forhold til samtlige forende valutaer sâ- 
vel som tilbagegangen i emissionerne af variabelt 
forrentede obligationer, der hovedsageüg lyder pâ  
US-$, men ogsâ Stagnationen i de udenlandske 
emissioner pâ det amerikanske kapitalmarked (Yan-
keebondmarkedet). En af ârsagerne til denne Stag
nation var nok den store obligationsmsngde, der 
âret igennem blev udbudt af amerikanske lântagere  
med sigte pâ at refinansiere tidügere og mere byrde-
fulde !ân. og som naturügvis begrasnsede de midier, 
der stod ti! râdighed for udenlandske lântagere.  
Sidst pâ âret viste investorerne pâ ny en vis inter 
esse for udenlandske emissioner. 

Reduktionen af dollarens andel af obligationsmarke-
derne havde vaeret endnu storre, hvis ikke den var 
blevet bremset af nogle saerlige omstaendigheder, 
sâsom at der isaer i august og September blev ud
budt obligationer med hojere rente end markedsren-
ten (der til gengaeld soigtes til kurser over pari),  
specielt med henblik pâ de japanske investorer.  
Lanceringen af emissioner med hypotekiân som sik-
kerhed (mortgage-backed securities), naesten ude-

lukkende pâ dollarmarkedet, bidrog ligeledes til at 
begraense tilbagegangen i dollarens markedsandel, i 
det omfang investorerne blev fortrolige med denne 
nye og offe komplicerede lâneform. 

Aktiviteten pâ markederne i yen ogedes kraftigt sld 
ste âr, sâledes at yenen udbyggede sin markedsan 
del. Medens disse emissioner i 1985 var naesten lige-
ligt fordeit pâ udenlandske obiigationer (Samurai-
markedet) og obligationer i euroyen, var sidst-
naevnte langt störst i 1986. Det skyldes isaer. at regi-
streringsprocedurerne for emissioner i euroyen er  
enklere, at det sekundaere marked herfor er mere  
likvidt, og at markedet for euroyen er blevet libera-
liseret i langt hojere grad end markedet for uden
landske obligationer, hvor nyemissionernes omfang i 
ovrigt aftog. 

Emissionerne af aktierelaterede obligationer, som  
isaer blev udbudt af japanske og amerikanske lânta
gere, var blandt ârsagerne til den usaedvanlig 
kraftige udvidelse af markedet for udenlandske ob 
ligationer i Schweiz. I denne forbindelse bemaerker 
man udvikiingen i anvendelsen sâvel af obligationer i 
to valutaer, isaer i forste haivâr, som af de nye «uda-
terede«· obligationsemissioner. Skont der blev ud
budt et vist anta! klassiske emissioner med âben lo-
betid, dominerede de udaterede obligationer, hvis 
rentefod genereit kunne revideres hvert tiende âr, li-
gesom der var mu lighed for fortidig indfrielse. Langt  
den storste del af emissionsaktiviteten var dog kon-
centreret om klassiske obligationer, hvilket underti-
den forte til maetning af markedet. Schweizerfranc-
ens soliditet tiltrak dog fortsat i hoj grad ikke-derbo-
ende, skont den lange rente forblev naesten uaen-
dret. 

Bankens aktivitet pâ de forskellige kapitalmarkeder 

Den forholdsvis rigelige likviditet pâ kapitalmarke-
derne, i det mindste i forste haivâr af 1986, og den  
samtidige tendens til rentefald gjorde det muligt for 
Banken at tìlvejebringe storre belob pâ samtlige del-
markeder, nemlig i ait 6 785,5 mio, eller over 18% 

mere end âret for (5 709,2 mio) og over 50% mere 
end i 1984 (4 360,9 mio). 

De tilvejebragte midier steg sâledes med 3 438,7  
mio efter indregning af tilbagebetalinger og udsving i 
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omregningskurserne. hvilket sammen med saldoen 
pâ driftsregnskabet (576.5 mio) og medlemsstater-
nes kapitalindbetalinger ogede Bankens egne midier  
ifelge statusopgorelsen den 31. december 1986 til 
35 860,5 mio fra 31561,5 mio den 31. december  
1985. 

Skont der opstod nogle spaendinger pâ visse marke- 
der sidst i 1986, og lântagningen var ujaevnt fordelt  
pâ grund af kundernes efterspcrgsel, havde Banken  
ingen storre problemer med at tilvejebringe sine  
midier. Dens tilstedevaerelse pâ isaer markederne for  
US-$ og yen skyldtes nok kundernes eftersporgsel,  
men isaer dens muligheder for (ertldig Indfrlelse af  
de lân, den tidligere havde emitteret tll en hojere  
rente. De fortidige indfrlelser belob sig sâledes til  
1 089,7 mio mod 509,6 mio i 1985. Hovedparten  
(758,2 mio, eller 70%) finansieredes enten ved emis 
sion af nye obligationer (436,1 mio), nâr restlobeti-
den pà det fortidigt indfriede lân var forholdsvis lang,  
eller via ìnterbankforretninger med kortere lobetid 
(322,1 mio). Pâ grund af det markante fald i renten 
for US-$ og investorernes accept af emittentens af-
talemaessige anvendelse af indfrielsesbestemmel-
serne omfattede disse indfrielser isaer emissioner i 
US-$ (696,7 mio), efterfulgt af yen og i mindre om-
fang schweizerfranc, luxembourgske frane, Eurco og 
gyiden. Endelig genforhandlede Banken nogle pri
vate placeringer, isaer i yen. 

Som i 1985 anvendte Banken med al nodvendig for-
sigtlghed swapteknikken (swaps af renter, valutaer 
eller begge dele) til at skaffe sig dels variabelt for-
rentede US-$ pâ fordelagtige vilkâr, dels nogle af de 
fast forrentede valutaer, der var behov for til udbeta-

ling pâ lân (ECU og franske franc), og hvis markeds-
vilkâr ikke kunne forenes med kundernes efter
sporgsel. Denne teknik gjorde det som tidligere mu-
ligt bâde at tappe kapitalmarkederne for valutaer, 
som Banken ikke tilbyder sine kunder (emissioner i  
canadiske dollar), og at udnytte dels likviditeten pâ  
visse markeder (offentlige emissioner eller private  
lân i yen), dels den sasriige eftersporgsel efter emis 
sioner fra forsteklasses emittenter (dollaremissio- 
ner). 

Med variabel rente tilvejebragte Banken 540,7 mio  
mod 899,2 mio i 1985, udelukkende i US-$. Dens 
forste variabelt forrentede lân i US-$ fra 1971 fik i 
1986 folgeskab af e t andet pâ 291,4 mio pâ grund af 
de forholdsvis gunstige vilkâr, der herskede pâ mar-
kedet i begyndelsen af fjerde kvartal. Resten af de 
variabelt forrentede midier stammede fra de naevnte 
swapforretninger. 

Medens lântagningen med variabel rente aftog, isaer  
pâ grund af en vigende eftersporgsel fra kunderne,  
Steg lântagningen med fast rente til 6 244,8 mio, el 
ler med 30% I forhold tll 1985 (4 810 mìo), nâr inter- 
bankforretningerne og overdragelserne af andele i  
lângivningen medregnes (5 903,8 mio i lân, 321 mio i 
ìnterbankforretninger og 20 mio i udlânsandele). Ser  
man bort fra de fâ markeder, hvor det ikke var mu- 
ligt at opnâ gunstige rentevllkâr (Yankeebondmarke- 
det i De Forenede Stater), eller som var midlertidigt 
urolige (ECU og franske franc sidst pâ âret), befae-
stede Banken sin position pâ de forende kapitalmar-
keder i og uden for Faellesskabet. Med sin forsigtige 
hoidning til nyskabelser pâ markedet begraensede 
Banken sig til at anvende nye fremgangsmâder, nâr 

label 7; Tilvejebragte midier 1982-1986 
I millioner ECU 

Meilern- og langinsiede làn Kortfristede lorretnmger 

Tilvejebragte Indlàns- Tredjemands 
midier Interbank- Offentlige Commercial beviser andele l 

Regnskabsâr i ail Antal 1 ail Private lân lorreinmger làn paper 1 ECU Benkens udlàn 

1982 3 205,2 91 3145,7 1 213,7 105.7 1 826,3 59,5 
1983 3 619,4 81 3 508,4 1 130,9 62,1 2 315,4 — — 11,0 
1984 4 360,9 104 4 049,7 R??,2 — 3 227,5 189,1 100,0 22,1 
1985 5 709,1 75 5 324,5 1 095,5 — 4 229,0 374.0 — 10,6 
1986 6 786,5 77 6 765,5 1 009,7 321,0 5 434,8 — — 20,0 

(1) Kommissionen lor De Eurcpsiske Fseiiesskaber optog ι 1986 lân pà 477,4 mio i NiC's navn, 638,5 mio i Det Europsiske Atomenergilceilesskabs navn og 
1 598.8 mio I Det Europseiske Kul- og Slâliaallesskabs navn. dvs. i ait 2 714,7 mio (Kurs pr 31. december 1986). 
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de kunne afbode de rìsici, som den er udsat for. Det 
kunne en emission i europund med opsat rentefast-
saettelse (delayed rate setting), idet den garderede 
Banken mod den risiko, der figger i, at dens udlâns- 
rente revideres hyppigt i overensstemmelse med ud-
vlklingen pâ markedet. I ovrigt er mâlet for Bankens 
middeltilvejebringelse pâ de forskellige kapitalmarke-

der altid at opnâ de bedst mulige lânevilkâr for de 
valutaer, lobetider og belob, som kunderne fore-
traskker. 

Medlemsstaternes valutaer, der allerede 1 1985 spil-
lede en fremtraedende rolle ved middeltilvejebringel-

Tabel 8: Tllvejebragte midier 11986 
Fordeling pâ valutaer 

Mio ECU 

Inden swaps 

% 
Swaps 

Mio ECU 

Efter swaps 

Mio ECU % 
FAST FORRENTEDE, MELLEM- OG 
U\NGFRISTEDE LÄN 
Medlemsstaternes valutaer 
ECU 827,0 12,2 + 70 897,0 13,2 
DM 859,4 12.7 859,4 12,7 
Lire 594,1 8.7 594,1 8,7 
Fl. 515,0 7,6 515,0 7.6 
Ffr. 218,8 3.2 -F 194 412,8 6.1 
£ 304,1 4.5 304,1 4.5 
Bfr. 262.6 3.9 262,6 3.9 
Lfr. 56,5 0,8 56,5 0,8 

3 637.5 53,6 + 264 3 901,5 57,5 

Tredjelandes valutaer 
us-$ 1 117,4 16,5 -194 923,4 13,6 
Yen 686,9 10,1 -172,8 514,0 7,6 
Sfr. 510,5 7.5 510,5 7.5 
Can. $ 146,4 2.2 — 146,4 
0sch. 54,4 0,8 54,4 0,8 

2 515,6 37,1 -513,3 2 002,3 29,5 

lalt 6153,1 90,7 - 249,2 5 903,8 87,0 

VARIASELI FORRENTEDE, KORT-, 
MELLEM- OG LANGFRISTEDE LÂN 

Tredjelandes valutaer 
US-$ — Notes med variabel rente 291,4 4.3 291,4 4,3 

— Andet + 249,2 249,2 3.7 

lalt 291.4 4.3 + 249.2 540,6 8.0 

INTERBANKFORRETNINGER 
US-$ 296,2 4,3 296,2 4,3 
Lfr. 24,8 0,4 24,8 0.4 
lalt 321,0 4,7 321,0 4.7 

TREDJEMANDS ANDELE 1 BANKENS UDLÂN 
DM 20,0 0,3 20,0 0,3 

Total 6 785,5 100,0 6 785,5 100,0 
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sen. udbyggede deres andel til 3 946,3 mio, eller  
58,2% af de fast forrentede midier (mod 2 942,1 mio  
1 1985, svarende til 51,5%), hovedsagelig takket 
vaere offentllge emissioner elier private placeringer 
(3 901,5 mio). 

ECU var med 897 mio fortsat den mest lânte valuta/  
valutaenhed i Faeilesskabet. Trods de faidende emis- 
sionsafkast og svaekkelsen af ECU som folge af ud- 
svingene i visse af dens valutabestanddele lykkedes  
det Banken ikke blot at bevare fodfaestet pâ de tra 
ditionelle markeder, men ogsâ at udvide sin aktivitet  
til nye. Forst pâ âret udbod den sâledes en emission  
pâ 180 mio pâ det internationale ECU-marked, hvis 
succès bl.a. genoplivede den ellers meget svage ef-
tersporgsel. Derefter tappede den bâde visse med-
lemsstaters markeder (Frankrig og Forbundsrepub-
likken Tyskiand) og det japanske marked. Pâ det 
franske marked, hvor den lancerede sin forste ECU- 
emissìon i 1985, udbod den en ny, der vil blive note 
rei i Paris. Den var pâ 300 mio, hvoraf 250 mio blev 
piacerei via de franske bankers indenlandske net. 
Endvidere henvendte Banken sig til det tyske mar 
ked med en international émission, hvoraf en betyde-
lig del blev afsat til tyske kunder. Endelig placeredes 
en stor del af en International emission pâ 125 mio  
hos japanske investorer, der i ECU sâ et attraktivt 
middel til spredning af deres portefoljer. Resten af 
de fast forrentede midier hidrorte fra private lân pâ 
122 mio og en swapforretning pâ 70 mio. 

DM, hvis andel af middeltilvejebringelsen med fast  
rente steg betydeligt i 1986 (879,4 mio mod 617,1 
mio i 1985). indtager andenpiadsen efter ECU. Bort- 
set fra en tildeling af andele i Bankens udiân forst pâ  
âret anvendîes DM udelukkende i fast forrentede  
emissioner, idei renteforskellen til ugunst for private 
placeringer i Schuldscheindarlehen ikke gjorde det 
muligt at tappe dette marked i 1986. Med he nblik pâ  
daekning af kundernes eftersporgsel optrâdte Ban-
ken pâ markedet âret igennem, hvorved den foriaan-
gede lobetiderne, nâr markedet og kundernes 
eftersporgsel tillod det. Den udbod sâledes bl.a. to 
obligationsiân med en ussedvanllg lobetid pâ 30 âr  
og lav rente. 

Pâ grund af en betydelig eftersporgsel fra kunderne 
som folge af omfanget af Bankens lângivning i Italien  
og likviditeten pâ det italienske kapitalmarked blev 
lire med 594,1 mio mod 342 mio âret for den tredje 
mest lânte blandi medtemsstaternes valutaer. Ban-
ken tappede hovedsageiig det italienske kapitalmar
ked, hvor den udbod fire offentlige emissioner, nem-
llg en forst pâ âret og de tre ovrige i de sidste fire 

mâneder, hvor der indtrâdte et kraftigt rentefald. 
Som âret for rejste den tillige midier pâ markedet for 
eurolire, nemlig 101,5 mio, ligesom den foretog en 
privat placering pâ det italienske marked. 

I gyiden belob den samiede lântagning med fast 
rente sig til 515 mio mod 424,3 mio i 1985. Den var  
ligeligt fordelt pâ private placeringer (268,1 mio) og 
offentlige emissioner (245,9 mio). 

I Frankrig lettede fritagelsen af EIB-obligationer for  
kildeskat Bankens adgang til kapitalmarkedet, hvor  
den udbod en emission pâ 218,8 mio sidst i tredje 
kvartal. De resterende midier rejstes i form af to  
swapforretninger, hvorved den samiede middeltilve-
jebringelse i franske franc nâede op pâ 412,8 mio. 

Endelig lânte Banken mindre belob med fast rente 
pâ forskeltige andre kapitalmarkeder i medlemssta-
terne. Den sikrede sig sâledes hele 304,1 mio i pund 
mod 217,7 mio ì 1985, nemlig pâ det britiske marked  
for udenlandske emissioner sâvel som pâ markedet 
for europund, afhaengig af lobetiderne og rentesat-
serne. Pâ det britiske marked drog Banken fordel af 
den liberalisering, som Big Bang indebar, og an-
vendte som forste emittent med held bought deal- 
teknikken, dvs. fast overtagelse pâ forudfastsatte vil- 
kâr. 

Den belglske francs andel af de fast forrentede mid 
ier var stori set uforandret i forhold til âret for. Pâ  
dette marked udbod Banken sâledes en offentlig 
emission, der sammen med en raekke private lân og  
bankkreditter belob sig til i alt 262,6 mio. Med 81,4 
mio rejste Banken over det dobbelte af âret for ì  
luxembourgske franc, isaer pâ grund af omfanget 
af de fortidlge indfrielser, der finansieredes via inter-
bankforretninger. 

Blandi tredjelandenes valutaer steg dollarens andel 
af de fast forrentede midier, isaer pâ grund af de in-
terbankforretninger, der finansierede de fortidige 
indfrielser. Banken rejste sâledes i alt 1 219,6 mio  
mod 984,4 mio I 1985. Endvidere indgik US-$ I to 
valutaswapforretninger med henblik pâ opnâelse af 
valutaer, som Banken midlertidigt var udgâet for. 

Skont de fordelagtigere vilkâr pâ euromarkedet fik 
Banken til at koncentrere sin aktivitet her, sogte den 
ind pâ andre markeder, nâr det var m uligt. Eurodol-
larmarkedet var sâledes genstand for fire offentlige 
emissioner pâ Ι alt 606,9 mio. Som tidiigere blev 
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disse lân udbudt efter tendersystemet blandt et be-
graenset antal banker eller forhandlet via et bank-
konsortium. Tilskyndet af de gunstige vilkâr 1 New 
York ved udgangen af forste kvartal vendte Banken 
efter to ârs fravaer tllbage tll det amerlkanske mar 
ked for udenlandske emittenter med en emission pâ  
225,2 mio eg en Isengere lobetid end pà eurodollar- 
markedet. Ved at tllpasse emissionsvilkârene til de  
japanske investorers onsker, isaer et onske om  
hatvârlige renteterminer, lykkedes det Banken forst  
pâ âret at piacere en offentlig emission pà 225,2 mio  
i Japan pâ interessante vilkâr. Interbankforretnin- 
gerne med en lobetid pâ under fem âr belob sig til  
296,2 mio, eg de private lân til 60,1 mio. 

I 1986 drog Banken fordel af udvldelsen af marke-
derne for fast forrentede yen, bâde det japanske 
marked og euroyenmarkedet, idet den her lânte i alt 
686,9 mio, nemiig 514 mio med fast rente og 172,8 
mio som et résultat af swapforretninger med varla- 
belt forrentede US-$. En del af de fast forrentede  
midier satte den i ovrigt i stand til at finansiere forti- 
dige indfrielser af tidiigere emissioner pâ i ait 217,8 
mio. 

