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De rekeningen en de balans van de Europese Investeringsbank 
luiden in de rekeneenheden als omschreven in art. 4 lid 1 van haar  
Statuten. De waarde van de rekeneenheid bedraagt 0,88867088 gram  
fijn gond. 

In dit verslag zijn aile omrekeningen in rekeneenheden verriebt  
met gebruikmaking van de navolgende koersen : 

1 Rekeneenheid = 

50 Belgische franken 
4 Duitse marken (1) 
4,93706 Nieuwe Franse franken 
625 Lires 
50 Luxemburgse franken 
3,62 Gulden (1) 
1 United States dollar  
4,37282 Zwitserse franken 

(1) Tot en met 5 maart 1961 was de pariteit van de Duitse mark : 1 rekeneenheid =  
4,20 Duitse marken; tot en met 6 maart was de pariteit van de gulden : 1 rekeneenheid =  
3,80 gulden. 
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JAARVERSLAG 1961 

I 

Het jaar 1962 is voor de Gemeenschappehjke Markt met een 
gebeurtenis van groot gewicht geëindigd : het hesluit van de Raad van 
de Europese Economische Gemeenschap om per 1 januari 1962 over 
te gaan naar de tweede van de drie etappes van de overgangsperiode. 
Dit feit is een duidelijke hevestiging dat de Gemeenschap vordert op 
de weg naar haar einddoel, de economische integratie van de leden-
landen. 

Ook andere resultaten hehhen er in 1961 toe medegewerkt de  
Gemeenschappelijke Markt te versterken. Over de eerste maatregelen 
ter uitvoering van het gemeenschappelijke landhouwheleid werd een 
akkoord hereikt, van welk akkoord de overgang naar de tweede etappe  
mede afhankelijk is geweest, Voor de Bank is ook van helang geweest, 
dat de Commissie in aprii 1961 haar conclusies over de richting die 
aan de gemeensehappelijke vervoerspolitiek gegeven dient te worden,  
aan de Raad heeft voorgelegd. De Commissie heeft hierhij vooral de  
investeringen die van gemeenschappehjk helang zijn, tot onderwerp 
van hehandeling gemaakt. Haar onderzoek naar de regionale ontwikkeling 
zette zij voort; in decemher 1961 helegde zij een eonferentie waaraan 
zowel funetionarissen van de Bank, als deskundigen die in eigen land 
verantwoordelijk zijn voor de regionale pohtiek, deelnamen, waardoor 
de mogelijkheid werd gesehapen om voor het eerst tot een vergeUjking 
van het in ieder land gevoerde heleid en de daarmede opgedane ervaringen 
te komen. 

Belangrijke ontwikkelingen in de internationale hetrekkingen 
van de Gemeensehap hehhen op het jaar 1961 hun Stempel gedrukt. 
Zo kwam op 9 juli 1961 het associatie-verdrag tussen de Europese Econo-
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mische Gemeenschap en Griekenland tot stand. Het verdrag bevat onder 
andere bepalingen terzake van financiële bulp bestemd cm een snellere 
ontwikkeling van de Griekse economie te bevorderen door middel van 
financiële deelneming in de investerings-projecten. In dit verband bebben 
de zes bd-Staten aan de Bank een taak toebedeeld voor de financiering  
volgens de gebruikelijke normen. Voorts verzocbten begin augustus 1961  
Groot-Brittannië, Denemarken en lerland om toetreding als Hd van 
de Gemeenschap. In december 1961 bebben Oostenrijk, Zweden en  
Zwitserland verzocbt onderbandebngen te openen met bet oog op een  
eventuële associatie met de Europese Economiscbe Gemeenschap. 

* 
* * 

De snelle economiscbe expansie van de Gemeenschap bield ook 
in 1961 aan. Het tempo gaf webswaar in bet derde jaar van de boog-
conjunctuur enige vertraging te zien; maar de oorzaak daarvan lag 
minder in een vermindering van de vraag, dan in de onvoldoende ver-
groting die aan bet aanbod kan worden gegeven ten gevolge van de toe-
genomen spanning op de arbeidsmarkt en bet bereiken van nagenoeg 
voUedige bezetting van de beschikbare productiecapaciteit. Deze spanning 
tussen onverminderd grote vraag en beperkte uitbreidingsmogebjkbeden 
aan de aanbodszijde verklaart tevens dat bet prijsniveau wat sterker 
Steeg dan in de voorafgaande jaren. 

Volgens voorlopige schattingen lag bet bruto nationale produkt 
naar de reëele waarde voor de Gemeenschap als gebeel 5 % boger dan  
bet vorige jaar (7 % in 1960). Wanneer men rekening boudt met de 
stijging van bet prijsniveau van ongeveer 3 % en met de pariteitswij-
zigingen die in de loop van het jaar bebben plaatsgevonden, bedroeg 
bet bruto nationale produkt, uitgedrukt in lopende prijzen, in 1961 bijna 
200 miljard r.e. 

