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De rekeningen en de balans van de Europese Investeringsbank
luiden in de rekeneenheid omschreven in artikel 4 lid 1 van haar Statuten.
De waarde van de rekeneenheid bedraagt 0,88867088 gram fijn goud.
In dit verslag zijn de omrekeningen in rekeneenheden verriebt
met gebruikmaking van de volgende koersen :
50 Belgische franken
4 Duitse marken
4,93706 nieuwe Franse franken
1 Rekeneenheid = ) 625 Italiaanse lires
\ 50 Luxemburgse franken
1 3,62 Nederlandse guldens
1 United States dollar
4,37382 Zwitserse franken
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De economische groei heeft zieh in 1962 in de Gemeenschap
voortgezet, zij het in een iets langzamer tempo. Het brute nationale
produkt nam naar volume met ongeveer 4,9 % toe tegen 5,2 % in 1961
en 7,1 % in 1960. De prijsstijging in aanmerking genomen steeg het bruto
produkt tegen lopende prijzen met 9 % ten opzichte van het voorgaande
jaar (201 miljard rekeneenheden) tot 219 miljard, hetgeen overeenkomt
met 1.270 rekeneenheden per iiiwoner.
Frankrijk en Italië vertoonden de grootste stijging in bruto
nationaal produkt, en wel elk van beide landen ongeveer 6 %, gerekend
naar het volume. Voor Frankrijk betekent dit een toeneming, voor
Italië een daling ten opzichte van het voorafgaande jaar, toen het per
centage voor Frankrijk 4,1 en voor Italië 7,9 bedroeg. In Duitsland
was het stijgingspercentage 4,1 tegen 5,5 in het voorgaande jaar, in
België 3,5 tegen 3 en in Nederland 2,9 tegen 2,5. In Luxemburg
blijkt het bruto nationale produkt niet te zijn gestegen; een omstandigheid die met name moet worden toegeschreven aan de ongunstige
concurrentiepositie waarin dit land zieh ten aanzien van zijn voornaamste
uitvoerprodukten bevindt.
Evenals in het vorige jaar werd de uitbreiding van de prodnktie
in verscheidene landen belemmerd door de schaarste aan arbeidskrachten;
immigratie van arbeidskrachten uit derde landen en migratie binnen de
Gemeenschap kwamen hieraan enigermate tegemoet. De vergroting van
de arbeidsgelegenheid werd evenwel vaak door nieuwe arbeidstijdverkortingen tenietgedaan, zodat de toeneming van de produktie voornamelijk
afhankelijk is geweest van de vergroting der produktiviteit.
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Aan de vraagzijde hebbeii bepaalde factoren tot de vertraging
van bet groeitempo bijgedragen. Binnen de E.E.G. is deze vraagvermindering duidelijk merkbaar geweest ten aanzien van de kapitaalgoederen :
de stijgingspercentages der investeringen zijn in alle landen teruggelopen.
Het particulière verbruik, gunstig beïnviced door nieuwe loonsverbogingen,
bandbaafde zicb daarentegen op een boog peil, terwijl de consumptieve
vraag der overbeid zieb in stijgende lijn bleef bewegen. Steeds duidelijker
is dan ook bet algemene binnenlandse verbruik de voornaamste Stimulans
voor de economisebe expansie gebleken.
Het bandelsverkeer binnen de E.E.G. bleef aanzienlijk toenemen : naar de waarde steeg bet met 14 % (15 % in 1961), betgeen
ten opzicbte van 1957, bet laatste jaar voor bet inwerkingtreden van bet
Verdrag van Rome, een vermeerdering met 87 % betekent.
De buitenlandse vraag beeft, evenals in bet voorgaande jaar,
een zeer beperkte invloed op de economisebe ontwikkeling van de E.E.G.
geoefend. De goederenuitvoer naar derde landen vertoonde naar de
waarde een vergroting van slecbts 1 % tegen 5 % in 1961. De landen
der Gemeenscbap die in dit opzicbt bet zwaarst werden getroffen zijn
die waarvan de export voor bet overgrote deel nit kapitaalgoederen
bestaat, en die derbalve te lijden badden van de verflauwende investeringsactiviteit in derde landen.
De invoer van de Gemeenscbap uit derde landen nam daaren
tegen naar de waarde met 9 % toe tegen 5 % in 1961. De bandelsbalans
der Gemeenscbap, die in 1960 een overscbot bad, in 1961 nagenoeg in
evenwicbt was, vertoonde in 1962 een verdere aebteruitgang en sloot met
een tekort van ongeveer 1,5 miljard rekeneenbeden.

*

*

*

Terzake van bet regionale beleid blijft bet opvoeren van de
levensstandaard in bet Zuiden van Itabë bet voornaamste probleem
van de E.E.G. In dit gebied dat 19 miljoen inwoners telt (37 % van de
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Italiaanse bevolking en 11 % van de bevolking van de E.E.G.), bedroeg
bet produkt per inwoner slechts een derde van bet gemiddelde produkt
per boofd van de bevolking in de Gemeenscbap. Het economiscb gelijktrekken van Zuid-Italië met de ontwikkelde gebieden van de Gemeenscbap
blijft een van de doeleinden, die niet alleen in Italië zelf, docb ook bij
de Europese instellingen prioriteit geniet; een doel dat men met name
door investeringen op bet gebied van de infrastructuur, de industrie en
de landbouw boopt te verwezenlijken. De Bank is daarom ook tijdens
bet afgelopen verslagjaar bijzondere aandacbt aan deze streck bbjven
geven.
De maatregelen ter bevordering van de economiscbe ontwikkeling van dit gebied weerspiegelen zicb in een vergroting van de inves
teringen aldaar ten opzicbte van het totale investeringsvolume in Italië.
Enige jaren geleden meende men dat de acbterstand van bet Zuiden
groter werd. Een kentering begint zicb eebter af te tekenen; zij bbjkt
uit bet feit, dat de stijgingspercentages bier boger liggen dan in Noorden Midden-Itabë. Ook vallen steeds meer vestigingen van nieuwe ondernemingen waar te nemen; zij worden aangetrokken zowel door de speciale
overbeidsmaatregelen als door de bescbikbare arbeidskracbten en de
vooruitzicbten op een nieuwe, grote markt, die groeiende is. Niettemin
zal de verbeffing van bet Zuiden — wil men tot belangrijke resultaten
komen — gedurende een reeks van jaren een onafgebroken inspanning
eisen, in bet bijzonder op bet gebied van de beroepsvorming van de
arbeiders.
In de andere gebieden van de Gemeenscbap bestaan dergelijke
Problemen niet, beboudens misschien in bepaalde beperkte streken in
bet Westen, Midden en Zuiden van Frankrijk. De Franse autoriteiten
streven er naar in deze gebieden de levensstandaard te verbogen en de
werkgelegenbeid te vergroten. Hiertoe zijn belangrijke investeringen
gedaan. De Bank beeft met name aan de projekten in Bretagne en bet
Zuiden van Frankrijk gaarne baar medewerking verleend.
In de minder ontwikkelde streken der andere landen van de
Gemeenscbap, waar bet produkt per boofd van de bevolking in bet algemeen reeds een boog peil beeft bereikt, is de aandacbt meer geriebt op
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het wegnemen van structurele tekortkomingen en op een nieuwe oriëntering van de economische activiteit dan op een nijpend probleem van
chronische werkloosheid en onderhezetting.
*