Pâ det ekspanderende schweiziske marked, hvor 
den liberalisering, der indiedtes i 1985, fortsatte,  
lykkedes det at rejse 510,5 mio (mod 354,8 mio i 
1985). Aktiviteten var fordeit pâ offentlige emissioner 

Tiivejebragte midier 1982-1986 
Mio ECU 
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label 9; Tilvejebragte midier 11986 
Fordeling efter oprindelse 
I. Meilern- og langfristede lân med fast eiler variabel rente 
OFFENTLIGE LAN 

Bel0b ί Nominal 
Emissions- Tegnings- national valuta Beiab i Labetid rente 

mâned Emissionssted valuta 1 mio mio ECU (âr) m 
Januar Luxembourg Lfr. 1 000,000 22,399 7 8,625 
Januar Japan Yen 30 000,000 168,344 12 6,60 
Januar Forbundsrepublikken Tyskiand DM 300,000 137,371 10 6,375 
Januar Luxembourg US-$ 200,000 225,244 10 9,5625 

Februar Luxembourg ECU 180,000 180,000 7 8,625 
Marts Det Forenede Kongerige e 25,000 40,628 10 10,50 
Maris Italien Lire 150 000,000 100,675 8 12,75 
Marts Luxembourg Yen 25 000,000 140,286 10 6,125 
Marts De Forenede Stater US-$ 200,000 225,244 12 8,25 
Marts Forbundsrepubiikken Tyskiand DM 300,000 137,371 10 5,625 
Marts Nederiandene Fl. 300,000 121,885 10 6,50 
April Forbundsrepubiikken Tyskiand DM 150,000 69,081 12 5,50 
April Schweiz Sfr. 200,000 110,072 10 4,875 
Maj Frankrig ECU 300,000 300,000 12 6,50 
Maj Forbundsrepubiikken Tyskiand DM 150,000 69,081 30 5,75 
Maj Luxembourg Can. $ 100,000 76,389 10 9,00 
Juni Luxembourg Lire 150 000,000 101,525 8 10,50 
Juni Det Forenede Kongerige £ 100,000 158,209 15 9,00 
Juni Forbundsrepubiikken Tyskiand DM 300,000 138,162 10 6,125 
Juni Luxembourg US-$ 250,000 266,884 10 7,75 
Juli Belgien Bfr. 4 000,000 91,075 8 7,25 

September Forbundsrepubiikken Tyskiand DM 200,000 93,115 30 6,00 
September Nederiandene Fl. 300,000 123,986 15 6,00 
September Schweiz Sfr. 150,000 85,473 12 4,875 
September Frankrig Ffr. 1 500,000 218,822 10 7,20 
September Italien Lire 200 000,000 135,511 10 9,00 

Oktober Luxembourg US-$ 150,000 145,689 7 7,75 
Oktober Forbundsrepubiikken Tyskiand DM 300,000 143,500 10 6,125 
Oktober Italien Lire 150 000,000 103,785 9 9,00 
Oktober Japan Yen 40 000,000 251.458 10 6,10 
Oktober Luxembourg ECU 125,000 125,000 7 7.75 

November Luxembourg US-$ 300,000 291,378 10 variabel 
November Schweiz Sfr. 175,000 103,124 15 5,125 
November Luxembourg Can. $ 100,000 69,985 5 9,50 
November Ostrig 0sch. 800,000 54,363 10 7,00 
December Luxembourg ECU 100,000 100,000 5 7,375 
December Luxembourg us-$ 100,000 97,126 7 7,625 
December Italien Lire 200 000,000 138,381 9 9,00 
December Forbundsrepubtikken Tyskiand DM 150,000 71,750 10 6,125 
December Det Forenede Kongerige £ 75,000 105,260 8 11,50 
December Luxembourg US-$ 100,000 97,126 7 7,625 

(41 lân) 5 434,757 

PRIVATE LAN 
Bel0b i Nominel 

Tegnings- national valuta Bel0b i Labetid rente 
Antal valuta i mio mio ECU (àr) (%) 

10 Fl. 646,000 269,120 8-15 6,45-7,125 
5 Bfr. 7 500,000 171,514 6-12 7,75-9,83 
5 Lfr. 1 500,000 34,139 5-6 6,75-8,625 
2 US-$ 53,350 60,084 1-10 5,925-7,50 
3 Sfr. 375,000 211,806 5-7 4,625-4,875 
2 Yen 20 800,000 126,843 8-10 6,30-7,20 
3 ECU 122,000 122,000 9-15 7,54-8,875 
1 Lire 21 000,000 14,213 8 10,85 

36 1 009,719 

I. interbankforretninger 
US-$ 

Lfr. 
296.234 
24,799 

321,033 

III. Tred jemands andele i Bankens udiân DM 19,990 

Total 6 785,499 
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(298,7 mio) eg private lân (211,8 mio). Ud over at an- form af of fentlige emissioner, hvis provenu blev om-
vende sine traditionelle bankkonsortier udvidede vekslet til andre valutaer med fast eller variabel 
Banken kredsen af finansierlngsinstitutter, der del- rente, 
tager i dens lântagning, via tendersystemet. 

Endellg vendte Banken efter tre ârs fravaer tilbage til  
Euromarkedet i canadiske dollar blev tappet to det ostrlgske kapitalmarked med en offentlig emis
gange, nemlig for 146,4 mio (mod 80,1 mio âret for) i Sion pâ 54,4 mio. 
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Driftsresultat 

Driftsresultatet er en funktion af dels den egede for-
skel mellem renteindtaegterne pâ udlânene, der af-
spejler egenkapitalens anvendelse, og udgifterne til  
lântagningen, dels et faidende afkast af investerin-
gerne pâ grund af det lavere renteniveau. 

Indtaegterne i form af rente og provision pâ udiân  
belob sig til 3 197 mio mod 2 937,2 mio i 1985, hvor- 
imod rente og omkostninger pâ optagne lân ud- 
gjorde 2 713,6 mio mod 2 582,6 mio âret for. I for-
valtnlngsprovislon modtog Banken 15 mio mod 15,6 
mio i 1985. 

Den mindre tilbagegang i rente og provision pâ inve- 
steringer, nemlig fra 199,5 mio I 1985 t il 196,4 mio,  
skyldes faldet i sâvel den korte som den lange rente 
pâ de fleste markeder i det fprlobne âr. 

Saldoen mellem andre indtaegter og andre udgifter 
reduceredes fra 38 mio i 1985 til 22,1 mio. Det skyl
des dels det faldende renteniveau, der i storstedelen 
af âret begraensede Bankens muligheder for tilba-
gekob af egne obligationer, dels en forvaerring af 
forholdene pâ visse markeder sidst pâ âret, der re-

sulterede i en regnskabsmaessig vaerdiforringelse af 
investeringerne. 

Under indregning af valutakursdifferencer og afskriv-
ninger pâ emissionsomkostninger og pâ overkurs 
ved tllbagebetaling pâ tilsammen 69,1 mio, afskriv-
ninger pâ bygninger, inventar og materialer pâ 4,9 
mio og den vaerdiforringelse pâ 2,3 mio, som skyl 
des opgorelsen af de af Bankens aktiver, der ìkke  
reguleres i henhold til vedtaegternes artikel 7, blev  
saldoen pâ driftsregnskabet 576,5 mio mod 515,8 
mio i 1985. 

Bestyrelsen har henstillet til styrelsesrâdet at redu 
cere henlaeggelsen til daekning af udsving i kurserne 
for omregning af ECU med 2 314 120, hvilket svarer 
til nettovaerdiforringelsen ifolge opgorelsen den 31.  
december 1986 af de af Bankens aktiver, der ikke  
reguleres i henhold til vedtaegternes artikel 7, og at  
overfore driftsoverskuddet for regnskabsâret 1986  
pâ 578 765 599 til den supplerende reserve. 

Den 31. december 1986 balancerede statusopgorel- 
sen med 40 720,9 mio mod 35 092,1 mio den 31. de 
cember 1985, hvilket udgor en stigning pâ 16%. 
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Ledelse og personale 

Bestyrelsen 

Sir Malcolm WILCOX, der havde vaerei mediem af bestyrelsen siden September 1981, dode den 23. maj 1986. 
Bestyrelsen foler i hoj grad tabet af Sir Malcolm Wilcox, der havde stillet sin enestâende erfaring og sagkund- 
skab til râdighed for Banken. Som efterfolger udnaevnte styrelsesrâdet Alexander James Otway RITCHIE, 

Paul ARLMAN, Karl BREDAHL, José Maria GARCÌA ALONSO, Juliân GARCÌA VARGAS. Pierre MATHIJSEN, Ian  
PLENDERLEITH og Jean-Claude TRICHET fratrâdte bestyrelsen I 1986 og David DELL. José António GIRÄO og  
Jean SAINT-GEOURS i 1987. Som efterfolgere udnaevnte styrelsesrâdet for den période, der resterer af de res 
forgaengeres mandater, Erling J0RGENSEN. Elizabeth LLEWELLYN-SMITH, Pedro MARTÎNEZ MÉNDEZ, Luis 
MORENO. Miguel MUNIZ DE LAS CUEVAS o g Jos de VRIES til bestyrelsesmediemmer samt Kaj BARLEBO-
LARSEN og Alastair CLARK til suppleanter. Denis SAMUEL-LAJEUNESSE, der blev udnaevnt til bestyrelses-
medlem som efterfolger for Jean-Claude TRICHET, er blevet efterfuigt af Ariane OBOLENSKY. 

Bestyrelsen takker de afgâede medlemmer for deres vaerdifulde bidrag til Bankens virke. 

Revislonsudvalget 

Pâ ârsmodet den 16. juni 1986 genudnaevnte sty relsesrâdet det afgâende mediem, Albert HANSEN, for regn-
skabsârene 1986, 1987 og 1988. 

Formandskabet varetages nu af Konstantin THANOPOULOS, in dtll statusopgerelsen og driftsregnskabet for 
regnskabsâret 1986 er godkendt pà ârsmodet i 1987. 

Organisation og struktur 

I 1986 fortsatte direktionen den omorganisering af Banken, der indledtes i 1985, dels af hensyn tll driften, dels  
pâ grund af Spaniens og Portugals tiltraedelse. 

Som et led heri er direktoratet for finansieringer uden for Faellesskabet blevet omstruktureret, sâledes at samt-
lige etaper af projektbedommelsen, tilsynet med projekterne og admlnistrationen af finansieringerne er blevet 
samlet i et antal geografiske afdelinger under tre hovedafdelinger, en for Middelhavslandene og to for de stater,  
der har undertegnet Lomékonventionen. For at slkre sammenhaengen inden for dels regnskabsanalyserne, dels  
projektrapporterne er der under direkteren blevet oprettet en afdeling for saerligt tilsyn med finansieringerne. 

Af e ffektivitets- og driftshensyn er ingeniorstaben blevet omorganiseret efter brancher. Endelig trâdte omorga-
niseringen af direktoratet for okonomiske og finansielle undersogelser i kraft. 

Disse aendringer fremgâr af Bankens organigram, s. 6 og 7. 

Kontroiforanstaltninger 

Under de stadig mere komplicerede okonomiske forhold ofrer Bankens organer lobende og i hvert led af finan-
sieringsprocessen stor opmaerksomhed pâ aktivitetens lovmaessighed, rentabilitet og overensstemmelse med 
den opgave, som Romtraktaten og de konventioner og protokoller. som Faellesskabet har indgâet med en  
raekke tred jelande, pâlaegger Banken. Procedurerne for tilsyn med projekterne (jf. rammen) er et led i Bankens 
kontrolstruktur. 

Denne kontrol foretages pâ forskellige niveauer, bl.a. af bestyrelsen og revisionsudvalget i overensstemmelse 
med vedtaegterne. Sidstnaevnte ef terprover, at Bankens forretninger er udfort under overholdelse af de formali- 
teter og regier, der er fastlagt i vedtaegterne og forretningsordenen, pâ grundlag af beretninger fra sâvel den 
eksterne revisor som den interne kontrol, hvis beretninger forelaegges revisionsudvalget. 

Revisionsudvalget godkender den interne kontrols ârlige arbejdsprogram, der tilrettelaegges i naert sa marbejde 
med den eksterne revisor. Heri indgâr isaer en efterprovning af k ontrolmetoderne, budgetprocedurerne og ud-
viklingen i anvendelsen af Informatik. 
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Ledelse og personale 

Bedommelse af og tilsyn med projekter 

Fra den forste kontakt til làneaftalens underskrlveise 

Banken bidrager til finansieringen af specifikke projekter 
gennem ydelse af !ân direkte eller via en formidier. Dette  
kendetegn ved Bankens aktivitet afspejler dens opgave 
som »investeringsbank« I Faellesskabets og de associe-
rede staters tjeneste. 

Pâ grundlag af de Indiedende henvendelser fra initiativta-
gerne eller formidlerne udvaelger Banken de projekter, 
der kan komme pâ tale. Derefter tndledes projektbedom-
melsen af et team, der saedvanligvis bestàr af en ingé 
nier, en ekonom, en regnskabsanalytiker og en jurist. 

Gennem samtaler med Initiativtager, isaar hos denne, ind-
samles de oplysninger, der skal indgâ 1 projektbedom-
melsen, Den omfatter 

— en teknisk-handelsmaessig bedommelse med henblik 
pâ at efterprove projektets tekniske baeredygtighed, bud-
getterne og tidsplanerne, der for sâ vidt angär Industri-
projekter suppleres med en undersogelse af projekter-
nes overensstemmelse med sâvel markedsudsigterne 
som bestemmetserne vedrorende miljobeskyttelse og ud-
bud; 

— en okonomisk bedommelse af projektets samfunds-
okonomiske rentabilitet og dets overensstemmelse med 
dels Bankens udlânskriterler, dels Faellesskabets polltik; 

— en finansiel bedommelse, der vedrorer initiativtagers 
finansielle forhold, den forventede cash-flow og de til-
budte garantier. 

Lânevilkârene (belob, lobetld, afdragsfri période og udbe-
taiingsvalutaer) fastlaegges 1 samrâd med initiativtager 
med henblik pâ den bedst mulige daekning af dennes 
saerlige behov under hensyntagen til Bankens disponible 
midier i de forskellige valutaer og eventuelt indpasningen 
af Bankens lân i en storre finansieringsplan. 

Ved bedommelsens afslutning traeffer bestyrelsen tilde-
lingsbeslutningen pâ forslag fra direktionen efter at have  
Indhentet en udtalelse fra Kommissionen for De Euro-
paeiske Faellesskaber og den berorte medlemsstat. 
Nâr der er etableret en varig kontakt mellem en initiativ
tager eller en formidier og Banken, kan behandlingen af 
iâneansogningerne forenkles. Et eksempel herpâ er glo-
ballânsordningen, der blev oprettet med henblik pâ at  
opfylde isaer de mindre og meilemstore virksomheders 
behov. 

Fra làneaftalens underskrlveise tll den endellge tilba-
gebetaiing 

Efter làneaftalens underskrlveise og kontrol af udbeta-
lingsbetlngelsernes opfyldelse sker udbetalingen I en el
ler fiere trancher, isaer afhaengig af, hvordan arbejdet 
med projektets virkeliggorelse skrider frem. 
Regelmaessige ti lsyn under projektets virkeliggorelse gor 
det muligt at kontrollere arbejdets udforelse, omkost-
ningsudviklingen og eventuelt placeringen af ordrerne. 
Der udarbejdes en projektrapport efter faerdiggorelsen af 
hvert enkelt projekt. Den omhandler hovedsagelig projek
tets tekniske (herunder de miljomaessige), finansielle og 
handeismaessige aspekter og munder ud i en sammenlig-
nlng mellem de budgetter, der là til grund for projektbe-
dommelsen, og de faktiske tal. 
I hele lânets lobetid overvâges initiativtagers og garan-
tens finansielle forhold og de hermed forbundne risici. 
Hvad globallânene angâr, omfatter kontrollen isaer en pe-
riodisk gennemgang, dels pâ stedet, dels pâ grundlag af 
rapporter, af sâvel formidlernes finansielle forhold som  
anvendelsen af de udbetalte belob og deres integration i 
de finansierede projekter. 
Tilsynet med projekternes gennemforelse sker sâledes i 
en konstruktiv ând og sammen med initiativtagerne sâvel  
som med de eventuelle formidiere og ovrige finansie-
ringskilder. 

/ medlemsstaterne forer hovedafdelingen for administration af finansieringerne tilsyn med projekternes gennem
forelse, hvad enten de er finansieret af midier fra Banken, NIC eller Det Europaeiske Atomenergifaellesskab. Der 
udfaerdiges en projektrapport elter en sublânsrapport for hvert finansieringsbidrag. 

Uden for Fasllesskabet uöfsBrö'\ges der en projektafslutningsrapport for hvert projekt. Som supplement til analy-
sen af de finansierede investehngers gavn og eventuelle organisatoriske konsekvenser har Banken indledt 
udarbejdelsen af en forste sehe konsekvensrapporter, undertiden med bistand fra eksterne râdgivere eller i 
samarbejde med andre lângivere. 

Personale 

Der er sket talrige nyudnasvnelser blandt det ledende personale, fordi en raekke medarbejdere er gâet pâ  
pension eller har benyttet sig af en saerlig mulighed for fortidspension. 
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Ledelse og personale 

I direktoraterne for flnansieringer i Faellesskabet er Dennis KIRBY blevet efterfulgt af Christopher LETHBRIDGE 
som hovedafdelingsdìrektor for Irland, Portugal, Det Forenede Kongerige og Nordsoen. Dennes tidligere stilling  
som hovedafdelingsdìrektor for Danmark, Forbundsrepubtikken Tyskland og Spanien beklaedes nu af José  
OLIVA MARlN. 

I direktoratet for finansieringer uden for Faellesskabet er Thomas OURSIN og Rex SPELLER b levet udnaevnt ti l 
hovedafdelingsdirektorer for henholdsvis AVS 1 og 2. Hovedafdelingsdirektoren for administration af finansierin-
gerne, Robert CORNEZ, er gâet pâ pension. 

I direktoratet for finanser og likviditet er Wolfgang THILL gâet pâ pension og blevet efterfulgt af Ulrich DAMM. 

Herbert CHRISTIE er blevet udnaevnt til direkter for okonomiske og finansielle undersogelser som efterfolger 
for Henri LEROUX, der er gâet pâ pension. Luigi GENAZZINI er blevet forfremmet til hovedafdelingsdìrektor for  
okonomiske undersogelser uden for Faellesskabet. Miche l DELEAU er tiltrâdt som hovedafdelingsdirektor for 
okonomiske undersogelser i Faellesskabet og Alfred STEINHERR som hovedafdelingsdìrektor »ad personam«  
for finansielle undersogelser for at bistà og efterfolge Desmond McCLELAND, nâr denne gâr pâ pension. 

I direktoratet for administration er Hans HITZLBERGER, der var saerlig râdgiver for direktionen indtil den 31. maj 
1987, og Jean EQUINET gâet pâ pension og blevet efterfulgt af he nholdsvis Ronald STURGES som personale- 
chef og Roger ADAMS som hovedafdelingsdirektor for administration. 

I ingeniorstaben er Walter LÖWENSTEIN-LOM gâet pâ pension, ligesom vicechefen for ingeniorstaben, Filippo  
BARILLI, er blevet udnaevnt til koordinator for industriprojekterne. 

Den 31. december 1986 havde Banken 678 ansatte, nemlig 313 kv inder og 365 maend. D et repraesenterer en 
stigning pâ 5 ansatte i forhold til 1985. Ved udgangen af 1986 arbejdede 46 kvindelige ansatte pâ deltid. 