De landen der Gemeenschap bebben in 1961 niet alle een gebjk 
aandeel in de economiscbe expansie gebad. Een bijzonder sterke econo
miscbe groei vertoonde Italië, dat — minder gebinderd door beperkingen 
aan de aanbodszijde — naar volume een stijging van bet nationale 
product van 7,9 % registreerde, een boger percentage dan dat van bet  
vorige jaar (6,9 %). Doch ook hier trad een zekere scbaarste aan gescboolde 
arbeidskracbten aan de dag, waardoor eens te meer de aandacbt werd 
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gevestigd op de noodzaak cm zo spoedig mogelijk de nog steeds talrijke 
werklozen in het Zuiden van het land de vereiste vakscholing te geven, 
en op te nemen in het productieproces. In Duitsland en sterker nog  
in Nederland, waar in 1960 de groeipercentages van het nationale product  
met respectievelijk 9 en 8 % bijzonder hoog waren geweest, vertoonde 
het tempo van de economische expansie een duidelijke vertraging. Beide 
landen hadden met tekort aan arbeidskrachten te kampen, waaraan de 
immigratie van huitenlandse werknemers slechts ten dele tegemoet kwam. 
In Nederland waren ook de gevolgen merkhaar van de verkorting van 
de arheidstijd die in de loop van het eerste halfjaar haar heslag kreeg; 
de toeneming van de industriële productie werd hierdoor gedurende 
verscheidene maanden gedrukt. Yoor Duitsland wordt het reële groei-
percentage in 1961 geraamd op 5,3 %, voor Nederland op 2,5 %. In 
Frankrijk taxeert men de toeneming van het nationale product op 4,5 %  
in 1961 tegen 6 % in het voorafgaande jaar. In België en Luxemburg 
lag het nationale product 3 tot 4 % hoven dat van 1960. 

Onder de faetoren, die aan de zijde van de vraag de expansie 
in helangrijke mate hehhen beïnvloed, vertoonden de hestedingen voor 
investeringen — en wel in het bijzonder de investeringsuitgaven der 
ondernemingen — de sterkste toeneming, ook al was deze wat minder 
groot dan in 1960. Het partieuhere verhruik heeft bij de stimulering 
van de vraag een grotere rol gespeeld dan in 1960. In verscheidene landen 
vonden loonsverhogingen plaats als gevolg van de toenemende spanningen 
op de arbeidsmarkt ; die loonsverhogingen, gepaard gaande met een 
nieuwe vergroting van de werkgelegenheid, hebben geleid tot een belang-
rijke vergroting van de looninkomsten en dientengevolge tot een stijgende 
vraag naar consumptiegoederen in de particuliere sector. Het overheids-
verbruik Steeg in nagenoeg dezelfde verhouding als het nationale product.  
Daarentegen bleef de voorraadvorming in 1961 ten achter bij de algemene 
economische ontwikkeling : voor de Gemeenschap als geheel moet zij 
met ongeveer een vijfde beneden die van het voorafgaande jaar zijn 
gehle ven. 

Ook de huitenlandse vraag droeg minder bij tot de economische 
expansie; het betahngsbalansoverschot op lopende rekening nam in 1961  
niet verder toe; het groeipercentage van het handelsverkeer met derde 
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landen daalde aanzienlijk. Vooral in het eerste halfj aar had de export  
te lijden van de ternglopende Amerikaanse conjunctuur en van de aarze-
lende, soms zelfs afnemende vraag in bepaalde overzeese gebieden. 
Het gevolg was, dat de uitvoer, naar de waarde, die van het voorafgaande 
jaar met slechts 5 % overtrof, terwijl de stijging in 1960 14 % had  
belopen. De invoer Steeg eveneens met slechts 5 % tegen 20 % in het 
voorgaande jaar. Het handelsverkeer tussen de landen van de Gemeen-
schap bleef echter sterk stijgen; in 1961 bedroeg het iets minder dan  
12 miljard r.e., hetgeen een toeneming van 16 % ten opzichte van 1960  
betekent en van 70 % ten opzichte van 1957, het laatste jaar vóór de 
inwerkingtreding van de Gemeenschappelijke Markt. 

Gedurende de eerste vier jaren van het bestaan van de Gemeen
schappelijke Markt is het bruto nationale product van de EEG-landen, 
in goederen uitgedrukt, met in totaal 21 % gestegen. 