*

*

Velgens voorlopige schatting heliep in 1962 de hrutovorming
van vast kapitaal in de Gemeenschap 49 miljard rekeneenheden, hetgeen
een toeneming van hijna 11 % ten opzichte van de 44 miljard van het
voorgaande jaar hetekent. Daar zieh nog steeds helangrijke prijsstijgingen
voordeden, met name in de constructiesector, Stegen de investeringen
naar het volume met slechts ongeveer 6,2 %. Zowel naar de waarde
als naar het volume vertoonden de investeringen in vaste activa een snellere groei dan het nationale produkt, dat — zoals reeds eerder werd
vermeid — naar de waarde met 9 % en naar het volume met 4,9 %
toenam. Het aandeel van de investeringen in het nationale produkt
vertoonde derhalve een verdere toeneming en wel van 22 tot 22,3 %.
Onderstaande tahel geeft voor elk der landen van de Gemeen
schap herekend naar het volume, de stijgingspercentages der hruto
investeringen in 1962 ten opzichte van het vorige jaar, alsmede de overeenkomstige percentages in 1961 :

Duitsland
Frankrijk
Italië
Nederland
België
Luxemburg
Gemeenschap

18

1961

1962

9,7
10
11,5
6,7
10

4,5
7,5
8,9
5,1
6

•·

9,7

6,2

Blijkens deze cijfers is het groeitempo der investeringen in alle
landen der Gemeenschap afgenomen.
De teruggang van de stijgingspercentages moet in de eerste
plaats worden toegeschreven aan de vertraging in de investeringsactiviteit
van het bedrijfsleven die met slechts 10 % toenam tegen 15 % in 1961;
naar het volume herekend, kan de stijging op 7 % worden geschat tegen
12 % in 1961.
De investeringsuitgaven der overheid stegen in alle landen,
hehalve in Itahë waar een hchte vermindering optrad. Voor de Gemeen
schap als geheel was de stijging 10 %, een percentage gelijk aan dat van
het voorgaande jaar. Daar de prijzen echter sterker stegen dan in 1961,
is het reële stijgingspercentage licht gedaald.
De hedrijvigheid in de woninghouw onderging niet aUeen de
invloed van het voortdurende gebrek aan arbeidskrachten, maar ook,
en vooral van de siechte weersomstandigheden in de eerste maanden
van het jaar. In hijna alle landen van de Gemeenschap is de hedrijvigheid
in de woninghouw minder sterk toegenomen dan in het voorgaande
jaar, of zelfs verminderd. Italië vormt in dit opzicht een uitzondering;
de investeringen in de woningbouw zijn aldaar, naar het volume, met
15 % toegenomen (5 % in 1961). Ten gevolge van de in Italië opgetreden
ontwikkeling lag het stijgingspercentage, herekend naar het volume,
voor de Gemeenschap in haar gelieel (5 %) hoger dan het vorige jaar
(4 %). Als gevolg van nieuwe prijsstijgingen zijn de investeringsuitgaven
met ongeveer 12 % toegenomen, welk percentage een weinig hoger hgt
dan dat van het voorgaande jaar.
De investeringsuitgaven in de drie voornaamste seetoren,
te weten : bedrijfsleven, overheid en woninghouw, zijn in 1962 in
ongeveer hetzelfde tempo toegenomen; de verdeling der uitgaven over
de drie sectoren heeft derhalve ten opzichte van 1961 nauwelijks een
verandering ondergaan : 68 % komt voor rekening van het hedrijfsleven,
23 % voor rekening van de woninghouw en 9 % voor rekening van de
overheid.
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BRUTO INVESTERINGEN IN VASTE ACTIVA
IN DE GEMEENSCHAP VERDEELD NAAR SECTOREN, 1958-1962

Sectoren

Miljarden
rekeneenheden
tegen lopende prijzen

in % van totaal

I960

1961

1962

1958

1959

1960

1961

1962

Landbouw, bosbouw en visserij

2,8

3,0

3,2

7,6

7,4

7,4

6,9

6,6

Mijnbouw en aardoliewinning

0,9

1,0

1,0

3,0

2,8

2,5

2,3

2,1

Industrie

9,9

12,2

13,7

24,4

24,2

25,9

27,8

27,9

Energie

2,5

2,6

3,0

7,2

7,1

6,4

6,0

6,0

Vervoer en verkeer

5,9

6,6

7,2

15,3

15,3

15,5

15,0

14,8

Handel en dienstverlenende bedrijven 3,7

4,5

5,2

9,0

8,8

9,6

10,2

10,6

Bruto investeringen in vaste activa Bedrijfsleven
25,7

29,9

33,3

66,5

65,6

67,3

68,2

68,0

Woningbouw

8,9

9,9

11,1

24,2

24,6

23,2

22,4

22,7

Overheid

3,6

4,1

4.5

9,3

9,8

9,5

9,4

9,3

Totaal bruto investeringen in vaste activa 38,2

43,9

48,9

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Als oorzaak van de geringere stijging van de investeringen
geldt in de eerste plaats de vermindering van de mogelijkheden tot
zelf-financiering door het bedrijfsleven. Aanzienlijke loonsverhogingen
hadden plaats, terwijl de verscherpte concurrentie in binnen- en buitenland het bedrijfsleven belette de stijging der kosten door te berekenen
in de prijzen. De hieruit voortvloeiende verkrapping der winstmarges
belemmerde de zelf-financiering.
Intussen treft deze vermindering van de mogelijkheden tot
zelf-financiering slechts een deci van de totale investeringen — namelijk
ongeveer 65 % van de investeringen in vaste activa van het, voornamelijk
particulière, bedrijfsleven, of wel 45 % van het totaal der investeringen.
De investeringsbeslissingen der overheidsbedrijven moeten slechts in
geringe mate de invloed van deze ontwikkeling hebben ondergaan. In
deze sector worden niet aUeen de investeringsprogramma's op langer
zieht opgesteld ; de sector heeft ook gemakkelijker toegang tot de kapitaalmarkt, kan gemakkelijker krediet opnemen bij speciale instellingen en
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zelfs rechtstreeks begrotingsbedragen gevoteerd krijgen. De financiering
van de woningbouw en die der overheidsinvesteringen kunnen in dit
verband buiten beschouwing blijven.
Behalve de wijzigingen die zieh terzake van de zelf-finaneiering
hebben voorgedaan, hebben ook andere factoren een belangrijke invloed
op de investeringsprogramma's van bet bedrijfsleven uitgeoefend. De
uitbreiding van de produktiecapaciteit heeft zieh in de laatste jaren in
een zeer snel tempo voltrokken. De vertraging in de toeneming van de
vraag, die zieh sedert 1961 heeft doen gevoelen, heeft de ondernemingen
soms genoopt tot herziening van hun afzetverwachtingen en dientengevolge van hun investeringsprogramma's.
Hoewel de schaarste aan arbeidskrachten in sommige landen
bet scheppen van nieuwe produktiecapaciteit heeft belemmerd, is deze
schaarste voor bet bedrijfsleven een prikkel geweest tot bet doen van
investeringen ter rationahsering van de produktie. Het aandeel van dit
soort investeringen in het totale volume stijgt snel.
Voor de naaste toekomst voorziet men een toeneming van de
totale investeringen in vaste activa der Gemeenschap in haar geheel
in een tempo dat in 1963 iets lager zal liggen dan in 1962 ; de stijging van
de investeringen van het bedrijfsleven zal wel iets verder teruglopen,
terwijl een voortgezette expansie in de bouwnijverheid en vooral van de
overheidsinvesteringen mag worden verwacht.
Op dit laatste gebied blijven de investeringsmogehjkheden
bijzonder belangrijk. Vele gebieden in de Gemeenschap, zelfs buiten
de minder ontwikkelde streken, hebben een aanzienlijke achterstand
in te halen op het stuk van economische en sociale infrastructuur. In
de sterk geïndustrialiseerde gebieden hebben de sociale infrastructuur,
het openbaar vervoer en het wegennet, niet altijd gelijke tred gehenden
met de economische ontwikkeling en de bevolkingsgroei ; in de minder
ontwikkelde gebieden ontbreekt het maar al te vaak aan de infrastruc
tuur die voor hun ontwikkeling nodig is. Ingrijpen op dit gebied zou de
vertraging in de investeringsactiviteiten in andere sectoren ten dele
kunnen compenseren.
*