I de sidste fem âr har personalet vaeret fordelt som   
«AI/^A·-· Ledende og Sekreiœrer, 
TOiger. overordnel personale tekmkere og andre 

funktionserer 
M89r>d Kvinder Msend Kvinder 

1982 209 16 104 232 
1983 223 22 108 243 
1984 240 26 III 261 
1985 259 34 106 274 
1986 259 38 106 275 

I alt 1986 297 (43,8%) 381 (56,2%) 

I 1986 var 3 404 dage helliget personalets videreuddannelse. Endvidere fik to kvindelige ansatte bevilget et ârs  
uddannelsesorlov. 

I ârets lob blev der gennemfort en delvis revision af procedurerne for bedommelse af personalet. Desuden blev 
der indledt en undersogelse af, hvorvidt lonsystemet skal tage hensyn til fortjeneste. Denne undersogelse vil  
blive fortsat i 1987. 

Personalets valgte repraesentanter blev râdspurgt om anliggender af interesse for de ansatte og bidrog aktivt til  
tilrettelaeggelsen af den forte politik pâ disse omrâder. 

Rekrutteringen i de to nye medlemsstater fortsaetter med henblik pâ at sikre spanske og portugisiske statsbor-
gere en passende repraesentation i Bankens personale. 

« * * 

90 



Ledelse og personale 

Udvikling i antallet af ansatte i forhold til Bankens samlede finansieringsbidrag 1960-1986 

Ansatte 
(antal) 

1 ODO  
900 
800 
700 
600 
500 
400 
300 
200 
100 

0 

Finansieringsbidrag 
(mio ECU) 

II 
III 

-8 000 

-7 000 

1-6000 

-5000 

-4 000 

- 3000 

-2 000 

-1000 

-0 

'— 1986-priser 

^ Lebende priser 

Ansatte (antal) 
1960 65 70 75 80 81 82 83 84 85 86 

Bestyrelsen takker pe rsonalet for omfanget og kv allteten af dets arbejde i 1986. 

Luxembourg, den 12. maj 1987 

Ernst-Günther BRÖDER 
Formand for bestyrelsen 
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Statusopgorelse den 31. december 1986 
I ECU — se bemœrkningerne til regnskabet i bilag E 

Aktiver 

Kapitaltilgodehavende hos medlemsstaterne (bilag A) . . . . 

Tilgodehavende pâ reserver eg henlaeggelser (bem. N) . . . . 

Kassebeholdning og tilgodehavender i banker 
Pâ anfordring eller hejst et àrs opsigelse 1 599 240 761 
Pâ mere end et àrs opsigelse 973 284 

Investeringer (bem. B) 
Med hojst et àrs lobetid 251 800 316 
Med mere end et ars lobetid 599 546 399 

Ikke hjemtaget lâneprovenu  

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

Udiân (bilag 8) 
Lobende udlàn i alt 36 344 373 008 
Minus: At udbetale pâ bevilgede làn 2 240 235 350 

Garantler 
Tilgodehavender pâ fuldmagtsiân  
Tilgodehavender pâ làn ydet af tredjemand: 1986: 410 478 536; 
1985:512 253 660 
Tilgodehavender pâ tredjemands andele i finansieringen af Ban-
kens udlàn: 1986: 190 196 341 ; 1985: 223 900 583 

• • î •?;· 
Fast ejendom (bem. G)  

Rente og provision ^ 

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

Emissionsomkostninger at afskrlve 371 290 530 

Overkurs ved tllbagebetaling at afskrlve 6 991 517 

Sœrllgt Indestàende til ydelser pâ làn (bem. D)  

Andre aktiver (bem. G)  

31.12.1986 31.12.1985 

1 203 762 091 

154 123 642 

1 600 214 045 ' 

851 346 715 
458 899 455 

12 903 290 

1 362 821 758 
78 033 

161 304 848 
704 400 598 

j 32 531 641 659 
' 2 305 176 694 

34 104 137 658 

14 780117 i 

41106 263 I  

917 155 716 | 

l 
256 010 991 ! 

378 282 047 

648 366 877 

79 846 691 r  
40 720 935 598 c 

324 303 678 

9 224 135 

270 000 000 

1 362 899 791 

865 705 446 
91 270 285 

13121 193 

30 226 464 965 

23 055 507 

42 235 457 

850 455142 

275 594 058 

333 527 813 

690 911 979 

46 814 611 
35 092 056 247 
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Passiver 31.12.19βθ 31.12.1985 

Kapital (bilag A) 
Tegnet . . .  
Ikke indkaldt 

28 800 000 ODO  
26 204 061 724 

Reaervefond (bem. N)  

Supplerende reserve (bann N) . . . 

Henleeggelse ti! daekning af udsving I kurserne for omregnlng af 
ECU (bem. N}  

Personalets penslonsfond (bem E)  

Gaald t ll medlemsstateme for reguieiing af kapitalen (bilag D) 

Kortfristede làn (bilag C)    

Meilern- og langfristede lén (bilag C) 
Obligationer og notes  
Andre  

Overkurs ved tilbagebetaling af obligationer 

Diverse kreditorer (bem. F)  

24 476 585 704 
5 785 441 716 

30 262 027 420 

9 074 707 

Garantier 
For fuldmagtslàn  
For làn ydet af tredjemand: 1986: 410 478536; 1985: 512 253 660 

For tredjemands andele 1 finansieringen af B^kens udiân: 
1986: 190 196 341; 1985:223 900 583 

Forud modtagne rentegodtgerelser (bem. H)  

Forud modtagne rentegodtgerelser for tredjemands regning 
(bem. H) .... 

Skyldig rente og provision samt forud modtaget rente  

Forfaidne, uindleste kuponer og obllgationer (bem D) 

Andre passiver (bem. G) ....   

Saldo pà driftsregnskab (bem N) 

820 331 636 

108 290 204 

2 595 938 276 
2 880 000 000 

332 206 336 

15 725159 

77 823 730 

2 780 888 

562 688 033 

30 271 102127 
625 476 893 

14 780117 

928 621 840 

1 163 071 796 

648 366 877 

25 902 047 

576 451 479 
40 720 935 598 

14 400 000 000 
12 934 285 000 

21 403 488 331 
5 320 838116 

26 724 326 447 
11 430 363 

923 047 187 

126 886 507 

1 465 715 000 

1 440 000 000 

1 000 598 914 

14669916 

64 376 775 

9 047 354 

659 383128 

26 735 756 810 
282 837 705 

23055 507 

1 049 933 694 

1 118 365 480 

690 911 979 

21 614 056 

515 789 929 
35 092 056 247 

Konti pro memoriam 
Den Saerlige Afdeiing 

Til forvaitning 
— For mediemsstaternes regning  
— For Fasllesskabernes regning  

Vaerdipapirer modtaget som garanti for fuldmagtslàn 
Deponerede vaerdipapirer  

284 311 245 
8 002 808 640 

14 780117 
56 054 859 

295 986 908 
7 275 996 775 

17 560 649 
78 835 310 
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Statusopgorelse for Den Saerlige Afdeling (') 
den 31. december 1986 
I ECU — se bemaerkningerne til regnskabet ι bilag E 

Aktiver 31.12.1986 31.12.1985 

Medlemsstateme 
Det Europœiske Atomenergifsellesskabs midier  
Lebende udlàn 
Ikkeudbetalt 132 663 166 
Udbetall 2 398 218 069 

I alt (2) 
Det Europaeiske 0konomiske Fasllesskabs midier  
(NIC) 
Lebende udlàn 
Ikkeudbelalt 206 855 052 
Ud betalt 4 993 510 883 

I alt (') 
Tyrlclet 
Medlemssfaternes midier  
Lebende udlàn 
Ikkeudbefalt 18 433 873 
Udbetalt 284 311 245 

I alt {*) 
Mlddelhavslandene 
Det Europaeiske 0konomiske Faeftesskabs midier : 
Lebende udlàn 
Ikkeudbetalt ; 41 078 663 
Udbetalt 262 121 337 

303 200 000 
Risikovillig kapital 
Ikke udbetalt 3 000 000 
Udbetait S 000 OOP 

8 000 000 

5'. 

2 530 881 235 
1 988 341 853 

382 395 392 
4 757 896 039 

5 200 365935 

I alt ( 5) 
AVS-stateme og OLT 
Det Europaeiske 0konomiske Faellesskabs midier 

302 745118 

311200 000 

295 986 908 

79444129 
209 555 871 
289 000 000 

3 000 000 
5000 000 
8000 000 

1 988 341 853 

5140 291 431 

295 986 908 

297 000 000 

Ferste og anden Yaoundékonvention 
Udbetalte làn  
Bidrag til tilvejebringelse af risikovillig kapital  
Udbetalt 

Ferste, anden og tredje Lomékonventlon 
Risikovillig kapital 
Ikke udbetalt 
Udbetalt 

alt (6) 

alt(') 
Total 

100 751 997 

1236 357 

177 277 519 
241 969 997 

101 988 354 

419 247 516 
8 866 428 158 

104 806 250 

1 267 760 

161 410158 
209 129 002 

106 074 010 

370 539 160 
8198 233 362 

P.M. 
Det samlede udestâende pâ de lén pâ seerlige viikâr, som Kommissionen her beviiget. og som Banken pä Failesskabets vegne inddnver ydelserne p ä. udgjorda 
a] Inden tor rammerne af den ferste og anden Lomökonveniion: 701 323 070 den 31. december 1966 mod 598 273 563 den 31. december 19%: 
b) Inden ior rammerne af proiok clierne med Middethavsiandene : 93 939 289 den 31. december 1986 mod 76 767 195 den 31. december 1985. 

(^) Den Saerlige Afdeling oprettedes af styrelsesràdet den 27. maj 
1963. Dens formàl aendredes ved beslutning af 4. august 1977.  
I denne afdeling regnskabsferes de finansieringsbidrag, som  
ydes i henhold til tredjemands fuldmagt og for dennes regning 
og risiko. 

(2) Oprindelig bevilling ifolge de aftaler, der er undertegnet Inden 
for rammerne af Ràdet for De Europaeiske Faellesskabers afgerel-
ser {77/271/Euratom} af 29. marts 1977, (82/170/Euratom) af 

15. marts 1982 og (85/537/Euratom) af 5. december 1985 om ind-
til 3 mia med henblik pà finansiering af kernekraftvaerker i m ed-
lemsstaterne og i henhold til Det Europaeiske Atomenergifaelles-
skabs fuldmagt og for dets regning og risiko: 2 562 985 528 
Plus: Valutakursreguleringer 
Minus: Tilbagebetalinger 

+ 148489 948 
- 180 594 241 
2 530 881 235 
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Passiver 31.12.1986 31.12.1985 

Til forvaltning 
For De Europaeiske Faellesskaber 
Det Europaeiske Atomenergifaellesskab 2 398 218 069 1 988 341 853 
Det Europaeiske Okonomiske Faellesskab: 
— NIC 4 993 510 883 4 757896 039 
— Flnansprotokollerne med Middelhavslandene 267 121 337 214 555 871 
— Ferste og anden Yaoundékonvention  101 988 354 106 074 010 
— Forste, anden og Iredje Lomékonvention  241 969 997 209 129 002 

8 002 808 640 7 275 996 775 
For mediemsstaterne 284 311 245 295 986 908 

1 alt 8 287119 885 7 571 983 683 

Ikke udbetalt 
Làn fra Det Europaeiske Atomenergifaellesskab 132 663 166 — 
Làn fra NIC   206 855 052 382 395 392 
Lân i Tyrkiet. anden tillaegsprotokol 18 433 873 — 
Lân og rislkovillig kapital i Middelhavslandene 44 078 663 82 444 129 
Risikovillig kapital i h enhold til den ferste, anden og tredje Lome
konvention  177 277 519 161 410 158 

1 alt 579 308 273 626 249 679 
Total 8 866 428158 8198 233 362 

(3) Oprtndelig bevilling ifelge de aftaler. der er undertegnet inden 
for rammerne af dels Râdet for De Europaeiske Faellesskabers 
afgerelse (78/87O/E0F) af 16. Oktober 1978 (NIC) og Ràdets  
afgorelser (82/169/E0F) af 15. marts 1982 og (83/2OO/E0F) af 
19. aprii 1983 med henblik pâ fremme af investeringerne i Fael-
lesskabel, dels Râdets afgorelse (81/19/E0F) af 20. januar 1981 
om genopbygningen af de omràder i Campanien og Basilicata  
(Italien), der ramtes af jordskaelvene den 23. november 1980, og  
Râdets afgorelse (81/1O13/E0F) af 14. december 1981 om  
genopbygningen af de omràder i Graekenland. der ramtes af  
jordskaelvene I februar og marts 1981, i henhold til Det Euro 
paeiske 0konomiske Fœllesskabs fuldmagt og for dels regning  
og risiko: 5 459 586190 
Plus: Valutakursreguleringer + 112 209 086 
Minus: Annulleringer 83 873 427 

Tilbagebetalinger 287 555 914 - 371 429 341 

Europaeiske 0konomiske Faellesskabs fuldmagt og for dets reg
ning og risiko: 
— Làn pâ saerlige vilkàr 139 483 056 
— Bidrag til tilvejebringel-

se af risikov illiq kapital 2 502 615 141965 671 
Plus: 
— Kapitaliserede renter 1 178 272 
— Valutakursreguleringer 7 748 3(X) + 8926 572  
Minus: 
— Annulleringer 1 573 609 
— Tilbagebetalinger 47 350 280 - 48 923 889 

101 988 354 

5 200 365 935 

(^) Oprindelig bevilling ifolge de undertegnede aftaler om 
finansiering af projekter i Tyrkiet i henhold til medlemsstaternes 
fuldmagt og for deres regning og risiko: 400 215 000 
Plus: Valutakursreguleringer + 10483 980 
Minus: Annulleringer 215 000 

Tilbagebetalinger 107 738 862 - 107 953 862 
302 745 116 

(5) Oprindelig bevilling ifolge de undertegnede aftaler om 
finansiering af projekter i Magfireb- og Mactiraklandene samt i 
Malta, Cypern, Tyrkiet og Graekenland (10 mio bevilget inden 
dets tillraedelse af Faellesskabet de n 1. januar 1981) i henhold til 
Del Europaeiske Okonomiske Fasllesskabs fuldmagt og for dets 
regning og risiko: 311 200(300 

(6) Oprindelig bevilling ifelge de undertegnede aftaler om 
finansiering af projekter i AASMM og OLID i henhold til Del 

(^) Oprindelig bevilling ifolge de undertegnede aftaler om finan
siering af projekter i AVS-staterne og OLT i henhold til Det Euro
paeiske Oko nomiske Faellesskabs fuldm agt og for dets regning 
og risiko: 
— Betingede eller under-

ordnede làn 
— Kapitalandele 
— Tegning af konvertible 

obligationer 

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

428 235 000 
11 232 498 

2 499 606 441 967104 

+ 60 371 

10 514 107 
9 980 681 
2 285171 - 22 779 959 

419 247 516 
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Driftsregnskab for regnskabsâret 1986 
I ECU — se bemaerkningerne til regnskabet i bilag E 

Indtaegter 1986 1985 

Rente og provision p6 udlön 3 196 964 589 2 937 209 467 

Rente og provision pâ investeringer 196 412 611 

w 
199 484 300 

Forvaltningsprovision (bem. 1) 15 033 435 
w 

15 565 292 

Andre indteegter (bem. L) i 36 920 996 39 350 295 

Valutakursdifferencer 760 591 

3 448 092 272 3 191 609 354 

Udgifter 

Admlnistrationsomkostninger (bem. K) 65 021 642 55 770 557 

Rente og omkostninger pâ optagne lén  2 713 603 269 ^ β 
Ssl 

: 2 582 625 671 

Afskrivninger pâ emissionsomkostninger og pâ overkurs ved 
tllbagebetaiing 69 062 946 59 916 231 

Andre udgifter (bem. L] 16 772 462 1 368 962 

Afskrivninger 
~ pâ nettoudgifter til Inventar og materlaler 
— pâ bygnlnger 

3185 304 
1681 000 

2 931 193 
1 667000 

Vaiutakursdifferencer " — 219234 

2 869 326 623 2 704 498 848 

Driftsoverskud 

Nettoveerdiforrlngelse ifelg e opgsrelsen af de af Bankens aktl· 
ver, der Ikke reguleres I henhold til vedtaagternes artlkei 7 
(bem. J) 

Seeiilg Indtaegt (bem. Mj 

Saldo (bem. N) . . . 

578 765 599 

- 2 314 120 

576 451479 

487 110 506 

- 10 213 093 

+ 38 892 516 

515 789 929 
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Udvikling ΐ Bankens finansielle stilling I regnskabsâret 1986 
I ECU — se bemaerkningerne til regnskabet 1 bilag E 

1986 1985 
Mldlemes oprindeise 
Saldo pà driftsregnskabet  
Poster, der ikke medforer flytning af midier: 
Afskrivninger pà bygninger samt pà nettoudgifterne til inventar og 
maierialer  
Afskrivninger pà emissionsomkostninger og pà overkurs ved 
tilbagebetaling  
Forogelse af po sten skyidig rente og provision samt lorud mod-
taget rente  
Forogelse af poste n rente og provision 

576 451 479 

4 866304 

69 062 946 

44 706 316 
66 700 574 

515 789 929 

4 598193 

59 916 231 

43 559 049 
- 83 350 025 

628 386 471 540 513 377 
Làneprovenu  6 301 189 196 5 875 566 869 
Tilbagebetalinger pâ udlàn  2 269 880 430 1 851 850 634 
Mediemsstaternes indbetalinger af kapital, reserver og henlseg-
gelser  299 210 279 135 000 000 
Vaiutakursreguleringer i forbin delse med udiân  944 269 262 2 015 164 031 
Foregeise (formlndskelse) af posteme diverse kreditorer, andre 
passiver, personalets pensionsfond og nettoreniegodtgoreiser . , 258 645 347 - 268 959 700 
lait 10 701 580 985 10149135211 

Midiemea anvendelse 
Nettoudbetalinger pà udlàn  7091 822 385 6 397 737 379 
Tilbagebetalinger pâ làn  2 397 449 493 1 788 216394 
Emissionsomkostninger og overkurs ved tilbagebetaling .... 113817180 71 345 058 
Fast ejendom og inventar  3 737 110 2 931 193 
Vaiutakursreguleringer i forbindelse med làn  832 718 651 1 807 593 508 
Nettoforogelse ifelge reguleringen af mediemsstaternes kapital-
indskud  6 048 563 3 335 973 
Forogelse fformindskelse) af posten andre aktiver  33 032 080 - 8 955 906 
Forogelse af posteme kassebeholdning og tilgodehavender 1 ban
ker samt investeringer  222 955 523 86 931 612 
lait 10 701 580 985 10149135 211 

Bilag A — Oversigt over Bankens kapital 
Den 31. december 1986 
I tusinde ECU — se bemaerkningerne til regnskabet i bilag E 