Itahë (30 %) en Duitsland (26 %) registreerden in deze vier 
jaren de grootste toeneming in nationaal product. Voor Nederland was 
het percentage 18, voor Frankrijk 15, voor Luxemburg 14 en voor 
België 10 %. Wanneer men rekening houdt met de bevolkingsaanwas, 
bedroeg de reële stijging van het nationale product per inwoner in 
Itahë 27 %, in Duitsland 20 %, in Frankrijk, Nederland en Luxemburg 
11-12 % en in België 7 %. De gemiddelde stijging van het nationale 
product per inwoner van de Gemeenschap bedroeg in de période 1957-1961  
16 o/„. 

De verschillen tussen de onderscheidene landen met betrekking 
tot het bruto nationale product per inwoner zijn dus enigermate ver-
minderd. Ditzelfde kan niet gezegd worden van de regionale verschillen 
binnen elk der landen afzonderlijk : de beschikbare gegevens lijken er 
op te duiden, dat in bepaalde landen de reeds ontwikkelde gebieden 
het grootste aandeel in de algemene expansie hebben gehad, terwijl de 
minder ontwikkelde gebieden beneden het gemiddelde groeipercentage 
hieven. 

* * * 
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Velgens voorlopige ramingen bedroegen de bruto investeringen 
in vaste activa in de zes landen der Gemeenschap 44 miljard r.e. Na 
aftrek van de op 18 miljard gesehatte afschrijvingen zouden de netto 
investeringen dus 26 miljard hebben belopen. 

In 1961 Stegen de bruto investeringen in de Gemeenschap — in 
goederen gerekend met ongeveer 9 % (tegen lopende prijzen met 13 %) —  
sterker dan bet bruto nationale product; bun aandeel in bet nationale 
product Steeg van 21 % in 1960 tot 22 % in 1961. 

In Italië waar de toeneming II % (1960 ; 15 %) bedroeg, was  
de stijging van bet volume der investeringen bet sterkst. Vooral de  
industriële sector — zoals trouwens in alle landen van de EEG — heeft  
tot dit résultant bijgedragen. De metaalindustrie, waar het investerings-
volume ten opzichte van het voorafgaande jaar tweemaal zo groot was,  
de chemische industrie en de energiesector gaven de grootste stij gingen  
te zien. Droegen woningbouw en openbare werken in 1960 nauwelijks 
tot vergroting van het investeringsvolume bij, in 1961 namen zij in dit 
opzicbt een belangrijker plaats in. De investeringen in de landbouw, 
die in 1960 een expansie van 20 % hadden vertoond en daarmede boven 
het gemiddelde lagen, hieven ten achter. De vermindering der inves 
teringen in deze sector is voornamelijk te wijten aan de dahng van de  
uitgaven voor nieuwe ontginningsprojecten, die bijna driekwart van de  
investeringsuitgaven in deze sector uitmaken. 

In Duitsland zijn de bruto-investeringen naar de waarde met  
bijna 15 % gestegen, een percentage nagenoeg gelijk aan dat van het 
voorafgaande jaar; de reële toeneming bedroeg echter slechts 9 % tegen 
12 % in 1960 tengevolge van de prijsstijging, met name in de bouwsector. 
De reële aanwas voor de industriële sector in zijn geheel kan op totaal 
13 % worden gesteld. De industrie van productiemiddelen — en daarvan 
vooral de staalnijverheid en de chemische industrie — en de kapitaal-
goederenindustrie — waaronder met name de electrotechnische industrie,  
de machinebouw en de autoindustrie — gaven hier de grootste toename 
aan investeringen te zien. In de verbruiksgoederenindustrieën vertoonden 
de investeringen de neiging zieh op het bereikte niveau te handhaven 
of zelfs een lichte tendentie tot dahng. Het woningbouwvolume lag 
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nauwelijks boven dat van bet voorafgaande jaar, terwijl de uitgaven 
met circa 10 % toenamen als gevolg van de aanzienlijke stijging der  
bouwprijzen. 

In Frankrijk is in 1961 bet investeringsvolume met 8 % toe-
genomen, een percentage dat wederom hoger was dan in bet vooraf
gaande jaar (6 %). De vergroting van de investeringen geldt vooral 
de particulière industrie, met name de metaalindustrie, de machinebouw 
en de electrotechniscbe industrie. De overheidsinvesteringen bewogen  
zieh ongeveer op bet niveau van 1960. Het investeringsvolume der gena-
tionaliseerde bedrijven was eveneens ongeveer gelijk aan dat in het 
voorafgaande jaar : in de energiesector trad een geringe verlaging in 
na de voltooiing van de investeringsprogramma's van Lacq en de kolen-
industrie ; in bet vervoerwezen lagen de investeringen slechts weinig boven 
het peil van 1960; in de woningbouw was de stijging eveneens gering. 