κ

»
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Over het beloop van de kapitaalstromen in de landen van de
Gemeenschap is te weinig met nauwkeurigheid bekend om het geven
van een totaal beeld van de middelen waaruit de investeringen worden
gefinancierd, mogelijk te maken.
Een aanzienlijk gedeelte van de bruto investeringen in vaste
activa stemt overeen met de afsehrijvingen; het totaal hiervan kan voor
1962 op 20 miljard rekeneenheden worden geraamd, hetgeen neerkomt
op 40 % van het bedrag van 49 miljard rekeneenheden aan bruto inves
teringen.
De netto investeringen laten zieh derhalve beeijferen op
29 miljard. De zelf-finaneiering uit de herinvestering van winsten is
waarsehijnlijk in 1962 de belangrijkste finaneieringsbron
gebleven;
zij vertegenwoordigt — ondanks de eerdergenoemde verkrapping van de
winstmarges — meer dan een derde van de netto-investeringen.
De emissies op de kapitaabnarkten van de Gemeenschap hebben
in 1962 belangrijk hogere bedragen opgeleverd dan in vorige jaren.
NETTO

KAPITAAL-UITGIFTEN

IN DE GEMEENSCHAP, 1958-1962,
(in miljarden rekeneenheden)

1958 1959

1960

1961 1962

Aandelen
Leningen van de overheidsseetor
Obligatieleningen van de particiiüere sector

1,29
1,43

1,55
1,70

2,12
1,10

2,28
1,15

2,76

2,89

2,53

3,53

Totaal

5,50

6,15

5,76

6,96

2,63
5,24

7,87

De netto emissies aan Staats- en andere obbgatieleningen
bebepen een bedrag van 5,24 miljard (tegen 4,68) en de aandelenemissies
een bedrag van 2,63 miljard (tegen 2,28) makende een totaal van 7,87
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miljard (legen 6,96). In totaal was het beroep op de emissiemarkten
dus 13 % groter, een stijgingspercentage dat dat van de investeringen
verre overtreft.
Een bedrag in dezelfde orde van grootte werd gefinancierd
met kredieten op midden-lange en lange termijn van financieringsinsteUingen. De toeneming van deze kredieten kan, na aftrek van de
middelen die de financieringsinstellingen
door middel van uitgifte hunner
obligaties verkregen, voor 1962 op 8,5 miljard rekeneenheden worden
geraamd legen 7,1 miljard in 1961, hetgeen dus een stijging van 20 %
betekent.
De kredietgeving op korte termijn nam eveneens aanmerkelijk
toe. Het gedeelte hiervan dat voor de financiering
van investeringen
werd aangewend, laat zieh echter niet schatten.
«
•

*

Over het algemeen heeft het bedrijfsleven in de Gemeenschap
gedurende het jaar 1962 in zijn behoefte aan financieringsmiddelen
op
ruimer schaal door de uitgifte van aandelen kunnen voorzien dan in
het voorafgaande jaar.

1962
1961
(in miljarden rekeneenheden)
Duitsland
België
Frankrijk
Italië
Luxemburg
Nederland

0,82
0,07
0,65
0,67
0,03
0,04

0,55
0,14
0,81
0,95
0,05
0,13

Totaal Gemeenschap

2,28

2,63
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De loop der aandelenkoersen is voor leder land verschülend
geweest : het algemene indexcijfer geeft voor Frankrijk een lichte
®tijging te zien, is stabiel in België en toont een tamelijk uitgesproken
daling in Nederland, Italië en Duitsland. Vooral in laatstgenoemd land
heeft de ongunstige ontwikkeling op de kapitaahnarkt de mogelijkheden
van een beroep op aandeelhouders beperkt.
Voor de Gemeenscbap in haar geheel vertoonde het bedrag
waartoe de overheidssector en de particuhere sector een netto beroep
op de kapitaalmarkt voor obhgatieleningen deden, een nieuwe stijging.
In Duitsland, België en Itahë was het totaal van deze uitgiften groter,
in Frankrijk en Nederland was het iets kleiner dan in 1961.

1961
1962
(in mUjarden rekeneenheden)