Indkaldt kapital 
Tegnet ikke indkaldt indbetait den 

Mediemsstat kapital (*) kapital (2) 3t. december 1986 At indbetale (t) i al t 

Forbundsrepublikken Tyskland 5 508 725 5 011195,625 291 093.750 206 435,625 497 529.375 
Frankrig 5 508 725 5 011 195,625 291 093,750 206 435,625 497 529.375 
Italien 5 508 725 5 011 195,625 241 312,500 256 216,875 497 529,375 
Det Forenede Kongerige . , 5 508 725 5 011 195,625 291 093,750 206 435,625 497 529,375 
Spanien 2 024 928 1 843 594,060 46 848,236 134 485,704 181 333.940 
Belgien 1 526 980 1 390 237,750 76 654,687 60 087,563 136 742,250 
Nederlandene 1 526 980 1 390 237.750 76 654.687 60 087.563 136 742.250 
Danmark 773 154 703 917,450 38 812,500 30 424,050 69 236,550 
Graekenland 414 190 377 098,250 20 793,125 16 298.625 37 091,750 
Portugal 266 922 243 018,914 6 175,450 17 727.636 23 903,086 
Irland 193 288 175 978,900 9 703,125 7 605,975 17 309,100 
Luxembourg 38658 35196,150 1 940,625 1 521,225 3461,850 

Total 28 800 000 26 204 061,724 1 392 1761S5 1 203 762,091 2 595 938,276 
(t) Med virkning fra den 1. lanuar 19Θ6 lorbejedes Benkens tegnede kapital Ire 14400 000 000 til 26ΘΟΟΟΟΟΟΟΟ ECU. Penne fordobling skyides dels en forhejelse al de li  

hidiidige mediemsstaters kapiialbtdrag, herunder niveilenngen al Italiens andei al den tegnede kapita l, sà den svarer til Forbunds republikken Tysklands. Frankrigs og 
Del Forenede Kongenges (styreisesràdets beslutnmg al 11. juni 1985). dels de to nye mediemsstater. Spaniens og Portugals kapitalbidrag (artikel 2 i protokot nr 1 til 
tiltreedelsesakten af 12. |uni 1985). 
a) De Ii mediemsstater skal indbetale T.S'h af deres andele af kapitaiforhejelsen, i alt 906 III 250 ECU, i tolv rater pâ 75675937 50 ECU den 30 aprii οα den 31 Oktober 
1988-1993 
b) Med henblik pâ nivellering af sin kapitatandel skal Italien in dbetale yderiigere 16 875 000 ECU i fire rater pä 4218 750 ECU den 30. aprii og den 31. Oktober 1986 og 
1987 ^ 
c) Som feige af ttllraedelsen skal Spanien og Portugal indbetale 103 379 526 ECU. hvilket er deres andel af den indbetalte kapital den 1. januar 19Θ6, i fem rater pâ  
20675905,20 ECU mellem den 30. aprii 1966 og den 30. aprii 1988 samt 78 513 750 ECU i tolv rater pâ 6 542 612,50 ECU den 30. aprii og den 31. okiober 1988-1993. 
d) Mediemsstaterne (De Tolv) skal indbetale den del ai kapitalforheielsen al 15. ιυπΙ 1981, der endnu skal indbetales. nemiig 293 343 750 ECU, ί fire rater oâ  
73335 937,50 ECU den 30. aprii og den 31. Oktober 1986 og 1987. 
De 1 203 762 091 ECU. der resterede at indbetale den 31. december 1986, omiatter 
— de tolv raier à 75 675937,50 ECU al indbetale Helge afsni t a) ovenfor; 
— de to rater à 4 218 750 ECU at indbetale ifelge afsmt b) ovenfor ; 
— de tre rater à 20675 905.20 ECU og de tolv rater à 6 542 812.50 ECU at indbetale ifelge alsnit c) ovenfor; 
— de to rater à 73 335 937.50 ECU at indbetale Helge afsnit d) ovenfor. 

(2) Beslyrelsen kan kreeve denne kapital indbetait, i det omfang den ne indbetaling er nedvendig for at optylde Bankens forpligielser over for dens lângivere. 
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Bìlag Β — Oversigt over lobende udiân 
Den 31. december 1986 
I ECU — se bemaerkningerne Iii regnskabet i btlag E 

Labende 
Und Antai udiân < ait(M (2) ikke udbetait Udbetait % 

1. Làn til pro|ekter I Fellesskabet og lignende làn 
Forbundsrepublikken Tyskland .... 45 942937327 109821 300 833 116027 2.59 
Frankrig 222 4 576 917 786 154 908 415 4 422 009 371 12,59 
Italien 879 14917 633 825 470 677 435 14 446 956 390 41.05 
Det Forenede Kongerige 346 5 628 278 219 28 900 933 5 599 377 286 15.49 
Spanien 43 843 026 665 48 455 200 794 571 465 2,32 
Belgien 22 631 289 184 46 261 493 585 027 691 1,74 
Nederlandene 9 179 826 936 12 793 832 167 033 104 0.49 
Danmark 104 1 349 431 738 — 1 349 431 738 3.71 
Graekenland 123 1 842 761 621 32 983 619 1 809 778 002 5,07 
Portugal 45 722 185 439 288 065 120 434 120 319 1.99 
Irland 150 2 144 987 179 114 404 807 2 030 582 372 5.90 
Luxembourg 3 35 688 301 — 35 688 301 0.10 
Lignende làn (*) 8 270 661 568 — 270 661 568 0.74 

Täit 1 999 34 085 625 788 1 307 272 154 32 778 353 634 93.78 

2. Làn til projaktor udan for Fellasskabet 
Middelhavslandene 

Jugoslavien 6 288 991 381 105 692 496 183 298 885 0,79 
Egypten 10 225202501 98 179907 127022594 0.61 
Algeriet 4 152 467 948 108 716 242 43 751 706 0.41 
Marokko 8 142 041 472 27 099 725 114 941 747 0,39 
Tunesien 14 114 268 693 60 202 090 54 066 603 0,31 
Syrien 5 96 243 817 60 095 000 36148 817 0,26 
Tyrkiet 9 82 907 933 — 82 907 933 0,23 
Jordan 12 49 293 598 16 450 000 32 843 598 0.14 
Cypern 3 45392840 22342 118 23050 722 0.12 
Libanon 7 28 814 688 — 28 814 688 0,08 
Malta 2 14 507 080 13 000 000 1 507 080 0,04 

AVS-staterne og OLT 
Elfenbenskysten 21 113 155 936 50 012 828 63 143 108 0.31 
Cameroun 13 109 569 525 37 546 485 72 023 040 0,30 
Kenya 11 76 839 223 25 516 794 51 322 429 0,21 
Nigeria 3 72 517 535 30 577 000 41 940 535 0,20 
Papua Ny Guinea 4 63 306 963 36 362 550 26 944 413 0,17 
Zaire 2 55 894 148 50 000 000 5 894 148 0,15 
Fiji 6 51 749 337 13 485 180 38 264 157 0,14 
Trinidad og Tobago 5 38 354 547 19 107 594 19 246 953 0,11 
Zimbabwe 2 34 567 756 15 099 366 19 468 390 0,10 
Zambia 4 32 891867 — 32 891867 0,09 
Botswana 5 32 466 352 16 077 237 16 389 115 0,09 
Senegal 4 30 193 574 — 30 193 574 0.08 
Gabon 4 29 222 481 3 829 178 25 393 303 0,08 
Ghana 3 28 280 089 17 000 000 11 280 089 0,08 
Congo 3 28149 256 23 073 285 5 075 971 0.08 
Mauritius 7 28 063 628 15 368 000 12 695 628 0,08 
Mauretanien 1 22 427 804 — 22 427 804 0,06 
Togo 4 18 925 442 — 18 925 442 0,05 
Malawi 6 17 495 826 9170 000 8 325 826 0,05 
Jamaica 2 14 003 190 11 934 765 2 068 425 0.04 
Benin 1 13 500 000 13 500 000 — 0,04 
Swaziland 3 13 292 119 — 13 292119 0.04 
Barbados 4 13 182 721 5 097 408 8 085313 0,04 
Niger 3 11 746 289 — 11 746 289 0,03 
Guinea 2 10 491139 1 414018 9077121 0,03 
Bahamas 1 8 500 000 8 500 000 — 0,02 
Ny Calédonien 2 7 943 814 — 7 943 814 0,02 
Liberia 3 7 854 959 1 201 000 6 653 959 0,02 
De Nederlandske Antiller 1 7 100 000 7 100 000 — 0,02 
Burkina Faso 1 6 532 568 — 6532 568 0,02 
Vestafrika 1 4 307 194 — 4 307 194 0,01 
Fransk Polynesien 1 4 000 000 4 000 000 — 0.01 
St. Lucia 1 3 000 000 3 000 000 — 0,01 
Centraiafrika 1 2 600 000 2 600 000 — 0,01 
Caymanoerne 1 2 351 734 — 2 351 734 0,01 
Belize 1 1671065 106 000 1 565 065 0,01 
Vestlndien 1 1 072 311 — 1 072 311 0,01 
Montserrat 1 857 322 506 930 350 392 0,01 
Tanzania 1 537 555 — 537 555 0,01 

Tait 220 2 258 747 220 932 963 196 1 325 784 024 äÜ 

Total 2 219 36 344 373 008 2 240 235 350 34 104 137 658 100,00 
(*) Làn i henhold til vedtEegternes artikei 1β, stk. 1. andai afsntt, til projekter Ι den norske del af fa stlandssoklen, I 0strig og i Tunesien samt tli kob og drill af sateifitter ι  

geostationasrt kredsleb 
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(^) Valutaer, hvorl de lebende udlàn ska! tllbagebetales: 
Valuta 
Medlemsstaternes valutaer 
Andre valutaer 
Udbetalt pà lebende lân  
Plus ikke udbetalt pà lebende lân; 
Lân med fast rentefod og fast vaiutarisk sam-
mensaetning, der fremgàr af finansieringsaf-
talerne  
Làn, hvis rentefod er fast og fremgàr af finan-
sleringsaftalerne, l ivorimod Banken kan vaei
ge udbetalingsvalutaerne  
Làn med àben rente, hvis rentefod og valuta-
riske sammensaelning Banken kan vaeige . . 

Belob  
20 708189 555 
13395 948 103 
34 104 137 658 

401 430505 

1 070 431 498 

768 373 347 
2 240 235 350 

36 344 373 008 

Terminer for tilbagebetaling af lobende udlàn i tusinde ECU 

Âr 31.12.1986 Âr 31.12.1985 
1987 . . . 2319 383 1986 .. . . 2042 774 
1988 . . .2 634 024 1987 ... . 2 396 715 
1989 . . . 3115378 1988 . . . . 2 680 373 
1990 . . .3 446 759 1989 . . . . 2 969886 
1991 . . . 3 516182 1990 . . . . 3 135069 
1992-1996 . . .15 031 900 1991-1995 .13 511 053 
1997-2001 . . . 5474675 1996-2000 . 5 054 661 
2002-2006 . . . 713 438 2001-2005 696 264 
2007-2013 ... 92 634 2006-2009 44 846 

Total 36 344 373 Total 32 531 641 

(2) Oversigt over lebende udién fordelt pà de vigtigste 
garantler herfor den 31. december 1986 (a) 

A. Lân til projekter i Faellesskabet og lignende làn (b) 
Làn til eller garanteret af medlems staterne 24 983 211 147 (c-d) 
Län tu eller garanteret af offentlige institu-
tioner i medlemsstaterne 5 761 717 531 (c) 
Lân til eller garanteret af fina nsieringsinsti-
tutloner (banker, institulioner for langfristet 
finansiering og forsikringsselskaber) . . 1 279 887 396 (c) 
Län garanteret af selskaber (finansierings-
institutioner undtaget), som for over halv-
delens vedkommende kontrolleres af 
medlemsstaterne eller af offentlige institu-
tioner i Faellesskabet 268 398 308 (c) 
Lân mod pant i fast ejendom 231 091 781 
Lân garanteret af privatretlige selskaber 
(banker undtaget) 834 554 210 
Làn mod pant i andre formuegenstande 
og mod anden sikkerhed 726 765 415 

I alt A 34 085 625 788 

B. Lân til projekter uden for Faellesskabet 
1. Lân i henhold til den anden Yaoundé- 
konvention 
Lân til eller garanteret af signatarstaterne 
(AASMI^) 
Lân mod anden sikkerhed 

2. Lân i henhold til den ferste Lomékon- 
vention 
Làn til eller garan teret af signata rstaterne 
(AVS-staterne) 
Làn mod anden sikkerhed 

19310 800 
870 720 

20 181 520 (e) 

265 045 824 
8145 405 

273191 229(f) 

3, Lân i henhold til den anden Lomékon- 
vention 
Làn til eller garanteret af signatarstaterne 
(AVS-staterne) 
Làn mod anden sikkerhed 
Làn i mine- og energisektoren (arti-
kel 59) 

4. Lân i henhold til den tredje Lomékon- 
vention 
Lân til eller garanteret af signatarstaterne . 
Lân mod anden sikkerhed 

5, Làn i henhold til Faellesskabets 
finansieringsaftaler med l\^iddelhavs-
landene 
Lân garanteret af Ba nkens seks oprindeli-
ge medlemsstater 
Làn til, garanteret eller kontrakautioneret af 
de Middelhavslande, der har indgàet disse  
aftaler 

519 585 963 
16909 055 

38 047 503 
574 542 521 (f) 

142 700 000 
8 000 000 

150 700 000 (f) 

241 301 

1 239 890 649(c) 
1 240 131 950 

alt Β 
Lobende làn i alt 

2 258 747 220 
36 344 373 008 

(β) Nogle làn er daekket at fiere former for garanti eller sikkerhed-
(b) Làn i henhold til vedtœgternes artikel 18. stk. 1. endet afsnit. til pro/ekter ι den 
norske del af fastlandssoklen, / Ostrig og I Tunesien samt tu keb og drift af Satellit-
1er I geostationmt kredsleb. 
(c) Faeilesskabets samiede garanti udgjorde den 31. december 1986 i alt 
2034 585 700 ECU mod 1879 042 400 ECU den 31. december 1985. Denne garanti,  
der dsekker enhver nsiko i forbindelse med dels de finansielle forpligtelser i 
Middelhavsiandene. dels de finansielle forpligtelser ι Graekenland, Spanien og 
Portugal i medfer af làn ydef inden deres tiltreedelse af Faellesskabet. udgjorde den 
31. december 19861 all 1218 054 770 ECU. 
(d) Faeilesskabets garanti omfattede den 31. december 1986 en lànesum pà  
62813998ECU. 
(β) Lànene i henhold IH den enden Yaoundékonvention er garanteret af Bankens 
seks oprindelige medlemsstater 
(f) Mediemsstaternes garanti, der dsekker enhver risiko i forbindelse med de 
finansielle forpligtelser ι mediar af Lomàkonventionerne. udgar henholdsvis 
— 114 842 500 ECU for den ferste konvention: 
— 451 122 700 ECU for den anden konvention : 
— 113 025 000 ECU for den iredje konvention. 

(3) Oprlndellg lânebevllllng beregnet pà 
grundlag af de omregnlngskurser, der  
anvendtes pà tidspunktet for làneaftalemes 
undertegnelse:  
Plus: 
Valutakursreguleringer  

Minus: 
Opsigelser og annulleringer  
Tilbagebetalinger til Banken   
Tredjemands andele i Bankens udlàn . . . 

Lobende làn 

46 071 409 750 

-F 2 090 623 531 
48 162 033 281 

429 929 266 
11 197 534 666 

190196 341 
— 11 817660 273 

36 344 373 008 

Summen af de ti l enhver tid lobende làn og garantier, der er ydet 
af Banken, og som i henhold til vedtœgternes artikel 18, stk. 5,  
ikke mâ overstige 250% af den tegnede kapital (i ojeblikket 
72 000 000 000), udgjorde den 31. december 1986: 
Làn 36 344 373 008 

Garantier: 
For fuldmagtsiàn 14 780117 
For lân ydet af tredjemand 410 478 536 
For tredjemands andele i Bankens udlàn . . 190 196 341 

615 454 994 
Lân og garantier i alt 36 959 828 002 
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Bilag C — Oversigt over lântagningen 
Den 31. december 1986 
I ECU — se bemaerkningerne til regnskabet 1 bIlag E 

Kortlrfstede lén 
Resthovedstol den 

Betalbar i 31. december 1985 31 december 1986 (vejede gennemsnit) 

ECU .... . . 100 000 000 100 000 000 7,50 
US-$, pâlydende . . 563 109 355 467119154 6,04 
Minus: Disagio . 3 726 227 - 4 431121 

Total . . 659 383128 562 688 033 

Mallem· og langfristeda Iòn 
1 regnskabsàret Resthovedstol den 31. december 1986 

Betalbar 1 

Resthovedstol 
den 

31. december 1985 Optagne làn Tilbagebelalinger 
Valutakurs-

reguleringer Beleb (1) 

Renielod 
(veiede 

gennemsnit) Forfaldsiid 

Eurco (2) ... 73 274 260 25 385 813 573 367 + 48 461 814 8,00 1987/1989 
ECU  1 592 948 000 827 000 000 35 349 ODO — 2 384 599 000 9,45 1987/2001 
DM  5172 461 604 859 432 715 177 391 720 293 408 388 + 6147 910 987 7,76 1987/2016 
Ffr  1 333 905 516 218 821 573 74 713 715 32 437 081 — 1 445 576 293 12,46 1987/1997 
E  1 116045 947 304 097 220 79 791 971 188 681 356 — 1 151 669 840 11,34 1987/2004 
Lire  491 801 616 594 090 972 24 049 874 22 639 215 + 1 084 481 929 11,28 1987/1996 
Bfr  718 895 733 262 588 999 50 140 909 26 676185 + 958 020 008 10,63 1987/2000 
Fl  2 754 646 610 514 993 056 159 644 527 147 528 905 + 3 257 524 044 8,85 1987/2004 
Kr  31 419 983 — — 378 865 + 31 798 848 12,00 1987/1995 
IE  21 006 785 — — 1 394 533 — 19 812 252 11,50 1987/1995 
Lfr  248 230 486 81 335 086 50 741 698 9 077 589 + 287 901 463 9,65 1987/1995 
US-$ . . . . 7 812 070 061 1 705 008 813(3) 1 187 947 063 1 351 026 686 — 6978105 125 10,52 1987/2000 
Sfr  2 233 514 289 510 476 462 253 697 477 140 870 229 + 2 631 163 503 5,87 1987/2001 
Yen  2 907 119 249 686 931 654(3) 249 178 869 127 696 749 + 3 472 568 783 7.47 1987/2001 
0sch  92 026 602 54 362 599 28 878 092 4 837 106 + 122 348 215 7,62 1987/1996 
Can. $ . . . . 124 959 706 146 374 312(3) — 31 048 702 — 240 285 316 10,48 1991/1996 

lait  26 724 326 447 6 765 513 461 2 396 910 728 830 901 760 — 30 262 027 420 
Overkurs ved til-
bagebetaling . . 11 430 363 — 538 765 1 816 891 — 9 074 707 

Total 26 735 756 810 6 765 513 461 2 397 449 493 832 718 651 - 30 271102 127 

(') Folgende tabel viser de samlede tilbagebetalinger pâ de rnellem- og langfrislede lén (i tusinde ECU): 
Ar 31.12.1986 Ar 31.12.1985 
1987 . . .. 1930314 1966 .... 1 526 839 
1988 .... 2 074 124 1987 .... 2 022 956 
1989 . . . 2 123 466 1988 .... 2 146 291 
1990 .... 3 032 730 1989 ... 2 255025 
1991 . . .. 3119 819 1990 .... 3154 209 
1992-1996 .... 15024368 1991-1995 . . . 13 519973 
1997-2001 ... 2 66Θ973 1996-2000 . . . 1 845811 
2002-2006 . . . 127 723 2001-2005 . . . 265653 
2016 .... 168585 

Total 30 271 102 Total 26 735 757 

(2) En Eurco bestér af summen af folgende taste belob i ni medlemsstaters valutaer: 0.9 DM + 1.2 tfr. + 0.075 £ + 80 lire + 0.35 tl. + 4,5 bfr, + 0,2 kr. + 0,005 l£ + 
0.5 Iff, 

(3) 11906 ombyttedes visse fast forrentede làn i can. $ og yen med variabelt forrentede US-$, ligesom fast forrentede lén i US-$ og can. $ ombyitedes med fast forrentede 
henhoidsvis fir og ECU. 