Duitsland
België
Frankrijk
Italië
Luxemburg
Nederland

1,96
0,44
0,74
1,41
0,14

2,36
0,52
0,70
1,53
0,01
0,12

Totaal Gemeensehap

4,69

5,24

In Duitsland, waar ook dit jaar het grootste deel van de
opgenomen bedragen naar hypotheekbanken en gemeentelijke instellingen vloeide, hebben de publiekrechtelijke lichamen en de industriële
ondernemingen hun netto beroep op de emissiemarkt eveneens kunnen
vergroten. Bovendien waren de industriële ondernemingen in de gelegenheid leningen, vóór 1958 tegen ongunstiger voorwaarden opgenomen
om te zetten in nieuwe leningen, daarbij gebruik makend van het recht
tot vervroegde terugbetahng, dat zij zieh hadden voorbehonden.
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Het rendement, aan inschrijvers aangeboden, liep tegen het
einde van het eerste kwartaal terug, waarna het zieh herstelde en kwam
te liggen op een niveau van circa 6 %, dat reeds eind 1961 werd hereikt
en waarop het zieh gedurende het gehele tweede halfjaar van 1962
handhaafde; een percentage dat hij voortduring een helangrijk kapitaalaanhod waarhorgde.
In België nam de overheidssector tot aanzienlijk hogere hedragen
middelen op de kapitaahnarkt op dan in het voorafgaande jaar. De
industriële ondernemingen gaven voor het eerst sedert 1959 weer enige
openhare ohligatie-leningen uit.
Door de ruimte van heschikhare middelen konden deze emissies
hetrekkelijk gemakkelijk worden geplaatst en konden, ondanks de grotere
vraag, de rendementen dalen; eind 1962 lagen deze nauwelijks hoven
5,25 %, een half procent lager dus dan in 1961.
In Frankrijk deden de Staat en andere puhliekrechtelijke
hchamen, evenals in 1961, helangrijke hedragen naar de markt terugvloeien; de aldus heschikhaar gekomen middelen werden verdeeld over
de financieringsinstellingen,
de genationahseerde en de particulière
sector; het aandeel van laatstgenoemde sector toonde een lichte daling
vergeleken hij het voorgaande jaar.
Nauwlettend toezicht op het volume der emissies maakte het
mogelijk een opmerkelijke stahiliteit in de rendementen te handhaven.
Zij bewegen zieh rond 5,7 %, waarhij naar gelang van de soorten geldnemers kleine verschillen zijn op te merken; dit in tegensteUing tot de
rendementen, die zijn af te leiden uit de heurskoersen van eerder uitgegeven ohligatieleningen (eind decemher 1962, 5,3 % voor de klassieke
ohhgatieleningen van de overheids- en semi-overheidssector en 6,2 %
voor die van de particulière sector).
Ook in ItaHë was het hedrag der emissies van effecten met
vaste rente hoger dan in het voorafgaande jaar. Met name in verband
met deze grotere vraag trokken de rendementen sedert het tweede
kwartaal aan; tegen het einde van het jaar leverden nieuwe emissies
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rendementen van omstreeks 6 % op, tegen 5,7 % een jaar tevoren;
ook de noteringen van onde eiFecten gaven een aanzienlijke stijging
van de rentevoet te zien.
In Luxemburg, waar in bet voorgaande jaar geen beroep op
de emissiemarkt was gedaan, leverde deze markt in 1962 enige middelen
aan de overheids- en aan de particulière sector. Het rendement dat aan
de inschrijvers werd aangeboden, bedroeg iets meer dan 4 % in het
eerste, en 4,5 % in het tweede geval.
In Nederland werd het bedrag aan nieuw uitgegeven staatsleningen, dat een sterke vermindering onderging vergeleken bij het vorige
jaar, overtroffen door aflossing van Staatsschuld. De lagere overheid
onttrok — in hoofdzaak door tussenkomst van de Bank voor Nederlandse
Gemeenten — aan de kapitaalmarkt middelen tot een nettobedrag
dat in dezelfde orde van grootte lag als het voorgaande jaar. De parti
culière sector deed een aanmerkelijk groter beroep op de kapitaalmarkt
dan in 1961.
Het rendement dat tegen het midden van het jaar 1962 met
0,25 % opliep, handhaafde zieh daarna op een niveau van 4,5 %, de
rente voor de langlopende leningen van de voornaamste geldnemer,
de door haar bijzondere positie bevoorrechte Bank voor Nederlandse
Gemeenten.
Ondanks deze stijging van het rendement blijft de Nederlandse
kapitaalmarkt de gunstigste voorwaarden aan geldnemers bieden; op
haar volgt de Belgische markt; het voordeel is te markanter omdat de
emissiekosten in genoemde twee landen aanmerkelijk minder hoog zijn
dan in de andere lid-staten.
Naast deze transacties die uitsluitend in het hinnenlandse
vlak liggen, lieten verseheidene landen der Gemeenschap op hun kapitaal
markt de uitgifte van huitenlandse ohligaties toe.
Ondanks een sterke daling, vergeleken hij 1961, hleef de
Nederlandse kapitaalmarkt het meest open voor de uitgifte van deze
soort effecten. Het totale nominale hedrag van deze emissies in Nederland
heliep fl. 230 miljoen, hetgeen overeenkomt met een netto heroep op
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deze markt van fl. 142 miljoen (voor 1961 waren de overeenkomstige
bedragen fl 536 en fl. 432 miljoen). De rendementen aan de inschrijvers
aangeboden wisselden van 4,55 % tot 5,25 %, waarbij een zekere stijging
werd waargenomen gedurende de période waarin de markt open was voor
buitenlandse emissies.
Italië liet twee emissies van internationale financiële
instellingen toe, te zamen tot een bedrag van 30 miljard lire (tegen 15 miljard
in 1961). De schuldbrieven dezer leningen, die 5 % rente dragen zijn a
pari aangeboden; onder de voorwaarden die aan het einde van bet jaar
golden, zou het niet mogelijk zijn geweest een zo voordebge rente voor
emittenten te handhaven.
Duitsiand verleende in februari 1962 toestemming tot de
uitgifte van een buitenlandse lening groot DM 100 miljoen, die voor
inscbrijvers op een rendement in de orde van grootte van 7 % neerkwam.
De laatste buitenlandse leningen van enig belang, daar te lande eerder
uitgegeven, gaan terng tot 1959.
Voorts werd in mei 1962 in verschillende financiële centra der
Gemeenschap gelijktijdig toestemming verleend tot de tdtgifte van een
tweede tranche ten bedrage van 5 miljoen doUar van een Portugese
lening. Hierop volgde in december de aankondiging van de uitgifte
van een Noorse lening van 12 miljoen dollar tegen begin 1963. Beide
leningen luiden in rekeneenheden als omschreven in het Akkoord
van de onde Europese Betalings Unie. Beute en aflossing zuUen naar
keuze van de bouder kunnen geschieden in een der 17 geldsoorten in
dat Akkoord bedoeld.
Voor de Gemeenschap in haar geheel beliep het bedrag der
nieuwe buitenlandse emissies in 1962 circa 140 miljoen rekeneenheden.
Hiervan vloeide 50 miljoen toe aan geldnemers in de landen van de
E.E.G. en ongeveer 90 miljoen aan geldnemers daarbuiten. Dit laatste
cijfer kan worden gesteld tegenover het bedrag der nieuwe emissies,
door geldnemers uit de landen der E.E.G. op de Amerikaanse en Zwitserse
kapitaalmarkten geplaatst, dat even beneden 150 miljoen figt.
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π
KREDIETEN
De toeneming van de activiteiten van de Bank heeft zieh ook in
het verslagjaar 1962 voortgezet; dit geldt zowel voor het aantal als voor
het totale bedrag van de verstrekte kredieten. Een aanmerkelijk deel
van haar tussenkomsten had betrekking op projekten van beperkte
omvang; vijf kredieten gaan één miljoen rekeneenheden niet te boven.
De Bank heeft voor de eerste maal deelgenomen in een projekt van
industriële omschakeUng.
De Baad van Bewind heeft gedurende 1962 aan 15 kredieten
zijn goedkeuring verleend, waarmede een totaal bedrag van 94,1 miljoen
rekeneenheden was gemoeid, tegen 10 kredieten in 1961 tot een totaal
bedrag van 66,2 miljoen rekeneenheden. Deze kredieten zijn geografisch
als volgt te verdelen : in Italië werden 14 kredieten tot een totaal van
77,9 miljoen rekeneenheden verleend; één krediet van 16,2 miljoen
werd in Frankrijk verstrekt. De totale kosten van de desbetreffende
projekten worden op 237 miljoen rekeneenheden geraamd.
De goedgekeurde projekten zijn de volgende :
Frankrijk :
1. Modernisering van de spoorlijnen van de Société Nationale
des Chemins de Fer Français (S.N.C.F.) in Bretagne : electrificatie
van de lijn Le Mans-Rennes en overschakeling op Diesel-tractie op andere
lijnen; lening van de Bank : 16,2 miljoen rekeneenheden.
Midden-Italië :
2. Bouw te Livorno van een fahriek voor de produktie van
staalconstmcties met een capaciteit van 65.000 ton per jaar door de
C.M.F.-Costruzioni Metalliche Finsider S.p.Α.; deze fahriek zal
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Werkgelegenheid bieden aan ongeveer 1.000 arbeidskrachten, te recruteren
uit bet personeel van de scbeepswerven te Livorno welker bedrijvigbeid
aanzienlijk zal teruglopen als gevolg van de reorganisatie van de Italiaanse
scbeepswerven; lening van de Bank : 4,8 miljoen rekeneenbeden.
Vasteland van Zuid-Italië :
3. Bouw van een bierbrouwerij in Apubë; lening van de Bank :
3 miljoen rekeneenbeden.
4. Uitbreiding van een cementfabriek te Barletta (provincie
Bari) voor een aanvuUende produktie van 250.000 ton per jaar, door
de S.p.A. Cementeria di Barletta; lening van de Bank : 2 miljoen
rekeneenbeden.
5. Bouw van een steenbakkerij te Montesarcbio (provincie
Benevento) met een capaciteit van 200.000 m^ per jaar door de
I.C.L.A.M.-Industria Campana Laterizi Affini Montesarchio; lening van
de Bank : 0,7 miljoen rekeneenbeden.
6. Uitbreiding van een leerlooierij te Pescara door de C.I.R.Concerie Italiane Riunite S.p.A.; lening van de Bank : 0,4 miljoen
rekeneenbeden.
7. Bouw te Mondragone (provincie Caserta) van een fabriek
voor bet drogen en verwerken van groenten en fruit tot poeder met
een droogcapaciteit van 2.000 1 vocbt per nur door de I.D.A.C.Impianto Disidratazione Agro Campano; lening van de Bank : 1 miljoen
rekeneenbeden.
8. Bouw van een gloeilampenfabriek in de provincie Latina;
lening van de Bank : 0,5 miljoen rekeneenbeden.
9. Verbouwing van diepvriesinstallaties en bouw van installaties voor bet verduurzamen van groenten en fruit te Porto d'AseoU
(provincie Ascob Piceno), door de SURGELA, Industrie Frigorifere e
Conserviere della Valle del Tronto; lening van de Bank ; 0,4 miljoen
rekeneenbeden.
10. Bouw van een fabriek voor de vervaardiging van cellofaan
te Napels; lening van de Bank : 3 miljoen rekeneenbeden.
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11. Bouw van een cementfabriek te Taranto, in de nabijheid
van bet staalindustrie-centrum van Italsider (aan welk concern de Bank
in 1960 reeds een krediet verleende); de fabriek zal een capaciteit van
1 miljoen ton per jaar hebben; de slakken van de staaUabricage zullen
ten dele als grondstof worden gebruikt; bet projekt zal worden uitgevoerd door de Cementir - Cementerie del Tirreno S.p.Α.; lening van de
Bank : 6,4 miljoen rekeneenbeden.
Sardinië :
12. Bouw te Sant'Antioco (provincia Cagbari) van een fabriek
voor de winning van magnesiumoxyde nit de magnesiumzouten in bet
zeewater; capaciteit : 50.000 ton magnesiumoxyde per jaar; dit projekt
zal worden uitgevoerd door de Sardamag - Sarda Magnesite S.p.Α. en
Palmas Cave S,p.Α.; lening van de Bank : 4,6 miljoen rekeneenbeden.
13. Bouw te Cagbari door de Rumianca S.p.A., te zamen met
zes andere maatscbappijen van dezelfde groep van een complex cbemiscbe
bedrijven voor de electrolyse van zout uit zeewater en voor bet kraken
van bebte petroleumdistiUaten ter vervaardiging, voornamebjk, van
polyvinyle-cbloride en polyetyleen; lening van de Bank : 24 miljoen re
keneenbeden.
14. Opricbting te Porto Torres (provincie Sassari) van een
complex van petro-cbemiscbe industrieën door de Sarda Industria
Resine S.I.R. te zamen met vier maatscbappijen van dezelfde groep;
lening van de Bank : 19,2 miljoen rekeneenbeden.

Sicilië :
15. Bouw te Fiumefreddo (provincie Catanië) van een fabriek
voor de produktie van dekpapier voor de fabricage van golfkarton uit
Sicibaans eucalyptusbout ; bet projekt zal worden uitgevoerd door de
S.I.A.C.E, - Società Industriale Agricola per la Produzione di Cellulosa
da Eucalipto S.p.A.; lening van de Bank ; 8 miljoen rekeneenbeden.
*

*

*

De onderscbeiden leningen aan de Société Nationale des
Chemins de Fer Français (S.N.C.F.) en de lening aan de C.M.F.·
Costruzioni Mettaliche Finsider S.p.A. zijn recbtstreeks verleend. De
leningen voor de andere projekten gelegen binnen bet werkterrein van
de Cassa per il Mezzogiorno zijn evenals in bet verleden, verleend
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aan deze instelling. Zij leent op haar heurt de desbetreiFende bedragen
uit door tussenkomst van de daartoe bevoegde regionale instelling, die
harerzijds eveneens in de finaneiering
der projekten deelneemt.
In de onderhavige gevallen betreft het de volgende publiekreehtelijke instellingen voor kredietverlening aan de industrie :
Vasteland van Zuid-Italië : Istituto per lo Sviluppo Economico
delVItalia Meridionale (ISVEIMER);
— Sardinië : Credito Industrtale Sardo (C.I.S.);
SicUië : Istituto Regionale per il Finanziamento alle Industrie in
Sicilia ( IREI S ).

«
*

M:

Sedert haar oprichting tot einde 1962 heeft de Bank 37 kredieten
goedgekeurd tot een totaalbedrag van 254,3 miljoen rekeneenheden, dus
gemiddeld 6,9 miljoen per krediet. De investeringen waaraan de Bank
aldus haar medewerking heeft verleend, belopen in totaal 1.250 miljoen
rekeneenheden; het aandeel van de Bank in deze finaneieringen bedraagt
gemiddeld ongeveer 20 %; het varieert aanzienlijk naar gelang van de
aard en de omvang der projekten. De duur van de industriële leningen
ligt over het algemeen tussen de 11 en 15 jaar, terwijl de duur van de
leningen voor projekten terzake van de infrastructuur (energie en
verkeer) en de landbouw in het algemeen tussen de 16 en 20 jaar bgt.
De geografische spreiding van de leningen is de volgende ;
VEBDELING VAN DE LENINGEN
op 31 deeember 1962

NAAR

LANDEN

Percentage
van het
totaalbedrag

Aantal
projekten

Leningen
van de E.I.B,
(in miljoenen r.e.)

Duitsland
Frankrijk
Italië
Luxemburg

1
2
8
25
1

4,8
27,4
54,0
164,1
4,0

2
11
21
64
2

Totaal

37

254,3

100

Landen

België
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Zij laten zieh als volgt over de verschillende sectoren verdelen
VERDELING VAN DE LENINGEN PER SECTOR
op 31 december 1962

Sector

Aantal
Projekten

Landbouw
2
Vervoer
4
Energie
6
Industrie
25
— Staabndustrie
— Bouwmaterialenindustrie
— Papierpulp en
Papierindustrie
— Macbmebouw
— Cbemiscbe industrie
— Voedingsmiddelen industrie
— Overige industrieën
Totaal