BIlag D — Tilgodehavende hos 
og gaeld ti l medlemsstaterne for 
regulering af kapitalen 

Den 31. december 1986 

I ECU — se bemaerkningerne til regnskabet i bilag E 

I henhold til vedtaegternes a rtikel 7 m edforer anvendelsen af de  
omregningskurser. som er anfert i be m. A i bilag E, en regulering 
af de belob, der er indbelalt af medlemsstaterne i deres nationale  
valutaer som bidrag til Bankens kapital. 

Bankens tilgodehavende eller gaeld i forbindelse med denne 
regulering er: 

Tilgodehavende hos: Frankrig  
Italien  
•et Forenede Kongerige 
Spanien  
Graekenland .... 
Portugal  
Irland  

4 845 230 
140 840 

4 987 537 
1 387183 
1 319 887 

198 711 
23 902 

12 903 290 

Gaeld til: Forbundsrepublikken Tyskland 1 900 805 
Belgien 191171 
Nederlandene 523 644 
Danmark 160 396 
Luxembourg 4 872 

2 780 888 
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Udligning al Bankens tilgodehavende eller gaeld vi! i overens-
stemmelse med styrelsesrâdets beslutning af 30. december 1977  
finde sted hver de n 31. Oktober, i det omfang forskellen mellem 
den regnskabsmaessige omregningskurs og den omregnings-

kurs, der anvendes ved beregningen af regulehngen, overstiger 
1,5%. Er forskellen under 1,5% op eller ned, genindsaettes bela-
bene pà uforrentede reguleringskonti. 

Bllag E — Bemaerkninger til ârsregnskabet 
Den 31. december 1986  

I ECU 

A. Sammendrag af de v esentllgste regnskabsprincipper 

1. Omregningsgrundlag 
I overensstemmelse med vedtasgternes a rtikel 4, stk. 1, anvender 
Banken den ECU, der anvendes af De Europaeiske Faellesska-
ber, som mâleenhed ved opgorelsen af me dlemsstalernes kapi-
talkonti og som faellesnaevner ved udarbejdelsen af sit ârsregn- 
skab. 
Vaerdien af 1 ECU svarer til summen af folgende belob i ti af 
medlemsstalernes valutaer; 

DM 0,719 Bfr. 3,71 
E 0,0878 Lfr. 0,14 
Ffr. 1.31 Kr. 0,219 
Lire 140,0 IE 0,00871 
Fl. 0,256 Dr. 1,15 

Kurserne for omregning mellem medlemsslaternes valutaer og 
ECU beregnes pâ grundlag af markedskurserne og oflentlig-
gores dagtig i EFT. 
Banken benytter endvidere disse omregningskurser til beregning 
af kurserne for de ovrige valutaer, den anvender. 
Banken anvender sàvel medlemsstalernes valutaer og ECU som  
tredielandes valutaer. 
Dens midier bestâr af kapitalen, làntagningen og de samlede net-
toindlaegler i disse forskellige valutaer. Mi dlerne holdes likvide, 
Investeres eller udlànes i de valutaer, hvori de foreligger. Banken 
omveksler dog undertiden lâneprovenuer til andre valutaer. men  
indgâr da samtidig valutaterminsforretninger med lienblik pâ gen-
tilvejebrlngelse af de pâgaeldende belob i den oprindelige valuta.  
Ved udarbejdelsen af B ankens àrsregnskab den 31. december 
1986 og 1985 anvendtes folgende omregningskurser: 

1 ECU - 1986 1985 

DM 2,0761 2,18386 
Ffr. 6,87503 6,70474 
£ 0,724942 0,615334 
Lire 1 446,19 1 489,94 
Pta. 141,151 136,519 
Bfr. 43,2325 44,645 
Fl. 2,34488 2,46133 
Kr. 7,86192 7,95672 
Dr. 148,526 131,200 
Esc. 156,382 140,736 
IE 0,764828 0,714055 
Lfr. 43,2325 44.645 
US-$ 1,07038 0,887927 
Sfr. 1,73562 1,84023 
üb. £ 98,475 16,0715 
Yen 171,046 178,207 
0sch. 14,6128 15,3523 
Can. $ 1,47766 1,24088 
CFA-fr. 343,752 335,237 

De diflerencer, der folger af aktivernes og passivernes omreg
ning til ECU, kredileres eller debileres driftsregnskabet. Undtaget 
herfra er medlemsstalernes 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 til  
kobsvaerdien. De er dog optaget til pâlydende vaerdi, hvis ko bs-
vaerdien overstiger den pâlydende vaerdi. og til kursvaerdien, 
säfremt danne er lavere end kobsvaerdien. 

3. Udiàn 

Udlânene tigurerer pè statusopgorelsens aktivside med de netto-
udestâende belob. 

4. Fast ejendom 

Bankens faste ejendom er optaget til kobsvaerdien minus en for
ste veerdiforringelse af bygningen pâ Kirchberg og de samlede 
afskrivninger. Den ansiâede vaerdi af bygningerne pâ Kirchberg 
og i Lissabon er genstand for en lineaer afskrivning beregnet 
over henholdsvis 30 og 25 âr. Inventar og materialer afskrives det 
âr, hvor de erhverves. 

5. Emissionsomkostninger og overkurs ved tilbagebetaling 

Emisslonsomkostninger og overkurs ved tilbagebetaling afskri
ves over hele lânets lobetid pâ grundlag af resthovedstolen. 

6. Forud modtagne rentegodtgorelser 

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

7. Personalets pensionsfond 

Banken har oprette t en pensionsfond til forde! for sit personale. 
Alle indbetalinger hertil fra sâvel Banken som dens personale 
investeres i Bankens aktiver. Pensionsrettighederne beregnes 
aktuariett hvert tredje âr. 

8. Beskatning 

Ifolge Protokollen vedrorende De Europaeiske Faellesskabers pri
vilegier og immuniteter, der er bilagt traktaten om oprettelse af et 
faelles Râd og en faelles Kommission for De Europaeiske Feelles-
skaber af 8. aprii 1965, er Bankens aktiver, indtaegter og ovrige 
ejendom fritaget for alle direkte skalier. 

B. Investeringer 

Denne post omfatter: 

Skatkammerbeviser, notes og 
obligationer optaget til kobs-
vaerdi. dog hojst til pâlydende  
vaerdi eller kursvaerdi 
(kursvaerdi: 
1986; 603 208 225 
1985:723 980 677) . . . . 

1986 1985 

590 257 476 699 818 643 
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Egne obligationer, der endnu 
ikke kan forventes annulieret, 
optaget til tilbagekobsvaerdi . 

Bankveksler optaget til pâly- 
dende vaerdi  

Fordeling pà lobetid: 

Hojsl 3 mâneder . . 

Mere end 3 mâneder og hojs 
6 mâneder  

Mere end 6 mâneder og hojs 
12 mâneder  

Mere end 12 mâneder . 

12 679 401 

248 409 838 
851 346 715 

235174 667 

13 269 867 

3 355 782 

599 546 399 
851 346 715 

5 597 156 

160 289 647 
865 705 446 

158 907 709 

1 569 949 

827 190 
704 400 598 
865 705 446 

C. Fast ejendom 
Posten fast ejendom pâ statusopgorelsen, 41 106 263 ECU. 
omfatter: 

— Grunde 773 757 
— Nettovaerdien af bygningen pâ Kirchberg . 39 998 000 
— Nettovaerdien af bygni ngen i Lissabon . . 334 506 

D. Saerligt tndestâende tll ydelser pà làn 
Denne post, der har sin modpost i passivsidens forfaldne, ulnd- 
loste kuponer og obligationer, omfatter de kuponer og obliga
tioner, som er forfaldne til betaling, men som ikke er blevet 
praesenteret til betaling. 

G. Andre aktiver og passiver 
Disse poster omfatter:  
Pâ aktivsiden: 
Byggelân og forskud til perso-
nalet  
Swapforretninger, netto . .  
Diverse debitorer  

Pâ passivsiden: 
Diverse udgifter 

1986 1985 

29 733 746 
26 536 645 
23 576 300 
79 846 691 

25 902 047 

26 005 946 
1 308143 
19 500 522 
46 814 611 

21 614 056 

H. Forud modtagne rentegodtgerelser 
a) Denne post omfatter rentegodtgorelserne i forbindelse med  
lân til projekter uden for Fsellesskabet i he nhold til konventioner-
ne med AVS-staterne og protokolierne med Middelhavslandene 
og de rentegodtgorelser i forbindelse med visse làn af Bankens  
egne midier Ι Faellesskabet, som stilles til râdighed for Banken  
Inden for rammerne af det europaeiske monetsere system i hen 
hold til Ràdei for De Europaeiske Faellesskabers forordning {E0F)  
nr. 1736/79 at 3. august 1979, 
b) Posten forud modtagne rentegodtgoretser for tredjemands 
regning omfatter de rentegodtgorelser, som Banken har modta
get i forb indelse med lân af Fœllesskabets midier Inden for ram
merne af Râdet for De Europœiske Faellesskabers afgorelser 
(78/87O/E0F) af 16. Oktober 1978 (NIC), (82/169/E0F) af 
15. marts 1982 og (83/2OO/E0F) af 19. aprii 1983 samt I henhold 
til Râdets forordning (E0F) nr. 1736/79 af 3. august 1979, aendret 
ved Ràdete forordning (E0F) 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 sin mod
post i aktivsidens tilgodehavende pâ rentegodtgorelser Inden for  
rammerne af EMS. 

E. Personalets penslonsfond 
Den saldo pâ 77 823 730 ECU, der figurerer pâ statusopgorelsen 
den 31. december 1986 (64 376 775 den 31. december 1985), er 
resultatet af den i reglementet for pensionsfonden foreskrevne 
aktuarielle beregning af penslonsrettighederne justeret med de 
siden da tilkomne arbejdsgiver- og arbejdstagerbidrag samt ren
ter pà den ene side og med de heevede belob pâ den anden 
side. 

Bankens udgifter i forbindelse med personalets pensionsord-
ning, herunder dens renteudgifter, belob sig for regnskabsâret  
1986 til 13 244 630 ECU mod 12 081 400 i 1985. 

I. Forvaltnlngsprovlslon 
Denne post omfatter Bankens vederlag for forvaltning af finansie-
rlngsbidrag i henhold til medlemsstaternes og De Europaeiske  
Faellesskabers fuldmagt og for deres regning og risiko, der admi-
nistreres inden for rammerne af Den Saerlige Afdeling. 

J. Nettovœrdiforringelse ifalge opgereisen af de af Bankens 
aktiver, der ikke reguläres I henhold til vedtœgternes artlkel 7 
Opgorelsen af Bankens aktiver pà grundlag af de omregnings-
kurser, der anvendtes ved udarbejdelsen af Ba nkens statusop-
gorelse (jf. bem. A) den 31. december 1986, resulterer i en netto-
vaerdiforringelse pâ2 314 120 ECU (mod 10 213 093 i 1985). Den
ne opgorelse omfatter ikke de af Bankens aktiver, der svarer til 
medlemsstaternes respektive bidrag til Bankens indbetalte kapi 
tal i nationale valutaer, idet disse bidrag i h enhold til vedtœgter 
nes artikel 7 skal reguleres periodlsk (jf. bilag D). 

F. Diverse kredltorer 

Denne post omfatter: 1986 1985 

Kortfristede bankiân .... 361 992 044 75 025 560 K. Adminlstratlonsomkostnlnger 

Det Europœlske 0konomiske Personaleudgifter 1986 1985 
Fœllesskabs konti for: Vederlag og tillœg  40 405 832 35 578 303 

De forretninger, der afvikles Sociale ydelser 11 211 127 9 687 397 
inden for rammerne af Den Andre personaleudgifter . . . 3 319 099 2 243 295 
Sœrlige Afdeling, og belob 54 936 058 47 508 995 
at erlœgge i forbindelse Andre adminlstrationsomkost-
hermed 230 380 045 184 780 227 nlnger 10 085 584 8 261 562 
Indiân  26 067 843 16 826 968 Total 65 02ί 642 55 770 557 

Andre kreditorer 7 036 961 6 204 950 
625 476 893 282 837 705 

Den 31. december 1986 havde Banken 678 ansatte mod 673 den 
31. december 1985, 
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L Andre indtsegter og udgifter 
Posten andre indtœgter omfatter: 

Regnskabsmasssig nettogevinst i 
forbindelse med investeringerne 

Andre indtaegter 

Posten andre udgifter omfatter: 
Forogelse af den urealiserede 
vaardiforrlngelse af i nvesteringer
ne 

1986 1985 

Andre udgifter 

33 689 402 
5 231 594 

38 920 996 

16 430 228 
342 234 

16 772 462 

39 229 635 
120 660 

39 350 295 

1 235 813 
133 149 

1 368 962 

M. Sœrllg Indtaegt 
Den saerlige indtaegt pâ 38 892 516 ECU pâ driftsregnskabet for 
1985 s kyldes en tilbageforsel af henlasggelserne til daekning af 
udgifter med opsat betaling. 

N. Reserver og henleeggelser samt fordeling af driftsover· 
skuddet 
Styrelsesradet besluttede den 16. juni 1986 
— at overfore saldoen pâ den supplerende reserve pr. 1, januar 

1986 til reservefonden; 
— at reducere henlœggelsen til daekning af ud sving i kurserne 

for om regning af ECU med 10 213 093 ECU, hvilket svarer til 
nettovaerdiforhngeisen den 31, december 1985 ifolge opgorel-
sen af de af Bankens aktiver, der ikke reguläres i henhold til 
vedtaegternes artikel 7; 

— at overfore driftsoverskuddet for regnskabsàret for 1985 med 
tillaeg af den saerlige indta egt, i alt 526 003 022 ECU. med 
• 228 391 014 ECU til reservefonden, der derved bringes op 

pà 10% af den tegnede kapital 
• 10 000 000 tu fienlaeggelsen til daekning af udsving I kur

serne for omregning af ECU 
• 287 612 008 ECU til den supplerende reserve. 

Da reservefonden sâledes udgor 10% af den tegnede kapital, er 
de nye mediemsstaters bidrag tii saldoen pà driftsregnskabet for  
regnskabsàret 1985, nemlig 44 594 328 ECU, bievet overfort til  
den supplerende reserve. 

Oversigt over beveegelserne pà reserve· og henlseggelses· 
kontiene den 31. december 1986 

Resetvefond . . 

Supplerende  
reserve . . . 

Henlaeggelse Iii 
daekning af ud
sving 1 kurserne 
for omregning af 
ECU .... 

Sliiling den Spaniens og 
31. decern- Portugals 

ber 1985 bidrag til  
resen/erne og 

henieeggeiser-
ne den 31. de

cember 1985 

1 440000000 124499975 

Stilling den 
31. decem-

ber1986 

Fordeling af 
saldoen pä 
driftsregn
skabet for  

1985 inklusive 
de nye med
iemsstaters 

bidrag 

1315500 025 2 880 000000 

1 000 598 914 

14669! 

86 510 097 - 754 902 675 332 206 336 

1 268336 - 213 093 15 725159 
2 455 268 830 212 278 408 560 384 257 3 227 931 495 

Som folge af tiitrasdeisen skai Spanien og Portugal bidrage til  
dels reserverne og henlaeggelserne den 31. december 1985, dels  
saldoen pà driftsregnskabet for regnskabsàret 1985, nemlig med 
256 872 736 ECU, der skal indbetales i fem rater pâ  
51 374 547,20 ECU mellem den 30. aprii 1986 og den 30. aprii  
1988. 
Den 31. december 1986 udgjorde saldoen at indbetale 
154 123 642 ECU. 
Direktionen tiar besluttet at foreslà bestyrelsen at henstille til sty- 
relsesràdet at reducere henlaeggelsen til daekning af udsving i 
kurserne for omregning af ECU med 2 314 120 ECU. fiviiket sva
rer tii nettovserdiforringeisen ifolge opgorelsen den 31. december 
1986 af de af Bankens aktiver, der ikke reguieres i fienhold til  
vedtœgternes artikel 7, og at overfore driftsoverskuddet for  
regnskabsàret 1986, dvs. 578 765 599 ECU, til den supplerende 
reserve. 

Revisionspâtegning fra Price Waterhouse 

Formanden for 
Den Europœiske Investeringsbank 
Luxembourg 

Efter vor vurdering giver foranstàende àrsregnskaber for 1986 og 
1985 et reWisende billede af Den Europasiske Investeringsbanks 
okonomiske stilling pr. 31. december 1986 og 1985 samt af resul-
tatet af Bankens vi rksomhed og aendringerne i dens okonomiske 
stilling for 1986 og 1985 i overensstemmelse med aimindelig 
anerkendte regnskabsprincipper, der er anvendt uaendret i for-
hold tii dei foregàende regnskabsàr. Vor revision af disse àrs 
regnskaber er udfort i overensstemmelse med god revisionsskik  
og fiar folgelig omfattet en sàdan stikprovevis gennemgang af  
regnskabsmaterialet og sàdanne andre revisionsarbejder, som vi  
under omstœndighiederne har anset for nodvendige. 

Denne revisionspâtegning omfatter: 

Statusopgorelse 

Statusopgorelse for Den Saerlige Afdeling 

Driftsregnskab 

Finansieringsanalyse 

Oversigt over Bankens kapital Bilag A 

Oversigt over lobende udlân Bilag 8 

Oversigt over làntagningen Bilag C 
Tilgodefiavende fios og gaeld til medlemsstaterne 
for reguiering af kapita len Bilag D 

Bemaerknlnger tii àrsregnskabet Bilag E 

Luxembourg, den 20. februar 1987 PRICE WATERHOUSE 
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Bankens statusopgorelse den 31. december 1958-1986 

I millioner ECU 

Aktiver 

[] Lobende udiân af egne m idier 

I Likvid behoidning 

Andre aktiver 

Passiver 

I Resthovedstol pà mellem- og langfristede lân  

Β Kapital, reserver og henlaeggelser 

Β Andre passiver 

Udvikling i de lobende udiân af egne midi er 

Udvikling i resthovedstolen pà  
mellem- og langfristede lân 

1958 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 
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Erkiaerìng fra re visionsudvalget 

Det udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 14 i vedtaegterne og artikel 25 I forretningsordenen for Den  
Europaeìske Investeringsbank med henblik pâ at efterprove, cm Bankens forretninger er udfort Ι overensstem-
melse med gaeldende regier, og om dens boger bar vaeret hgtigt fort, 

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

— som er blevet gjort bekendt med Price Waterhouses revislonspâtegning af 20. februar 1987, 

bekraefter herved 

— under henvisning til ârsberetningen for 1986, Bankens og Den Sasrlige Afdelings statusopgoreise den 
31. december 1986 samt driftsregnskabet for det da afsluttede regnskabsâr, sâiedes som de vedtoges af  
bestyrelsen pâ dens mode den 12. ma] 1987, og 

— under henvisning ti! forretningsordenens artikel 22, 23 og 24, 

at Bankens forretninger i regnskabsâret 1986 er udfort under overholdelse af de formaliteter og regier, der er  
fastlagt i vedtaegterne og forretningsordenen, og 

at statusopgorelsen, driftsregnskabet og statusopgorelsen for Den Saerlige Afdeling er i overensstemmelse 
med regnskabsforingen og nojagtigt viser Bankens stilling sâvel pâ aktiv- som pâ passivsiden. 

Luxembourg, den 14. ma] 1987 

Revisionsudvalget 

Κ. THANOPOULOS J. BREDSDORFF Α. HANSEN 
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Faellesskabsinfrastruklurer for transport er en forudsaetning for 
skabelsen af det in dre marked. De store projekter, som er under 
udarbejdelse, f.eks. Kanaltunnelen og Den Nordeuropaeiske 
Hojhastlghedsbane, vil give Banken lejligbed til at fortsaette sin 
indsats pà omràdet. (Fotografierne ovenfra: Arbejde pâ  
motorvejsnettet i Lorraine; jernbaneanlaeg i Spanien og opforelse 
af en tunnel i Frankrig til ftojhastighedstog). 



Udvikling i finansieringsvirksomheden 1959-1986 

I 1972, âret inden den forste udvidelse at Faellesska-
bet, belob Bankens finansieringsbidrag sig til ca. 500 
mio. I 1986, efter Spaniens eg Portugals tiitrsedelse, 
oversteg de 7,5 mia. 

Der har sàledes vseret tale om en bemaerkelsesvœr-
dig stigning, selv 1 faste priser, omend den er aftaget  
noget i det seneste ârti, som det fremgâr af figuren  
nedenfor. 

Finansieringsbidrag I medlemsstaterne eg uden for Fsstlesskabet 1959-1986 

Mio ECU 

10 000 

59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 70 7 1 7 2 7 3 74 7 5 7 6 77 78 7 9 8 0 8 1 8 2 83 84 8 5 8 6 

labende priser 
M»»* Af egne midier  

....... Af egne og andre midier C) 

119a6-prlser 
Af egne midier  

Af egne eg andre midier (1) 

(^) Uden lor Fsellesskabet og Ira 1979 tillige ι medlemsslaterne af NiC's midier. 
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Udvikling i finansiehngsvirksomheden 1959-1986 

Finansieringsbidrag i Faellesskabet 

Fra 1982 til og med 1986 stillede Banken lân af egne  
midier og garantier pà 25 015 mio til râdighed for  
projekter i Faellesskabet. Hertil kommer 4 449 mio af 
NIC's midier, sâledes at de samiede bevillinger be 
lob sig til 29 464 mio. 
Tabel 10 viser finansieringsbidragenes fordeling pâ 
lande, brancher og formâl (jf. tabel 12-14). 
De sidste fem ârs udvikling har vaeret kendetegnet 
af 
— en tiltagende spredning af Bankens aktivitet pâ 
samtlige medlemsstater, der har reduceret Italiens 
forholdsmaessige andel af udlânene til 46,5%; 

— en saerlig markant forogelse af lângivningen til  
miljobeskyttelse (fra 63 mio i 1982 til 702 mio i 1986,  
jf. rammen s. 32) og udvikling eller spredning af ho j-
teknologi (fra 41 mio i 1982 til 574 mio i 1986), hvortil 
kommer en noget mindre sîigning i lânene til region-
udvikling (der dog fortsat repraesenterer over halvde-
len) og virkeliggorelse af Faellesskabets energipoliti-
ske mài (over en tredjedel); 

— fremgang I finansieringsbidragene til industri,  
landbrug og tjenesteydelser, sâledes at alene de in
dividuelle lân af egne midier hertil udgjorde 11%. 

Tabel 10: FInaneleringsbIdrag 1982-1986 
Fordeling pà lande, brancher og formàl 

millioner ECU 
Bfanciie Formàl 

La fid 1 ait 

Industri,  
landbrug og 

tjenaste- 
ydeiser Energi 

Infra
strukturer 

Region-
udvikiing Energi 

Heiteknologi og 
modernisering 

af virk-
somheder Miijebeskyttelee 

Inirastrukturer 
af feelies 

interesse 

Belgien 217.0 51,6 165.4 51,6 165,4 46,1 
Danmark 1 555,1 153,3 1 155,5 246,3 197,5 1 246,1 109,7 5.3 129,9 
Forbunds-
republikken 
Tyskiand 840,5 22,9 677,9 139,7 50,4 687,5 20,9 266,4 
Graekenland 1 929.7 523,1 396,3 1 010,2 1 909,0 533,5 20,7 231,6 41.1 
Spanien (') 409.3 1612 27,3 220,8 294,6 27,3 131,9 — 2182 
Frankrig 4 427.0 1 524,9 1 072,9 1 8292 2 253,7 1 151,5 1 2412 16,1 525,3 
Irland 1 323,1 193,5 294.5 835.1 1 323,1 253,2 65,6 32,6 — 
Italien 13 686.7 5 236,1 3 464,2 4 986,3 8 510,1 3 534,1 2131,4 5312 565,0 
Luxembourg 34.7 — — 34,7 — — — — 34.7 
Nederlandene 167,3 95,0 — 72,3 22,1 — 95,0 — 69.1 
Portugal (') 190,3 64,8 29,1 96,4 160,4 93,9 29,9 34,8 — 
Det Forenede 
Kongerige 4 608,8 535.6 2 589,3 1 484,0 2 087,0 2 582,1 150,5 323,7 113,8 
Andre 75,0 — — 75,0 — — 75,0 — 75,0 

Total 29 464,4 8 562,0 9 872,4 11030,0 16 859,5 10 274,7 4 117,9 1441,6 1772,5 

(1) FiMn«l*rtngtM4rag i Spmlm og Portugal ΙηΜυβΙν· Wstandon Indon tittrnrdolMn (t millioner ECU) 

Spanien 919,3 330,2 122.3 466,6 564,6 132,3 156,9 — 366,6 
Portugal 535,3 154.e 134,1 246,4 415.4 233,9 29,9 64.6 -
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Udvikling i finansieringsvirksomheden 1959-1986 

Finansierede projekter i Middelhavslandene 1981Ί986 

Energi 
Infrastrukturer  

• Industri  
^ Forundersegelser 
^ Globallàn(i) 

(1) Globallân i Middeihavsian-
dene samt finansienngsbi-
drag til udviklingsbanker ι  
AVS-staterne og OLT. 

Finansierede projekter i AVS-staterne og OLT 1976-1986 
(Lomékonventionerne) 

Vestindlen og Stillehavet 
Papua Ny Guinea 

'X/V , v 
^ ®Tong. 

5000 km 
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UdvikUng i fìnansieringsvirksomheden 1959Ί986 

Finansieringsbidrag uden for Fœllesskabet 

I Middelhavslandene er Bankens finansieringsbidrag 
1 de senere âr hovedsagelig blevet stillet til râdighed  
inden for rammerne af finansprotokollerne af anden 
generation (jf. tabe! 15). Lângivningen I Spanien og 
Portugal inden tiltraedelsen er beskrevet naermere i 
Arsberetningen for 1985, s. 109-111. 

I AVS-staterne og OLT udfoldedes aktiviteten i hen-
hold til henholdsvis Lomékonventionerne og Râdets  
afgorelser (jf. tabel 16). Her bevllgedes i alt 1 606,6 
mio, nemlig 1 298,3 mio i Afrika, 117,3 mio i Vestin-
dien, 161,1 mio i Stillehavet og 29,9 mio i OLT. Indu-
striprojekterne tegnede sig for 1 025,7 mio, energi-
projekterne for 430,5 mio og infrastrukturprojekterne 
for 150,4 mio. 

Finansieringsbidrag I AVS-stateme 1976-1986 

Egne midier % Risikovillig kapital  
100 

Fordeling efter BNP per capita 

BNP per capita 1 100 US-$ 
eller derover 

BNP per capita over 400. 
meri under 1 100 US-$ 

BNP per capita 400 US-$ 
eller derunder 

Fordeling ρό brancher  

m Energi 

Minedritt 

Intrastrukturer 

industri og tienesteydeiser 

Tabel 11 ; Finansieringsbidrag 1959-1986 
1 millioner ECU 

ι Fasiiesskabet Uden for Faaiiesskabet 

Finansierings Ldn af egne Fuidmagtsién Làn af Làn af Firtansieringsbidrag 
Ar bidrag 1 alt midier og garantier NiC's midier egne midier af budgetmidier 

1959-1981 20 998,9 16 603,1 524,4 1 014,4 1 923,4 933,6 
Arsgen-
nemsnit 913,0 721,9 22,8 44,1 83,6 40,6 
1982 4 688,6 3 446,0 — 791,1 410,2 41.3 
1983 5 923,4 4 145,9 97,6 1 199,6 427,2 53,1 
1984 6 897,1 5 007,0 — 1 181,8 620,7 87,6 
1985 7 184,6 5 640,7 — 883,7 584,3 75,9 
1986 7 544,8 6 678,1 — 393,0 381,8 91,9 

Total 53 237,4 41 520.7 622,1 5 463,6 4 347,7 1 283,3 
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label 12: Finansieringsbidrag i Faellesskabet i 1986 og 1982-1986 (̂ ; 
Fordeling pâ okonomipolitiske formal (2) 

1986 1982-1986 

Af Af Af Af 
egne NIC'S egne NiC's 

1 alt midier midier 1 alt midier midier 

Mio Mio Mio Mio Mio Mio 
ECU % ECU ECU ECU % ECU ECU 

Total 7 071,1 6 678,1 393,0 29 464,4 25 015,3 4 449,1 

Reglonudvlkiing 3 685,1 100,0 3 596,8 88,3 16 859,5 100,0 15 466,6 1 392,9 
Belgien  46,1 1.2 46,1 — 51,6 0.3 51,6 — 
Danmark  5,0 0,1 5,0 — 197,5 1.2 148,9 48,6 
Forbundsrepublikken Tyskland . . , 25,7 0,7 25,7 — 50,4 0,3 50,4 — 
Grsekenland 253,0 6.9 253,0 — 1 909,0 11,3 1 628,1 280,9 
Spanien  294,6 8,0 294,6 — 294,6 1.7 294,6 — 
Frankrig 389,6 10,6 389,6 — 2 253,7 13,4 2 165,6 88,1 
Irland  262,1 7.1 214,3 47,8 1 323,1 7,8 1 044,9 278.2 
Italien  1 826,5 49,6 1 802,2 24,2 8510,1 50,5 7 880,0 630,1 
Nederlandene 18.1 0,5 18,1 — 22,1 0,1 22,1 — 
Portugal 160,4 4.3 160,4 — 160,4 1.0 160,4 — 
Det Forenede Kongerige 403,9 11,0 387,7 16,3 2 087,0 12,4 2 020,0 67,0 

Energi 2 600,1 100,0 2 479,1 121,0 10 274,7 100,0 9 416,3 858,4 
Fgellesskabets egne ressourcer . . , . 1 400,9 53,9 1 400,9 — 5 978,3 58,2 5 612,2 366,1 
Vandkraft 155.8 6.0 155.8 — 516,5 5.0 516,5 — 
Kerneenergi 743.4 28,6 743,4 — 3333,2 32,5 3333,2 — 
Kulbrinter 501.8 19,3 501.8 — 1839.6 17,9 1 596,8 242,8 
Stenkul, brunkul og ten/ , . — — — — 289,0 2.8 165,7 123,3 
Importspredning 402,0 15,4 354,2 47,8 1 266,0 12,3 1 057,3 208,7 
Naturgas  245,1 9.4 245,1 — 1004,4 9.8 890,3 114,1 
Ku! 156,9 6.0 109,1 47,8 261,6 2.5 167,0 94,6 
Rationel energianvendelse . . 797,1 30,7 724,0 73,1 3 030,4 29,5 2 746.8 283,6 

Modernlsering af virksomheder . . . 1 005,5 100,0 744,0 261,5 4117,9 100,0 1 674,5 2 443,4 
Hojteknologi 573,9 57,1 573,9 — 1 363,7 33,1 1 305,3 58,4 
Modernisering og omstiiling 52,7 5,2 52,7 — 207,7 5,0 188,3 19,4 
Industrielt samarbejde 117,3 11.7 117,3 — 180,9 4.4 180,9 — 
Produktive investeringer foretaget af 
mindre og mellemstore virksomheder . . 261,5 26,0 — 261.5 2 365,6 57,5 — 2 365,6 

Miljabeskyttelse og be varelse a f kult ur-
arven 701,7 100,0 701,7 — 1441,6 100,0 1 299,3 142,3 
Luftforurening 250,1 35,6 250,1 — 250,1 17,4 250,1 — 
Vand- og jordforurening 310,1 44,2 310,1 — 1 006,7 69,8 864,4 142,3 
Andet 138,1 19,7 138,1 — 174,9 12,1 174,9 — 
Bevarelse af kulturarven 3,4 0,5 3.4 — 9.9 0,7 9,9 — 

Infrastrukturer af faalles Interesse . . 561,5 100,0 561,5 — 1 772,5 100,0 1 544,6 227,9 
Transport 468,3 83,4 468,3 — 1 442,1 81,4 1 290,1 152,0 
Jernbaner 135,3 24,1 135,3 — 135,3 7,7 135,3 — 
Veje 219,7 39,1 219,7 — 1046,2 59,0 894,2 152,0 
Setransport 26,3 4,7 26,3 — 55,5 3,1 55,5 — 
Lufttransport  87,0 15,5 87,0 — 205,1 11,6 205,1 — 
Telekommunikation  75,0 13,4 75,0 — 284,3 16,0 208,4 75,9 
Andre 18,2 3,2 18,2 — 46,1 2,6 46,1 — 

(1) Finansieringsbidragene i Spanien og Portugal 1982-1986 fremgâr af label 10. 
(2) Da visse projekter tjener fiere formâl samtidig. kan de enkelle afsnit ikke sammentœlles. 
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Tabel 13; Finansieringsbidrag i Fsellesskabet 11986 og 1982-1986 

1986 1982—1986 

1 alt 
Af egne 

midier 
Af NIC'S 

midier 1 alt 
Af egne 

midier 
Af NIC'S 

midier 
Mio ECU % MIO ECU MIO ECU MIO ECU "h MIO ECU MIO ECU 

EnergI 2 533,4 35,8 2442,4 91.1 9 872,4 33,5 9 125,5 746,9 

Produktion  1669,7 23,6 1 621,8 47,8 5 759,8 19,6 5495,6 264,2 
Kerneenergi 712,8 10.1 712,8 — 3 249.4 11,0 3 249,4 — 
Traditionelle termiske kraftvaerker . . . 152,1 2,2 104,3 47,8 500,6 1.7 326,0 174,6 
Vandkraftvaerker 154,2 2.2 154,2 — 673,5 2,3 626,9 46,6 
Jordvarme og andre vedvarende energl-
kilder 109,3 1.5 109,3 — 175,1 0.6 175,1 — 
Varmevaerker 112,8 1.6 112.8 — 112,8 0.4 112,8 — 
Udvinding af kulbrinter 428,5 6.1 428,5 — 972,5 3,3 972,5 — 
Brydning af fast braendsel — — — — 75,9 0,3 32,9 43,0 
Transmission og lagring  234.8 3,3 234,8 — 1776,4 6,0 1 517,2 25941 
El 113,6 1.6 113.6 — 659,9 2,2 659,9 — 
Naturgas og olie 121,2 1.7 121,2 — 1 116,5 3,8 857,3 259,2 
Distribution 523,2 7.4 488,7 34,6 1304,7 4,4 1172,3 132,4 
El 135,4 1.9 135.4 — 135,4 0.5 135,4 — 
Naturgas  197,1 2.8 197,1 — 748,2 2,5 650,4 97,8 
Varme 190,8 2.7 156,2 34,6 421,1 1,4 386,5 34,6 
Globallân  105,8 i,s 97.1 8.7 1 031,6 3.5 940,5 91,1 

infrastrukturer  2 621,9 37,1 2 581,4 40,5 11 030,0 37.4 9 709,3 1320,7 

Kommunikation  1903,3 26,9 1 887,0 16,3 7 064,2 24,0 6 477,5 586,7 
Transport 1 323,7 18.7 1 307,5 16,3 4 026,6 13,7 3 729,8 296,8 
Jernbaner 297,1 4.2 297.1 — 711.4 2,4 581,7 129.7 
Veje 820,6 11,6 804.4 16,3 2647.6 9,0 2480,5 167.1 
Sotransport 53,0 0.7 53,0 — 154,6 0,5 154,6 — 
Lufttransport  142,7 2.0 142,7 — 493,9 1.7 493,9 — 
Lokal transport 10,4 0.1 10,4 — 10.4 — 10,4 — 
Kombineret transport — — — — 8.7 — 8,7 — 
Telekommunikation  579,6 8,2 579,6 — 3 037,6 10,3 2 747,7 289,9 
Traditionelte net 496,1 7.0 496.1 — 2 736,9 9,3 2505,4 231,5 
Satellitter og jordstationer 83,4 1.2 83,4 — 300,7 1.0 242,3 58,4 
Vand (tapning, distribution, rensning) 359,7 5,1 359,7 — 1 769,4 6,0 1 562,9 206,5 
Diverse Infrastrukturer  185,5 2.6 161,2 24,2 1 494,9 5.1 998,8 496,1 
Boliger  — — — — 226,9 0.8 127,0 99,9 
Offentlige bygninger 18,2 0,3 18,2 — 203,1 0.7 37,4 165,7 
Land-ogskovbrugsforbedring .... 41,4 0.6 41,4 — 261,1 0.9 213,8 47,3 
Kombinerede infrastrukturer  125,9 1.8 101,6 24,2 803,9 2.7 620,6 183,3 
Globallân  173,5 2,5 173,5 — 701,4 2.3 670,0 31,4 

Industri, landbrug og tjenesteydelser 1 915,8 27,1 1654,3 261,5 8 562,0 29.1 6180,6 2 381,4 

Industri  904.6 12,8 904,6 2 744,6 9.3 2 728.7 15,9 
Bjergvaerksdrift  15,7 0.2 15,7 — 15.7 0.1 15,7 — 
Fremstilling og forste forarbejdning af 
metaller  8.8 0.1 8,8 — 47,5 0.2 47,5 — 
Byggematerialer  — — — — 165,0 0,6 158,2 6.8 
Glas og keramik  43,7 0,6 43.7 — 107,0 0.4 107,0 — 
Kemisk industri (0   232,8 3.3 232,8 — 503,7 1.7 503,7 — 
Metalforarbejdning og mekanik .... 128,7 1.8 128,7 — 320,6 1.1 320,6 — 
Produktion af transportmateriei .... 165,1 2,3 165,1 — 774,6 2.6 769,2 5.4 
Elektroteknisk og elektronisk industri . . 243,2 3.4 243.2 — 452,2 1.5 452,2 — 
Naeringsmiddelindustri  10,4 0,1 10,4 — 129,0 0,4 129,0 — 
Tekstiler og iseder  13,2 0,2 13,2 — 59,2 0.2 59,2 — 
Papirmasse, papir og trykkerivirksomhed 25,4 0,4 25,4 — 82,8 0.3 82,8 — 
Forarbejdning af gummi og plastmaterialer 13,5 0,2 13,5 — 40,8 0.1 40.8 — 
Anden fremstillingsindustri  — — — — 3.2 — 3,2 — 
Bygningsindustri og ingeniorarbejder . . 4.2 0,1 4.2 — 43,3 0.1 39,6 3,7 
Landbrug og fiskeavi  5,4 0,1 5,4 — 5,4 — 5,4 — 
Tjenesteydelser  50,6 0,7 50,6 — 128,2 0,4 128,2 — 
Turisme  11,9 0.2 11.9 27.8 0,1 27,8 
Forskning og udvikling  21,8 0,3 21,8 25,5 0,1 25,5 
Andre  16,9 0,2 16,9 74,9 0,2 74,9 
Globallân  955,2 13,5 693,7 261,5 5 683,8 19,2 3 318,3 2 365.5 

Total  7 071,1 100,0 6 678,1 393,0 29 464,4 100,0 25 015,3 4 449,1 

(1) Herunter olieraffinerrng. 