37

Leningen
van de E.I.B,
(in miljoenen r.e.)
10,5
66,2
42,6
135,0

4
26
17
53

1

24,0

3

9,1

2
3
9
4
3

12,8
11,2
71,9
4,8
1,2
254,3

Percentage
van het
totaalbedrag

100

Op 31 december 1962 waren 26 leningsovereenkomsten ondertekend tot een totaalbedrag van 213 miljoen rekeneenbeden. Eind
maart 1963 waren 36 leningsovereenkomsten ondertekend tot een totaal
bedrag van 253,7 miljoen rekeneenbeden. Het bedrag op deze leningen
uitbetaald onder aftrek van de verrichte terugbetabngen, bebep eind 1962
140,8 müjoen rekeneenbeden en eind maart 1963 158,9 miljoen reken
eenbeden.
In de loop van de verslagperiode werden de eerste aflossingen
gedaan op opgenomen leningen en wel tot een bedrag van 0,6 miljoen
rekeneenbeden.
*
*
*
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Sedert 1962 is het "werkterrein van de Europese Investeringsbank uitgebreid tot de geassociëerde landen van de Europese Economische
Gemeenschap.
Het associatieverdrag tussen de Gemeenschap en Griekenland
van 9 juli 1961, waarvan werd melding gemaakt in het vorige Jaarverslag,
werd 1 november 1962 van kracht. Een financieel
protocol voorziet
in financiële bijstand aan Griekenland tot een bedrag van 125 miljoen
dollar, in een tijdsverloop van 5 jaar te verlenen ten behoeve van de
uitvoering van investeringsprojekten in Griekenland. De Bank, door de
Gemeenschap tot kredietgeefster aangewezen, is door de Baad van
Gouverneurs krachtens art. 18 van de Statuten gemachtigd om in
opdracbt van de lid-staten en volgens de modaliteiten, voorwaarden
en procedures, in de Statuten neergelegd, een eerste bedrag van
50 miljoen dollar in de loop van de twee eerstkomende jaren te verstrekken. Over een deel der leningen kimnen renteverminderingen worden
toegekend, ten laste van de bd-staten.
Binnen het aldus bepaalde kader is door de Griekse autoriteiten
eind 1962 een aantal kredietaanvragen voor investeringsprojekten ingediend. Deze aanvragen zijn bij de desbetreffende afdeUngen van de Bank
in behandebng.
De geparafeerde maar nog niet ondertekende ontwerp-overeenkomst tot verlenging, voor vijf jaar, van de associatie van 18 Afrikaanse staten en Madagascar voorziet met name, binnen het kader van
een gezamenlijke hulpverlening, door de Gemeenschap aan deze gebieden
tot een bedrag van 730 miljoen rekeneenheden, in de mogebjkheid voor de
Bank om ten laste van haar eigen middelen, kredieten te verlenen tot
een maximum van 64 miljoen volgens de modabteiten, voorwaarden
en procedures in haar Statuten omschreven.
Andere teksten zijn nog in bewerking; zij voorzien in een tussenkomst van de Bank op soortebjke voorwaarden en tot een maximum
van 6 miljoen rekeneenheden, binnen het kader van een totale hulp
van 70 miljoen, ten gunste van de afhankebjke overzeese landen en gebie
den en de Franse provincies overzee.
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De uitbreiding van het werkterrein van de Bank tot landen
wier economische en sociale ontwikkebng veelal verschillend is van die
welke men in West-Europa aantreft, heeft geleid tot een herziening der
interne organisatie van de Bank. Een Afdeling KredietverleningGeassociëerde Staten is in het leven geroepen, terwijl de bestaande
Afdeling Kredietverlening de naam Afdeling Kredietverlening-Lid-Staten kreeg.
Zoals de ervaring van andere internationale insteUingen heeft
geleerd, eist financiële interventie buiten de landen van de Gemeenschap
soms omvangrijke studies voordat tot de eigenlijke investering kan
worden overgegaan. De Bank zal in voorkomende gevallen de nodige
initiatieven moeten nemen.
*
*
*
Naast de uitoefening van haar eigenlijke bedrijf heeft de Bank
haar medewerking verleend aan talrijke werkzaamheden en studies van
de verschillende Gemeenschapsorganen, voor zover zij aangelegenheden
betroffen die haar toekomstige werkzaamheden zouden kunnen heïnvloeden.
Ook heeft zij zitting in de werkgroepen, ingesteld door de
O.E.S.O. ter hestudering van ontwikkelingsvraagstukken op lange
termijn van Griekenland en Turkije en nam zij deel aan de werkzaam
heden van het Consortium ten hehoeve van Griekenland.

MIDDELEN

VAN

DE

BANK

Bij het opnemen van middelen heeft de Bank haar politiek om
haar schtddhrieven geleidelijk ingang te doen vinden op de verschillende
kapitaalmarkten voortgezet, ten einde op die markten tot aUengs
omvangrijker hedragen de middelen te kunnen opnemen, die zij voor de
vervuUing van haar taak zal nodig hehhen.
De Bank heeft in 1962 een heroep op de Italiaanse kapitaalmarkt
kunnen doen en een nieuwe lening in Nederland geplaatst.
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De eerste lening die de Bank in Italië heeft opgenomen kwam
in februari 1962 tot stand. Het bedrag der lening beloopt 15 mUjard Ure
(=24 mdjoen rekeneenheden) ; de lening heeft een looptijd van 15 jaar.
De schuldbrieven, die 5 % rente per jaar dragen, werden a pari aan het
pubbek aangeboden en zuUen eveneens a pari worden afgelost aan het
einde van het vijftiende jaar, terwijl de Bank zieh het recht heeft voorbehouden van het zesde jaar af de lening geheel of gedeeltelijk vervroegd
en zonder enige premie af te lossen.
Een tweede lening, groot fl. 30 miljoen (= 8,3 müjoen reken
eenheden) werd in december 1962 a pari door middel van openbare
inschrijving op de Nederlandse kapitaalmarkt geplaatst. Deze lening
heeft een looptijd van 20 jaar, draagt een rente van 4,75 % en moet
met ingang van december 1973 a pari worden afgelost in 10 gelijke
jaarlijkse termijnen.
De geconsoUdeerde schuld van de Bank bedraagt na deze
twee transacties 53,7 miljoen rekeneenheden.
•
*

•

Het jaar 1962 betekent in het bestaan van de Bank het einde
van de eerste fase waarin dc middelen, benodigd voor haar kredietverlening, werden verkregen nit het gestorte kapitaal. Het totale bedrag
ad 254,3 miljoen dat met goedgekeurde kredieten is gemoeid, overtreft
haar gestört kapitaal; het vertegenwoordigt ruim driekwart van het
totaal van haar middelen : gestört kapitaal, opgenomen leningen en
exploitatie-overschotten. De liquiditeitspositie van de Bank bbjft tijdelijk
nog ruim ten gevolge van de tijdsruimte die ligt tussen de goedkeuring
van de kredieten, het ondertekenen van de overeenkomsten en de
betaling in termijnen van de desbetreifende bedragen als voorzien in
de financieringsschema's.
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III

De balans en de winst- en verliesrekening zijn aan dit verslag
toegevoegd.
De belangrijkste posten worden hierna toegebcht.

BALANS
Het balanstotaal bedrängt per 31 december 1962
r.e. 411.248.568,32
Per 31 december 1961 bedroeg het

r.e. 351.177.185,56

ACTIVA
Kas
en
banken,
schuldbrieven.

goud,

schatkistpapier,

Wissels

en

Per 31 december 1962 waren de middelen van de Bank, beschikbaar op zieht en op termijn, op de volgende wijze samengesteld :
1. Kas en Banken:
r.e. 156.504.062,63
Deze activa bestaan voor r.e. 5.007,31 nit kasgeld en voor
r.e. 156.499.055,32 nit tegoeden bij banken.
Per 31 december 1961 bedroegen deze activar.e. 143.841.597,06
2. Goud:
r.e.
8.520.897,32
De in goud luidende aetiva bestaan nit goud en goudvorderingen op zieht.
3. Schatkistpapier, Wissels en schuld
brieven :

r.e. 31.683.179,21

37

De portefeuille bestaat voor r.e. 7.373.941,17 uit sehatkistpapier, voor r.e. 10.561.476,60 uit andere op de geldmarkt
verhandelbare waardepapieren en voor het restant ad r.e.
13.747.761,44 uit schrddbrieven en papier met midden-lange
looptijd.
De sehiddbrieven en het papier met midden-lange looptijd
zijn gewaardeerd tegen de aankoopkoers of tegen de beurskoers per 31 december 1962, indien de laatstbedoelde koers
lager was, doch nooit hoger dan 100 %.
Op de balans per 31 december 1961 beliepen de activa onder
deze rubriek r.e. 50.875.745,29.
Het totale bedrag van de drie zoëven genoemde posten zijnde
r.e. 196.708.139,16 laat zieh naar geldsoorten als volgt splitsen :
— geldsoorten van de Lid-Staten
— andere geldsoorten
— goud

r.e. 151.962.835,62
r.e. 36.224.406,22
r.e.
8.520.897,32

De splitsing naar looptijden is als volgt :
—
—
—
—
—

op zieht
ten hoogste drie maanden
meer dan drie, doch ten hoogste zes maanden
meer dan zes, doch ten hoogste twaalf maanden
langer dan twaalf maanden

r.e.
r.e.
r.e.
r.e.
r.e.