112 



Tabel 14; Sublân under globallân i Faellesskabet i 1986 og 1982-1986 {^) 

label 14.1: Over sigt 

1966 1982-1986 

Formél 

ι alt Af egne midier Af NIC'i 5 midier 1 alt Af egne midier Af NIC's midier 

Formél Antal 
Mio 

ECU Antal 
Mio 

ECU Antal 
Mio 

ECU Amai 
Mio 

ECU Antal 
Mio 

ECU Anta! 
Mio 

ECU 

Reglonudvikling  2 353 663,9 2 353 663,9 — — 11 102 3 320,7 11 099 3 292,2 3 28,5 
Energi  180 218,8 164 198,5 16 20,2 1 142 979,2 915 900,2 227 79,0 
Hojteknologi  14 43,6 14 43,6 — — 26 88,6 26 88,6 — — 
Investeringer foretaget af 
mindre og mellemstore virk
somheder  1 368 304,1 — — 1 368 304,1 8 223 2 117,9 — — 8 223 2 117,9 
Mlijobeskytteise  15 36,7 15 36,7 — — 15 36,7 15 36,7 — — 

Total 3 930 1 267,0 2 546 942,7 1384 324,3 20 508 6 543,1 12 055 4 317,7 8 453 2 225,4 
Herat — Industri , , . 3 569 1 023,6 2 204 720,4 1 365 303,2 18214 5 436,2 9 960 3 301,5 8 254 2 134,7 

— Infrastrukturer , . 361 243,4 342 222,3 19 21,1 2 294 1 106,9 2 095 1 016,2 199 90,7 

label 14.2: Fordeiing pâ formâlene energi, modernlsering af virksomheder og miljobeskyttelse 

1986 1982-1986 
Af egne midier Af NIC'S m idier Af egne midier Af NIC's midier 

Formàl Antal Mio ECU Antal Mio ECU Antal Mio ECU Antal Mio ECU 

ENERGI 
Denmark — — — — 4 8,6 —- — 
Forbundsrepublikken Tyskiand  2 8,1 — — 2 8,1 — — 
Graekenland  — — — — 9 6.8 — — 
Frankrig  15 13,7 — — 258 177,0 167 36,4 
Irland  — — — — 7 1.4 — — 
Italien  147 176,7 16 20,2 635 698,4 60 42,6 

Energi i alt  164 198,5 16 20,2 915 900,2 227 79,0 
Herat — Industri  80 90,8 — — 507 426,8 34 17,7 

— Infrastrukturer  84 107,7 16 20,2 408 467,4 193 61,3 

MODERNISERING AF VIRKSOMHEDER 
Hojteknoiogi 
Frankrig  — — — — 8 29,2 — — 
Italien  14 43,6 — — 18 59,4 — — 
Investeringer foretaget af mindre og meiiem-
store virksomheder 
Danmark  — — 131 45,3 — — 381 111,0 
Graekenland  — — 30 3,0 — — 47 19,1 
Spanien  — — 11 3,9 — — 11 3,9 
Frankrig  — — 631 81,6 — — 5 065 807,4 
Italien  — — 564 169,9 — — 2 480 1 136,4 
Det Forenede Kongerige  — — 1 0,4 — — 239 40,1 

Modernlsering af virksomheder 1 alt  14 43,6 1 368 304,1 26 88,6 8 223 2117,9 

MILJ0BESKYTTELSE 
Forbundsrepublikken Tyskiand  9 23,3 — — 9 23,3. — — 
Italien  6 13,4 — — 6 13,4 — — 

Mlijobeskytteise 1 alt  15 36,7 — — 15 36,7 — — 
Herat — Industri  6 13,4 — — 6 13,4 — — 

— Infrastrukturer  9 23,3 — — 9 23,3 — — 
(1) Sublânene i Spanien og Portugal 1982-1986 Inden for rammerne af del finansielle samarbejde Inden tlltraadelsen belob slg til 268,9 mio i Spanien (517 sublàn) og 102,9 

mio i Portugal (241 sublàn). 
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label 14.3: Subiân af egne midier til regionudvlkling 

19Θ6 1982-1986 

Industri intrastrukturer Industri infrastrukturer 

Mio Mio Mio Mio 
Antal ECU Antal ECU Antal ECU Antal ECU 

Belgian 5 6,5 
Hainaut — — — — 3 3.9 — — 
Liège  — — — — 1 0.7 — — 
Limburg  — — — — 1 0,9 — — 
Danmark  37 4,5 — — 131 29,6 
0st for Storebselt 1 0.3 — — 14 2,4 — 
Vest for Storebaelt 36 4,2 — — 117 21,2 
Grskenland 121 26,0 — — 395 223,3 6 56,3 
Kreta  7 2.2 — — 27 18,6 — 
Epiros 16 2.9 — — 22 6.6 — — 
Centraigraekeniand (est) 23 5.7 — — 82 35,5 4 48,1 
De /Egasiske 0er (est) 10 0.8 — — 19 9,5 — — 
Central- og Vestmakedonien 23 7,3 — — 75 42,7 — — 
0stmakedonien 7 1.2 — — 29 13,0 — — 
Peloponnes og Centraigraekeniand (vest) 20 2,7 — — 68 26,9 — — 
Thessalien  8 2.2 — — 38 26,6 1 4,0 
Thrakien  7 1.1 — — 21 7,8 
Meie landet  — — — 14 36,1 1 4,2 
Spanien ( )̂  43 16,6 19 29,2 43 16,6 19 29,2 
Andalusien  16 7,4 7 10,8 16 7.4 7 10,8 
Aragonien  1 0.4 — — 1 0.4 — — 
De Kanariske 0er  2 0.5 — — 2 0,5 — — 
Castilia La Mancha  5 1.5 3 5.1 5 1.5 3 5.1 
Castilla-León  9 2,4 3 2.2 9 2.4 3 2,2 
Extremadura  1 0,2 2 4.4 1 0.2 2 4.4 
Galicien  9 4.2 3 4.9 9 4,2 3 4,9 
Murcia  — 1 1,8 1 1,8 
Frankrig  432 69,8 214 56,5 2 942 498,7 1 637 450,2 
Alsace  9 0,8 — — 18 2,5 — — 
Aquitanien  19 2,0 39 23,0 289 43,3 213 76,9 
Auvergne  16 1,6 54 11,3 222 33,9 225 50,6 
Nedre Normandiet  13 2,0 1 0.2 116 20,0 19 10,2 
Bourgogne  2 0.1 — — 2 0.1 — — 
Bretagne  88 21,9 1 0.2 468 97,4 178 55,8 
Midtfrankrig  7 0.8 — — 26 3,9 3 4,4 
Champagne-Ardennerne  1 0.2 — — 20 2,1 9 3.1 
Korsika  25 2.4 18 2.0 71 10,9 57 8,0 
Franche-Comté  9 0.9 — — 10 0.9 2 0,7 
0vre Normandiet  6 1.4 — — 34 7,5 34 13,4 
Languedoc-Roussillon  29 3.3 31 3.6 203 32,3 128 36,8 
Limousin  9 1.3 7 2.5 143 18,5 72 14,1 
Lorraine  14 1,7 130 22,5 24 10,9 
Sydfrankrig-Pyrenaeerne  15 1.6 25 3.5 242 36,4 375 69,2 
Nordfrankrig-Pas-de-Calais  23 5.7 — — 209 48,1 100 31,8 
Pays de ia Loire  74 12,5 12 4,7 323 54,9 84 38,6 
Picardiet  6 0,6 — 45 9,6 21 3.8 
Poitou-Charentes  20 3.7 1 0,2 220 37.3 4 2.6 
Provence-Côte d'Azur  28 3.0 — 45 5,6 — — 
Rhône-Aiperne  19 2,3 25 5,3 106 11,0 89 19,3 
Irland  15 3,3 2 0.7 654 77,9 2 0,7 
Italien  1430 440,6 14 4,8 5 050 1 825,9 17 11,6 
Abruzzerne  79 24,6 13 4.8 329 141,3 13 4,8 
Basilicata  54 6.5 — — 145 23,5 2 2,7 
Calabrien  120 18,1 — — 329 74,9 — — 
Campanien  201 76,9 — — 801 359,7 — — 
Friuli-Venezia Giulia  11 12,0 69 41,6 
Latium  51 22,5 — — 334 213,9 — — 
Marche  157 45,8 — — 477 148,5 — — 
Molise  8 5.7 — — 57 29,3 — — 
Puglien  176 38,8 1 0,02 554 152,1 1 0,02 
Sardinien  134 43,2 — — 549 132,8 — — 
Sicilien  179 39,2 — — 516 119,5 1 4.1 
Toscana  97 31,3 — — 306 101,8 — 
Trentino-Alto Adige  107 64,1 — — 278 163,7 — — 
Umbrien  39 7.7 — — 245 97,9 — — 
Veneto  17 4.3 — — 61 25,4 
Portugal (1) 2 1,5 — — 2 1,6 — — 
Nordportugal  1 1.0 — — 1 1.0 — — 
Midtportugai 1 0,5 — — 1 0.5 — — 
Det Forenede Kongerlge  24 10,4 — — 199 93,7 — 
Skotiand  — — — — 20 6,8 — — 
Nordengiand  — — — — 18 17,9 — — 
Nordvestengiand  6 3,3 — — 39 7,8 — — 
Sydvestengland  2 0,7 — — 22 9,0 — — 
Yorkshire and Humberside  2 0,6 — — 35 17,2 — — 
East Midlands 4 1.8 — — 14 7,4 — — 
West Midlands 5 1.5 — — 13 3,1 — — 
Wales  — — — — 11 5,5 — — 
Nordiriand  5 2,5 — — 27 19,0 — — 
Total  2104 572,7 249 91,2 9 421 2 772,7 1681 548,0 
(1) Sublàn under de globallân, der er bevilgel siden liltraedelsen. 
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Tabel 1 44; Fordeling pà brancher 

1982-19Θ6 

Antal 
Mio 

ECU Antai 
Mio 

ECU 

alt 

At 
egne 

midier 

ECU 

Al 
Ν ICS  

midier 

Mio 
ECU 

EnergI 92 

Produktion 23 
E! 17 
Varme 1 
Kulbhnîer 5 
Transmission og distribution 69 
El 6 
Varme 5 
Kulbrinter 58 

Infrastruktuiw 269 

Transport 187 
Jernbaner — 
Veje 180 
Setranspori 7 
Lufttransport — 
Vand {lapning, distribution, rensning) 37 
Diverse infrastrukturer 45 
Boliger 8 
Offentlige bygninger 6 
Kombinerede infrastrukturer 19 
Land- og skovbrugsforbedring 12 

Industri, landbrug og tjenestaydelser 3 569 

115,4 416 475,0 7,3 467.1 7,9 

19,5 
9.9 
0.4 
9.2 

95,9 
9.0 
8.8 

78.1 

122 
94 
12 
16 

294 
29 
33 

232 

103,3 
55,3 
24.1 
23.9 

371,7 
20.9 

104.2 
246.6 

1.6 
0.8 
0.4 
0.4 
5.7 
0.3 
1.6 
3.8 

100,3 
52.3 
24.1 
23,9 

366,8 
20.9 

103.8 
242,1 

3.0 
3.0 

4,9 

0.4 
4.5 

128,0 1878 631,8 9,7 549,1 82,7 

41.0 

40.0 
1.6 

38,8 
47,6 
8.7 
5.2 

29.1 
4.6 

1 586 
7 

1544 
32 
3 

66 
226 

10 
180 
24 
12 

430,6 
8.2 

400,1 
19.8 
2.5 

105,0 
96,2 

9.4 
46.6 
35.6 
4.6 

6,6 
0.1 
6.1 
0,3 
0.1 
1.6 
1.5 
0.2 
0.7 
0.5 
0.1 

426,4 
8.2 

395.9 
19.8 
2.5 

80,2 
42.5 

2.4 
35,5 

4.6 

4.2 

4.2 

24.8 
53,7 

9.4 
44.2 
0.1 

1023,6 18 214 5 436,2 83,0 3 301,5 2 134,7 

Industri 2 943 
Bjergvserksdrift 87 
Fremstilling og ferste forarbejdning af metaller . . 29 
Byggematerialer 166 
Trseindustri 244 
Glas og keramik 50 
Kemisk industri (') 109 
Metalforarbejdning og mekanik 551 
Produktion af transportmateriel 132 
Elektroteknisk og elektronisk industri 123 
Naeringsmiddelindustri 364 
Tekstiler og lasder 269 
Papirmasse, papir og trykkerivirksomhed .... 210 
Forarbejdning af gummi og plastmaterialer .... 139 
Anden fremstillingsindustri 89 
Bygningsindustri og ingenierarbejder 381 
Landbrug. skovbrug og fiskerl 67 
Tjenesteydelser 559 
Turismo 225 
Andre 334 

Total 3 930 

829,7 
11.6 
21.2 
40.0 
57.2 
28.5 
80.4 

143.7 
42.1 
56.5 

122.8 
65,9 
55,9 
46.5 
21.8 
35.6 
23.4 

170,5 
90,0 
80.5 

15 583 
379 
162 
978 

1382 
359 
729 

3429 
559 
736 

2 028 
1061 
1263 

891 
439 

1 188 
289 

2 342 
1 118 
1224 

4 654,2 
73.7 

107.6 
338.3 
296.2 
203.4 
394.4 
855,6 
203,1 
264.4 
751.9 
345.5 
323.5 
276.0 
91,2 

129.6 
127,9 
654.1 
373.6 
260,5 

71,1 
1.1 
1.6 
5.2 
4.5 
3.1 
6.0 

13.1 
3.1 
4.0 

11.5 
5.3 
5.0 
4.2 
1.4 
2.0 
1.9 

10.0 
5.7 
4.3 

2 678.5 
56.1 
78,6 

259,2 
160,8 
117,7 
257.1 
416.2 
130.5 
164,2 
484.2 
144.3 
138,1 
163.3 
45.4 
63.0 

126.6 
496.3 
336.0 
160.3 

1 975,7 
17.6 
29.0 
79.1 

135.4 
85.7 

137.3 
439.4 
72.6 

100.2 
267.7 
201,2 
185.4 
112.7 
45.8 
66,6 
1.3 

157.8 
37.6 

120.2 

1 267,0 20 508 6 543.1 100,0 4 317.7 2 225,4 

(<) Herunder olieraffinering. 
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Tabei 15; FInansieringsbidrag i Middelhavslandene 

Tabel 15.1 ; Fordeling pà lande 

Finansierings-
Lân af egne bidrag af 

1 alt midier budgetmidier 

Mio ECU % Mio ECU MIO ECU 

Anden flnansprotokol (udlob med 1986) 
Maghreblandene  .... 272,5 30,5 253,0 19,5 
Algeriet  .... 85,0 9.5 85,0 — 
Marokko . . . .... 90.0 10,1 90,0 — 
Tunesien  .... 57.5 10,9 78.0 /Ä5 
Machraklandene . , .... 259,1 29,0 249,1 10,0 
Egypten  .... 153.0 17.1 150.0 3.0 
Jordan . . .... 42.1 4.7 35.1 7.0 
Libanon  .... — — — — 
Syrien  .... 64.0 7.2 64.0 — 
Israel  .... 40.0 4.5 40,0 — 
FInanaprotokoller 
Malta    .... 13,0 1.4 — — 
Cypern  .... 31.4 3,5 26,5 4.9 

Jugoslavien (1982-1986) .... 260,0 29,0 260,0 — 
Tyrkiet (tillaagsprotokol)  .... 18,7 2,1 — 18,7 

Total  . . . 894,7 100,0 841,6 53.1 

label 15.2: Fordeling pà brancher 

Finansieringsbidrag 

Mio ECU % 

Sublân under  
labende giobalidn 

!l MIO ECU 

EnergI 224^ 2S,1 

Produktion  
Traditionelle termiske kraftvaerker 
Vandkraftveerker  
Transmission og distribution . .  
EHedninger  

110,7 
58.0 
52.7 

113,5 
U3,5 

Globaliän 143,5 

12.4 
6.5 
5.9 

12,7 
12.7 

Infrastrukturer  . . . 410,0 45,8 25 4.0 

Transport  . . . 296,0 33,1 13 1.9 
Jernbaner  ... 66.3 7.4 
Veje  . . . 186,7 20,9 13 1.9 
Setransport  ... 43.0 4.8 
Telekommunikation  . . . 13,0 1.0 
Infrastrukturer for vand . . . . 97,0 10,8 
Landbrugsforbedring  . . . 20,0 2,3 
Vand (tapning, distribution, rensning)  . . . 77,0 8.7 
Kombinerede infrastrukturer  ... — — 12 2,1 
Globaliän  ... 4,0 0.5 

Industri, landbrug og tjenesteydelser  . . . 260,5 29,1 489 113,4 

Industri  . . . 69,5 7,8 78 72,5 
Bjergvaerksdrift  ... — — 3 3.8 
Fremstilling og ferste forarbejdning af metaller ...... — 4 1.7 
Byggematerialer og trae   ... 55.0 6.1 6 3.3 
Glas og keramik  ... — — 3 4.7 
Kemisk industri  ... 5,5 0.6 7 8.1 
Metalforarbejdning og mekanik  ... — — 10 11.3 
Elektroteknisk og elektronisk industri  ... — — 3 2.6 
Nseringsmiddelindustri  ... 2,5 0.3 12 8.1 
Tekstiler og lœder  ... — — 16 10.4 
Papirmasse og papir . ... — — 3 2.2 
Forarbejdning af gummi og plastmaterialer  ... — — 6 7.7 
Anden industri . ... — — 1 0.3 
Industriomràder og -fiuse  ... 6.5 0.8 4 8.3 
Landbrug, skovbrug og fiskeri  . . . 47,5 5,3 407 39,9 
Turismo . ... — — 2 0,4 
Andre  — — 2 0,6 