22.285.730,03
59.436.986,29
39.317.861,85
69.135.674,55
6.531.886,44

Verstrekte kredieten.
Het bedrag van r.e. 212.386.584,18 vertegenwoordigt het totale
bedrag van de kredieten waarvan de overeenkomsten vóór 31 december
1962 waren ondertekend, na aftrek van de inmiddels verrichte terugbetalingen, die in de loop van het boekjaar r.e. 570.480,70 bedroegen.
Van eerstgenoemd bedrag was op 31 december 1962 een bedrag van
r.e. 140.784.650,48 aan de geldnemers uitbetaald.
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De uit deze uitbetalingen voor de Bank voortvloeiende vorderingen laten zieh naar de geldsoorten als volgt splitsen :
— geldsoorten van de Lid-Staten
r.e. 100.425.983,46
— Vorderingen naar keuze van de Bank betaalbaar
in een der geldsoorten van de Lid-Staten
r.e. 25.127.484,78
— andere geldsoorten
r.e. 15.231.182,24
De tegenpost van de nog te störten bedragen ad r.e. 71.601.933,70
paraisseert aan de passiefzijde onder het hoofd : « Nog te betalen op
verstrekte kredieten ».
Een vergelijking met bet vorige jaar geeft het volgende beeld :
— uitbetaald
— nog te betalen

per 31 december 1961 per 31 december 1962
92.150.963,69
140.784.650,48
54.458.893,10
71.601.933,70

totaalbedrag van de
verstrekte kredieten

146.609.856,79

212.386.584,18

Inventaris en inrichting.
De kosten van installatie en van het materiaal zijn geheel
afgeschreven tot op 1.- r.e.
Te ontvangen rente en provisie.
Onder dit hoofd is opgenomen de lopende doch op 31 decemher
1962 nog niet geïncasseerde rente en provisie ten bedrage van
r.e. 2.128.053,51.
PASSIVA
Kapitaal.
Het geplaatste kapitaal bedraagt 1.000.000.000,— r.e., waarvan
r.e. 250.000.000,— gestört is, terwijl het niet te störten obligo
r.e. 750.000.000,— heloopt.
Statutaire reserve.
De statutaire reserve, die in het begin van het verslagjaar
voor r.e. 10.256.538,26 te boek stond, is verhoogd met het saldo van de
winst- en verhesrekening en bedraagt daardoor r.e. 15.591.775,17
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Reserve voor verliezen uit hoofde van verstrekte kredieten
en garanties.
Deze reserve, die aan het einde van het vorige boekjaar
r.e. 6.000.000,— bedroeg, werd verlioogd tot r.e. 10.500.000,—.
Egalisatiereserve voor rente op leningen en voor emissiekosten.
Deze reserve bedraagt evenals aan het einde van het vorige
boekjaar r.e. 5.500.000,—.
Reserve voor valutarisico''s niet gedekt door art. 7 van de
Statuten.
Het bedrag van deze reserve onderging in de loop van het
hoekjaar 1962 geen wijziging.
Bedragen verschuldigd uit hoofde van art. 7
van de Statuten.

paragraaf

2

Het bedrag opgenomen onder dit hoofd bedraagt r.e. 481.323,57
tegen r.e. 481.682,37 per 31 december 1961.
Leningen op midden-lange en lange termijn.
Het bedrag van r.e. 53.682.477,81, opgevoerd onder dit hoofd,
vertegenwoordigt de door de Bank opgenomen en op 31 december 1962
nog niet vervallen leningen.
Het bedrag laat zieh als volgt verdelen :
— Obligatieleningen :
4 1/2 % zevenjarige obligaties 1961, luidende
in guldens (fl 20.000.000,—)
4 1/2 % twintigjarige obligaties 1961, luidende
in guldens (fl 50.000.000,—)
5 % vijftienjarige obligaties 1962, luidende in
hres (Lit. 15.000.000.000,—)
4 3/4 % twintigjarige obligaties 1962 luidende in
guldens (fl 30.000.000,—)
— Andere leningen :
Bankkrediet-opgenomen met een looptijd van zes
jaar luidende in Zwitserse franken (1961)
(Zw.fr. 9.000.000,—)
Totaal :
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r.e.

5.524.861,88

r.e.

13.812.154,70

r.e.

24.000.000,—

r.e.

8.287.292,82

r.e.

2.058.168,41

r.e.

53.682.477,81

Nog te betalen op verstrekte kredieten.
Onder dit hoofd is een bedrag van r.e. 71.601.933,70 opgevoerd,
dat op grond van de vóór 31 december 1962 ondertekende kredietovereenkomsten, nog door de Bank aan de geldnemers moet worden
uitbetaald.
Te betalen en vooruitontvangen rente en provisie.
Het onder dit hoofd opgevoerde bedrag van r.e. 908.174,70
omvat een post ad r.e. 870.735,42 voor versehuldigde doch nog niet
vervaUen rente op opgenomen leningen, en een post ad r.e. 37.439,28
voor ontvangen rente, betrekking hebbende op de période na 31 decem
ber 1962.
Diverse rekeningen.
Het onder dit hoofd vermelde bedrag van r.e. 982.883,37
omvat verschillende transitoria, alsmede het bedrag gereserveerd voor
het Voorzieningsfonds ten behoeve van het personeel.

WINST- EN VERLIESREKENING
DEBET
Administratiekosten.
De administratiekosten bedroegen r.e. 1.453.758,89, tegen
r.e. 1.124.720,82 voor de vorige verslagperiode.
Deze kunnen worden verdeeld in :
Personeelsuitgaven
Algemene onkosten en voorziening voor mogelijke andere
lasten

r.e. 908.968,91
r.e. 544.789,98

Rente en kosten van leningen.
Deze post bedraagt r.e. 2.573.874,96 en omvat de rente op de
leningen en de kosten en andere lasten aan deze transacties verbonden.
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Bankkosten en waarderingsverschillen.
Het bedrag van r.e. 116.072,19, opgevoerd onder dit hoofd
omvat een bedrag van r.e. 115.984,21 uit hoofde van de versehillen in
de waardering der portefeuille per 31 december 1962. ^
Afschrijving inventaris en ìnrìchting.
De in de loop van het boekjaar verriehte uitgaven voor inven
taris en inriehting zijn geheel afgesebreven. Zij bedroegen r.e. 21.569,40
tegen r.e. 40.282,62 in het vorige verslagjaar.

CREDIT
Rente en provisie van de verstrekte kredieten.
Deze bate bedraagt r.e. 6.357.997,87 tegen r.e. 3.283.355,90
in de vorige verslagperiode. In deze stijging weerspiegelt zieh de aanzienlijke toeneming van de bedragen die op de verstrekte kredieten zijn
uitbetaald.
Rente en provisie van de beleggingen.
Het bedrag aan rente, dat de belegging en uitzetting van de
besehikbare middelen hebben opgeleverd, beloopt r.e. 7.637.437,16 tegen
r.e. 8.266.453,54 in de vorige verslagperiode.
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IV

Per 15 juli 1962 heeft de Heer Claude TIXIER, Vice-President
van de Bank de directie verlaten om het presidium van een belangrijke
bankinstelling in Frankrijk te aanvaarden.
Gaarne betuigen wij de Heer TIXIER te dezer plaatse onze
zeer levendige en vriendschappelijke dank voor zijn uitermate belangrijke
bijdrage tot de ontplooiing van de Bank gedurende de eerste jaren van
haar bestaan.
In zijn plaats benoemde de Baad van Gouverneurs tot VicePresident de Heer Yves LE PORTZ, eerder directeur-generaal van
Financiën in Algiers.
*

*

*

In de samensteUing van de Raad van Rewind bebben zieh
de volgende wijzigingen voorgedaan :
Op 8 mei 1962 benoemde de Raad van Gouverneurs tot opvolger
van de beer Jean SANDRIN, die zijn functie neerlegde, de beer André
de LATTRE.
Wij zeggen de beer SAJNDRIN dank voor zijn waardevoUe en
deskundige medewerking.

43

Tot plaatsvervangende bewindvoerders werden benoemd :
op 29 februari 1962, de beer Alain PRATE, plaatsvervanger van de
beer Bobba;
op 8 mei 1962, de beer Friedrich BERNARD, plaatsvervanger van de
beer Fechner, en
op 14 januari 1963, de beer Jean RIPERT, plaatsvervanger van de
beer Schweitzer.
*

*

*

Op 31 december 1962 waren in totaal 99 personen bij de Bank
werkzaam.

Brüssel, 27 maart 1963.

De President
van de Baad van Rewind
PARIDE FORMENTINI
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BALANS EN WINST- EN
VERLIESREKENING

VERSLAG

VAN

DE

HEREN

PRICE

WATERHOUSE

& Co.

Ravensteinstraat 60
Brüssel
De President
VAN DE EUROPESE IN VE STE RI NGSB ANK
BRÜSSEL

Velgens onze mening geven de bljgaande jaarrekeningen een
getrouw beeld van de financiële positie van de Europese Investeringsbank
per 31 december 1962 en van de resultaten over bet op die datum
geëindigde boekjaar en zijn zij opgesteld op basis van algemeen aanvaarde
administratieve beginselen, welke in vergelijking met het vorige jaar
ongewijzigd zijn toegepast. 0ns onderzoek van de jaarrekeningen is
verriebt volgens algemeen aanvaarde controlebeginselen en omvatte derhalve steekproeven in de boeken en bescheiden en zodanige andere
controlemaatregelen, als wij ondar de gegeven omstandigbeden nodig
oordeelden.
PRICE WATERHOUSE & Go.

28 maart 1963.
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BALANS

PER

31

(in rekeneenheden met een waarde van 0,88867088
Voor de samenstelling van de rekeningen van de
1 rekeneenheid = 50 BFr. = 4,00 DM = 4,93706
ACTIVA

KAS EN BANKEN

Geldsoorten van de Lid-Staten
op zieht of met een looptijd
van maximaal een jaar
met een looptijd langer
dan een jaar

126.799.926,47
750.000,00
127.549.926,47

Andere geldsoorten
op zieht of met een looptijd
van maximaal een jaar

28.954.136,16
156.504.062,63
8.520.897,32

GOUD
SCHATKISTPAPIER, WISSELS EN
SCHULDBRIEVEN

Geldsoorten van de Lid-Staten
met een looptijd van
maximaal een jaar
.
.
met een looptijd langer
dan een jaar
.
.
.

18.681.022,71
5.731.886,44
24.412.909,15

Andere geldsoorten
met een looptijd van
maximaal een jaar
.
met een looptijd langer
dan een jaar
.
.

.

7.220.270,06

.

50.000,00
7.270.270,06
31.683.179,21

VERSTREKTE KREDIETEN

waarop
nitbetaald :
in geldsoorten
van de Lid-Staten
.
in andere geldsoorten .

.
.

nog nit te betalen

125.553.468,24
15.231.182,24
140.784.650,48
71.601.933,70
212.386.584,18
1,00

INVENTARIS EN INRICHTING

2.128.053,51

TE ONTVANGEN RENTE EN PROVISIE

25.790,47

DIVERSE REKENINGEN

Totaal : r.e.

411.248.568,32

DECEMBER 1962
gram fijn goud — Art. 4 van de Statuten)
Bank zijn de volgende omrekeningskoersen gebruikt :
NFFr. = 625 Lires = 50 Lux.Fr. = 3,62fl. = 1 US $ = 4,37282 Zw. Fr.
PASSIVA

1.000.000.000,00

KAPITAAL

waarvan gestört overeenkomstig Art. 5
paragraaf 1 der Statuten ....

250.000.000,00
15.591.775,17

STATUTAIRE RESERVE

RESERVE VOOR VERLIEZEN UIT HOOFDE
VAN VERSTREKTE KREDIETEN EN GARANTIES

EGALISATIERESERVE VOOR

RENTE

OP

10.500.000,00

LENINGEN

EN VOOR EMISSIEKOSTEN

5.500.000,00

RESERVE VOOR VALUTA-RISICO's NIET GEDEKT
DOOR ART. 7 VAN DE STATUTEN
.

2.000.000,00

18.000.000,00

BEDRAGEN VERSCHULDIGD UIT HOOFDE VAN
ARTIKEL 7 PARAGRAAF 2 VAN DE STATUTEN

481.323,57

LENINGEN OP MIDDEN-LANGE EN LANGE TERMIJN

in geldsoorten van de Lid-Staten
in andere geldsoorten

51.624.309,40
2.058.168,41
53.682.477,81
71.601.933,70

NOG TE BETALEN OP VERSTREKTE KREDIETEN

TE BETALEN EN VOORUITONTVANGEN RENTE EN PROVISIE

908.174,70

DIVERSE REKENINGEN

982.883,37

Totaal : r.e.

411.248.568,32

WINST- EN VERLIESREKENING
(in rekeneenheden met een waarde van 0,88867088
DEBET

ADMINISTRATIEKOSTEN

1.453.758,89

RENTE EN KOSTEN VAN LENINGEN .

2.573.874,96

BANKKOSTEN EN WAARDERINGSVERSCHILLEN

AFSCHRIJVING INVENTARIS EN INRICHTING

116.072,19
.

21.569,40

RESERVE VOOR VERLIEZEN UIT HOOFDE VAN VERSTREKTE KREDIETEN
EN GARANTIES

4.500.000,00

WINSTSALDO OVERGEBOEKT NAAR DE STATUTAIRE RESERVE

5.335.236,91

Totaal : τ.e.
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14.000.512,35

OVER

HET BOEKJAAR 1962

gram fijn goud — Art. 4 van de Statuten)
CREDIT

RENTE EN PROVISIE VAN DE VERSTREKTE KREDIETEN

6.357.997,87

RENTE EN PROVISIE VAN DE BELEGGINGEN

7.637.437,16
5.077,32

KOERSVERSCHILLEN

Totaal : τ.e.

14.000.512,35
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VERKLARING VAN HET COMITÉ
TER CONTROLE VAN DE BOEKHOUDING

Het Comité ingesteld en benoemd krachtens artikel 14 van
de Statuten en artikel 25 van het Reglement van Orde van de Europese
Investeringsbank voor het controleren der regelmatigheid van haar
verrichtingen en van haar hoeken,
gezien het jaarverslag over 1962 alsmede de halans van de
Bank op 31 decemher 1962 en de winst- en verliesrekening over het
op die datum afgesloten hoekjaar, zoals deze zijn vastgesteld door de
Raad van Bewind in haar zitting van 27 maart 1963,
gezien de artikelen 22, 23 en 24 van het Reglement van Orde,
verklaart hij deze :
dat de verrichtingen van de Bank gedurende het hoekjaar 1962
hehhen plaatsgevonden met. inachtneming van de door de Statuten
en het Reglement van Orde voorgeschreven vormvoorschriften en
andere hepalingen;
dat de halans en de winst- en verliesrekening in overeenstemming
zijn met de hoekingen en dat zij, zowel wat de activa als de passiva
hetreft, een juist heeld geven van de financiële toestand van de Bank.
Brüssel, 3 aprii 1963
Het Comité ter contrôle van de Boekhouding,
R. BRESSON
K. BERNARD
A. M. DE JONG
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Lestgne. Brunlles.