16,0 

Total ^7 100,0 514 117,4 
(<) Protokollernes gyidighedsperlode og t>eleb Iremgär at Arsberetningen for 1985, tabe! 9. s. 64. 
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Tabel 16: Finansieringsbidrag i AVS-staterne og OLT 1976-1986 (Lomékonventionerne)  
Tabel 16.1: Fordeling pà lande 

ι millioner ECU 

Lân af egne midier Finansieringsbidrag af budgelmidier 

Ferste og 
anden 
Lomé-

Tredje 
Lomé-

Ferste og 
anden 
Lomé-

Tredje 
Lomé-

Fersie og 
anden 
Lomé-

Tredje 
Lomé-

1 ait konvention konvention i ait konvention konvention i ait Konvention Konvention 

AFRIKA  1 298,32 1 138,32 160,0 926,2 817,5 108,7 372,12 320,82 51,3 
Vestafrika 519.1 464.4 54,7 394,8 353,8 41,2 124,3 110,8 13.5 
Elfenbenskysten .... 133,2 109,0 24,2 127,8 103,6 24,2 5,4 5.4 — 
Nigeria 90,0 90,0 — 90,0 90,0 — — — 
Senegal 59,6 46,1 13,5 33,0 33,0 — 26,6 13,1 13,5 
Ghana 51,3 34,3 17,0 33,0 16,0 17,0 18,3 18,3 
Mauretanien  32,0 32,0 25,0 25,0 7,0 7,0 
Togo 28,4 28,4 — 20,7 20,7 — 7.7 7.7 — 
Burkina Paso 22,9 22,9 — 8,0 8,0 — 14,9 14,9 — 
Benin 18,3 18,3 — 13,5 13,5 — 4,8 4,8 — 
Niger 16,9 16,9 — 16,0 16,0 — 0,9 0,9 
Regionale projekter . . . 16,8 16,8 — 5,0 5,0 — 11,8 11.8 — 
Guinea 14,9 14,9 — 11.9 11.9 — 3,0 3.0 
Liberia 13,4 13,4 — 10,9 10,9 — 2,5 2,5 
Mali 9.8 9,8 — — — — 9,8 9,8 
Kap Verde 5.4 5.4 5,4 5,4 
Guinea-Bissau 3.8 3.8 3,8 3.8 
Gambia 2,4 2.4 2,4 2.4 
Central- og /Ekvatoriaiafrika 327.14 260,14 67,0 241,0 191,0 50,0 86,14 69.14 17,0 
Cameroun  133,3 133,3 — 128,3 128,3 5,0 5,0 
Zaire 76,3 26,3 50,0 50,0 — 50,0 26,3 26,3 — 
Congo 41,9 31,9 10,0 28,1 28,1 13,8 3,8 10,0 
Gabon 34,5 34,5 — 32,0 32,0 — 2,5 2,5 — 
Burundi 11.7 8,7 3.0 — — — 11.7 8,7 3,0 
Tchad 9,5 9.5 — — — 9.5 9,5 
/Ekvatoriaiguinea .... 6.0 2.0 4,0 — — — 6,0 2,0 4,0 
Rwanda 5.7 5,7 5,7 5,7 
Den Centralafrikanske 

5,7 5,7 5,7 

Republik  5,1 5,1 — — — — 5.1 5.1 
Regionale projekter . . . 3.1 3,1 — 2,6 2,6 0.5 0,5 
Sao Tome og Principe , . 0,04 0,04 — 0,04 0,04 
0stafrika 191,6 182,6 9,0 102,9 102,9 88,7 79,7 9,0 
Kenya 100,7 100,7 — 97,9 97,9 2.8 2.8 
Sudan 25,7 16,7 9.0 — — 25,7 16,7 9.0 
Tanzania 23.7 23,7 5.0 5.0 — 18,7 18,7 
Etiopien 13,0 13,0 — — 13,0 13,0 
Uganda 10,3 10,3 — — — — 10,3 10,3 
Somalia 9.8 9.8 — — — — 9,8 9,8 
Seychellerne 4.6 4.6 — — — — 4,6 4,6 
Djibouti 3.3 3.3 — — — — 3.3 3.3 
Regionale projekter . . . 0.5 0,5 — — — — 0,5 0.5 
Sydlige Afrika  260,48 231,18 29,3 187,5 170,0 17,5 72.98 61,18 11,8 
Zambia 47,4 47,4 — 42,0 42,0 5,4 5.4 
Malawi 43,0 39,0 4,0 24,5 22,0 2.5 18,5 17,0 1.5 
Zimbabwe 40,4 40.4 35,0 35,0 5.4 5,4 
Botswana 37.3 37,3 35,5 35,5 1.8 1,8 
Mauritius 35,5 17.0 18.5 31,5 16,5 15,0 4,0 0,5 3,5 
Madagaskar  26.9 23,6 3,3 26,9 23,6 3,3 
Swaziland 20,2 20,2 19,0 19,0 1.2 1,2 
Lesotho 9.6 6.1 3.5 — 9,6 6,1 3.5 
Comorerne 0,18 0,18 — — — — 0,18 0,18 
VESTINDIEN 117,3 93,8 23,5 89,6 68,1 21,5 27,7 25,7 2,0 
Trinidad og Tobago . . . 42,0 42,0 — 42,0 42,0 — 
Jamaica 19,0 9.0 10,0 14,0 4,0 10,0 5.0 5,0 
Barbados 17.1 17,1 17,1 17,1 — 
Bahamas 8,5 8.5 8,5 8.5 
Guyana 7,2 7,2 — — 7,2 7.2 — 
St. Lucia 6,2 1.2 5.0 3,0 — 3,0 3.2 1.2 2.0 
Surinam 4,3 4,3 — — 4,3 4,3 
Regionale projekter . . . 3.0 3.0 — 3,0 3.0 — — — 
St. Vincent og Grenadinerne 3.0 3,0 — — 3,0 3,0 
Belize 2.6 2.6 — 2,0 2,0 0,6 0,6 
Grenada 2.4 2.4 — — — — 2,4 2.4 — 
Dominica 1.0 1.0 1.0 1.0 
St. Kitts-Nevis 1.0 1.0 — — — — 1.0 1,0 — 
STILLEHAVET 161,1 139.6 21,5 127,4 106,9 20,5 33,7 32,7 1.0 
Papua Ny Guinea .... 87,6 70.6 17,0 71.9 54,9 17,0 15,7 15,7 
Fiji 64,5 60,0 4,5 55,5 52,0 3,5 9,0 8.0 1,0 
Vestsamoa 3.3 3,3 — — — 3,3 3.3 
Vanuatu 3,0 3,0 — — — — 3,0 3,0 
Tonga 2,3 2,3 — — — — 2,3 2,3 — 
Kiribati 0,2 0,2 — — — 0,2 0.2 
Salomonoerne 0,1 0.1 — — 0,1 0,1 
Tuvalu 0.1 0,1 — — — — 0,1 0,1 — 
AVS-stateme i alt . 1 576,72 1 371,72 205,0 1 143,2 992,5 150,7 433,52 379,22 54,3 
OLT 29,88 29,88 — 22,0 22,0 — 7,88 7,88 — 
Total 1 606,6 1 401,6 205,0 1 165,2 1 014,5 150,7 441,4 387,1 54,3 
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Finansieringsbidrag ì AVS-staterne og OLT 1976-1986 (Lomékonventionerne)  
label 16.2; Fordellng pâ brancher 

Tredje Lomékonvention Forste og anden Lomékonvention 

Finansieringsbidrag Finansieringsbidrag Sublân under lebende globallàn 
Mio Mio Mio 

ECU % ECU % Antal ECU 

Energi  52,0 25,4 378,5 27,0 6 2,8 

Produktion 32,0 
Traditionelle termiske kraftvœrker 2,0 
Vandkraftvœrker 30,0 
Geotermiske kraftvœrker — 
Kulbrinter — 
Eltransmission 20,0 
Eldistribution — 

Infrastrukturer 28,5 

Kommunikation 10,0 
Transport — 
Jernbaner — 
Sotransport — 
Telekommunikation 10,0 
Vand (tapning, distribution, rensning) 18,5 

Industri, landbrug og tjenesteydelser 124,5 

industri 93,5 
Bjergveerksdrift 50,0 
Fremstilling og farste forarbejdning af metaller . . — 
Byggematerialer 4,0 
Trœindustri 4,5 
Glas og keramik — 
Kemisk industri 0) 7,0 
Metalforarbejdning og mekanik — 
Produktion af transportmateriel — 
Eiektroteknisk og elektronisk industri — 
Nœringsmiddelindustri — 
Tekstiler og lœder 23,5 
Papirmasse, papir og trykkerivirksomhed .... 4.5 
Forarbejdning af gummi og piastmateriaier . ... — 
Anden fremstillingsindustri — 
Bygningsindustri og ingeniararbejder — 
Landbrug, skovbrug og fiskerl — 
Tjenesteydelser 3.5 
Turisme — 
Andre 3,5 
Globallàn 27,5 
Udviklingsbanker — 

Total 205,0 

15,6 
1,0 

14,6 

9.8 

309,5 
98,1 

169,9 
9,0 

32,5 
69,0 

22,1 
7,0 

12,1 
0.6 
2.3 
4,9 

2,2 
1.8 
0,4 

0.6 

13,9 121,9 8.7 1.5 

4,9 

4.9 
9.0 

90,3 
27,2 
10.0 
17.2 
63.1 
31,6 

6.4 
1.9 
OJ 
1.2 
4.5 
2.3 

1.5 
0.5 

0.5 
1.0 

60,7 901,2 64,3 475 206,0 

45.6 
24,4 

1.9 
2.2 

3.4 

11.5 
2,2 

1.7 

1.7 
13,4 

564,8 
149,7 
31,5 
59,3 
25,2 
4,0 

54.5 
0,5 
7,3 

165,3 
42,9 

24.6 

39,5 
19,3 
20,2 

272,8 
24,1 

40,3 
10.7 
2.2 
4,2 
1.8 
0.3 
3.9 

0,5 

11.8 
3.1 

1.8 

2.8 
1.4 
1.4 

19,5 
1.7 

382 
12 
9 

13 
33 
8 

19 
30 
14 
7 

101 
50 
35 
32 
7 

12 
7 

86 
61 
25 

181,0 
7.6 
4,0 
6,0 

14.5 
5.4 

12,3 
10.8 
5.4 
3.7 

47.9 
18,8 
18.6 
14,8 

1.6 
9.6 
3,9 

21,1 
17.5 
3.6 

100,0 1 401,6 100,0 483 210,3 

(1) Herunder olieratfinering. 
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Yderligere oplysnlnger ken fès hos: 

DEN EUROP/EISKE INVESTERINGSBANK 
100, bd Konrad Adenauer— L-2950 Luxembourg 
TIf. 4379-1 — Telex 3530 bnkeu lu  
Telefax 43 77 04 

eller ved henvendelse til: 

Hovedafdelingen for Italien  
Via Sardegna, 38 — 1-00187 Rom 
TIf. 4719-1 — Telex 611130 bankeu 1 
Telefax 474 58 77. 
Forbindelseskontoret for Del Forenede Kongerige 
68. Pall Mall — London SW1Y SES  
TIf. 839 3351 — Telex 919159 bankeu g  
Telefax 930 99 29. 

Forbindelseskontoret i Lissabon  
Avenida da Liberdade. 144-156, 8° — P-1200 Lissabon  
TIf. 32 89 89 eller 32 88 48 — Telex 15576 bnkeu ρ  
Telefax 37 04 87, 

Repraesentationskontoret 1 Athen  
Ypsilantou 13-15 — GR-10675 Athen  
TIf. 7249 811 — Telex 22 2126 bkeu gr 
Telefax 7249 814 

elier 

Repraesentationskontoret i Bruxelles  
Rue de la Loi 227 — B-1040 Bruxelles  
TIf. 230 98 90 — Telex 21721 bankeu b 
Telefax 230 58 27. 

der llgeledes kan udlevere folgende publikationer: 
Vedtœgter og Andre Bestemmelser vedrorende EIB 
1986; 36 sider (DA. DE. EN. FR, GR. IT. NL) 

Arsberetnlnger 
fra 1958 
{DE, EN. FR, IT, NL; DA fra 1972; GR fra 1980; ES. PT fra 1985) 

EIB-Informatlon 
Tidsskrift 
(DA, DE, EN, ES, FR. GR. IT, NL. PT) 

Den Europeeiske Investeringsbank 1958-1983 
1983; 116 slder (DA, DE, EN, FR, GR. IT. NL ) 

FInanslerIngsmullgheder I Peellesskabet 
1986; 16 sider (DA, DE, EN, ES, FR, GR. IT, NL. PT) 

Flnansieringsmuligheder Holge den Tredje Lom6konvention 
1986; 20 sider (DA, DE, EN. ES, FR. GR. IT. NL. PT) 

100 Sporgsmâl og Svar 
1986; 50 sider (DA, DE, EN. ES, FR, GR. IT, NL. PT) 

Den Europeeiske Investeringsbank, Nogledata 
Folder 
1987; (DA, DE, EN, ES. FR. GR. IT. NL, PT) 
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Den Europaeiske I nvesteringsbank takker de initiativlagere, der venligst har 
tilladt optagelsen af de fotog rafier, som illustrerer denne Arsberetning. 

Fotografierne er optaget af: Philips (s. 22); B. Turbang (s. 26); A. Hörhager 
(s. 72); aaa photo, Paris (Loisel) (s. 76) og B. Turbang. BENFE o g SNCF c.a.v. 
{Olivain) (s. 106). 

Tryk: Saarbrücker Zeitung Verlag und Druckerei GmbH, Saarbrücken 
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Den Europaeiske Investeringsbank 
Almindelige oplysninger og formâl 

Den Europaeiske Investeringsbank (EIB) er grundlagt i henhold til Romtraktaten om oprettelse af Det Europaslske 
0konomiske Fœllesskab, som tràdte Ι kraft den 1. januar 1958. Dens vedtaegter er en integrerende del af trakta ten. 

Dens medlemmer er Faellesskabets 12 medlemsstater. De har 1 forening tegnet dens kapital, der den 1. januar 1987  
udgjorde 28,8 mia ECU, hvoraf 2 595,9 mio var indbetalt eller skulle indbetales. 

Banken lâner hovedparten af sine midier pâ kapitalmarkederne I Faellesskabet og i tredjelande samt pâ de Internatio
nale markeder. 
Banken er en autonom, offentligretllg institution Inden for Faellesskabet, hvis opgave i henhold tll Romtraktatens artikel 
130 er at bidrage til en afbalanceret udvikling af Faellesskabet uden s igte pâ fortjeneste. 

* 
• • 

I Faellesskabet 

Af egne midier yder EIB langfristede làn eller garantier til private og offentlige virksomheder eller myndigheder, enten 
direkte eller via finansieringsinstitutter. Midlerne stilles til ràdighed for projekter i forbindelse med Produktion, infra
strukturer og energi, der 

— fremmer de mindre gunstigt stillede regioners udvikling: 
— er af fœlles interesse for fiere medlemsstater eller for Fasllesskabet som helhed eller sigter mod modernisering og 

omstilling af virksomheder eller skabelse af nye aktiviteter, der er nodvendiggjort af den gradvise etablering af det 
faelles marked. 
Herl indgâr 

— infrastrukturer af In teresse for Faallesskabet eller af faelles Interesse, som fremmer Faellesskabets okonomiske 
Integration (investeringer i transport- og teleprojekter, der udbygger forbindelserne mellem medlemsstaterne), 
og projekter, som bidrager til virkeliggorelsen af Faellesskabets mài med hensyn til f.eks. miljobeskyttelse; 

— energiprojekter, som fremmer virkeliggorelsen af Faellesskabets mài om udnyttelse af dets egne ressourcer, 
rational energlanvendelse og importspredning; 

— projekter for modernisering eller omstilling af virksomheder, dvs. for det forste projekter for modernisering eller 
omstilling, der er nodvendiggjort af den gradvise etablering af det faelles marked eller af strukturelle vanskelig-
heder, for det andet specifikke projekter, som forbedrer industriens konkurrenceevne gennem udvikling eller 
indforelse af hojtekologl, og for det tredje projekter, der er et résultat af et snaevert te knisk og okonomisk 
samarbejde mellem virksomheder i forskellige medlemsstater. 

I overensstemmelse med vedtaegternes artikel 20 laegger Banken stor vaegt pâ, »at dens midier anvendes i Faellesska
bets interesse pâ den mest rationelle mäde«, ligesom den kun yder finansierlngsbidrag, »när projektets gennemforelse 
bidrager tit at foroge den okonomlske produktivitet i almindelighed og fremmer virkeliggorelsen af de t faelles marked««. 
Af N IC's midier har Banken siden 1979 endvidere ydet lân til investeringsprojekter, der hovedsagellg gennemfores af 
mindre og mellemstore virksomheder inden for Industri eller tjenesteydelser i direkte tilknytning hertil. Isaer med h en-
blik pâ udbredelse af Innovation og ny teknologl, som direkte eller indirekte bidrager til skabelse af nye arbe jdspladser. 
Banken er blevet bemyndiget til at yde disse lân pâ Faellesskabets vegne samt for dets regning og risiko. Den udvael- 
ger egnede projekter, og efter at Kommissionen for De Europaeiske Faellesskaber har taget stilling til, hvorvidt de  
enkelte projekter kan komme pâ tale, foretager den projektbedommelsen, traeffer ti ldelingsbeslutningen og admini-
strerer lânene i overensstemmelse med sine vedtaegter og saedvanlige kriterier. Kommissionen gennemforer lântagnin- 
gen og overforer provenuet heraf til Banken. Disse lân regnskabsfores i Den Saerlige Afdeling (jf. s. 94) og figurerer  
Ikke pâ statusopgorelsen. 

Banken er endvidere blevet bemyndiget til at varetage projektbedommelsen og lânadministrationen i forbindelse med 
de lân fra Det Europaeiske Atomenergi faellesskab, som Kommissionen for De Europaeiske Faellesskaber bevilger. 

* * * 

Uden for Faellesskabet 

Ifolge vedtaegternes a rtikel 18, stk. 1, andet afsnit, kan Banken efter saerlig bemyndigelse fra styrelsesrâdet ogsâ yde 
finansieringsbidrag uden for Faellesskabet. Denne bemyndigelse gives 

— individuelt med henblik pâ finansiçring af visse projekter af saerlig interesse for Faellesskabet ( f.eks. vedrorende 
Satellittelekommunikation eller energiforsyning); 

— globalt pâ indtil et vist belob pr. land eller landegruppe inden for rammerne af de aftaler, konventioner eller afgorel-
ser, der ligger til grund for Faellesskabets finansielle samarbejde med en raekke tredjelande. 

Bankens virkefelt omfatter i ojeblikket 66 AVS-stater, der har har undertegnet Lomékonventionen, og 12 Middelhavs-
lande (Tyrkiet, Jugoslavian, Algeriet, Marokko, Tunesien, Egypten, Jordan, Libanon, Syrien, Israel, Cypern og Malta). 
I de fleste af disse lande yder Banken ikke blot lân af egne midier, men ogsâ finansieringsbidrag pâ saerlige vilkâr af 
budgetmidier, som den administrerer pâ Faellesskabets vegne; de regnskabsfores i Den Saerlige Afde ling og figurerer 
ikke pâ statusopgorelsen. 
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