In België was het reële stijgingspercentage ongeveer 10 % hoger  
dan dat van bet vorige jaar (6 %). De vergroting der investeringen  
kwam bijna gebeel voor rekening van de particulière industrie en de 
woningbouw. De ontwikkeling van de industriële investeringen — in 
totaal van 15-20 % gestegen — is in böge mate bevorderd door de maat-
regelen tot stimulering van de economische activiteit, genomen in het 
kader van de wet van 1959, alsook door de investeringsactiviteiten van 
buitenlandse ondernemingen in België. Een sterke daling vertoonden de 
investeringen der openbare ondernemingen, waar bet volume der inves
teringen slechts 40 % van dat van 1960 bedroeg. In de overige sectoren 
der economie Stegen de investeringen nauwebjks : in de vervoerbedrijven 
lagen zij slechts weinig boven het niveau van 1960, in de overheidssector 
en in de landbouw ongeveer op dat niveau. 

In Nederland was het investeringsvolume circa 7 % groter dan 
in het voorafgaande jaar (1960 : 10 %). Een groot deel van de additionele 
vraag naar investeringsgoederen kon in 1961 slechts worden bevredigd 
door de sterke vermeerdering van de invoer van kapitaalgoederen, daar 
de binnenlandse productie nauwelijks haar aanbod kon uitbreiden door  
bet bereiken van de grenzen barer capaciteit. Ongeveer tweederden van 
de additionele investeringen kwamen voor rekening van de industriële 
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sector, die een vergroting van het investeringsvolume met 16 % te zien 
gaf. De investeringen van de overheid stegen met bijna 10 %. De woning-
bouw overschreed slechts weinig het peil van het vorige jaar; in de  
vervoersector verminderden de investeringen met 10 % als gevolg van 
de dalingen der investeringen in schepen en vliegtuigen. 

* « « 

Evenals in het vorige jaar werd ongeveer een kwart van de 
netto-investeringen der Gemeenschap gedekt door middelen die op de 
kapitaalmarkten werden opgenomen. Deze verhouding verschilt echter 
ook thans weder van land tot land, ofschoon de verschillen in vergehjking  
tot het voorafgaande jaar niet zeer groot zijn. De beide uitersten worden 
gevormd door Duitsland en Italië; in Duitsland werd ongeveer een vijfde 
der netto-investeringen gefinancieerd door emissies, in Italië tweevijfden. 
De netto-uitgiften van staatsleningen en andere ohligatie-leningen 
hedroegen in 1961 in de zes landen van de Gemeenschap 4,8 miljard r.e. 
(tegen 3,63 miljard in het vorige jaar); de aandelenemissies heliepen 
2,0 miljard (tegen 1,87 miljard in 1960), tezamen dus 6,8 miljard (tegen 
5,5 miljard.) 

Voorts werd een helangrijk deel der middelen hij hanken en  
andere financieringsinstellingen voor middenlange en lange krediet-
verlening opgenomen; het totale hedrag van de kredieten aan de economie  
verstrekt, is overal aanzienlijk toegenomen. De toeneming der krediet-
geving op middenlange en lange termijn hedroeg in 1961 ongeveer 8 mil
jard r.e.; na aftrek van de middelen die de financieringsinstellingen door  
middel van afgifte van ohligaties verkregen; daarmede overtroffen zij 
het totaal der financieringsmiddelen die door emissies op de kapitaalmarkt 
werden verkregen. 

Ten aanzien van de andere financieringsbronnen, met name ten  
aanzien van de zelffinanciering der ondernemingen, zijn nog geen ver-
gelijkbare statistische gegevens beschikbaar. 

* * * 
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De middelen die de ondernemingen zieh in 1961 door het plaatsen  
van aandelenemissies op de kapitaalmarkten konden verschaffen, Stenden 
in Duitsland en vooral in Frankrijk, waar in 1960 een stagnatie in de 
kapitaaluitbreidingen was ingetreden, in ruimere mate ter beschikking 
dan in bet vorige jaar. In Italië was de omvang dezer emissies gelijk 
aan die van 1960, terwijl in België en Nederland een teruggang viel 
waar te nemen. 

De Nederlandse kapitaalmarkt bleef aan de geldnemers de 
gunstigste voorwaarden bieden. Einde 1961 lag bet rendement van de 
jongste leningen van de Staat en de Bank voor Nederlandse Gemeenten 
slecbts weinig boven 4 %. Sedert mei 1961 verleenden de Nederlandse 
autoriteiten voor bet eerst weder vergunning tot bet uitgeven van obli-
gatie-leningen voor rekening van buitenlandse publieke of particulière  
geldnemers. Door deze buitenlandse emissies, die een netto-rente van 
4,5 tot 5 % opleverden, werd een netto-bedrag van f 432 miljoen 
aan de Nederlandse kapitaalmarkt onttrokken. 

In bet laatste jaarverslag werd erop gewezen, dat bet rendement  
van nieuwe obligatie-leningen in Frankrijk en Italië, waar dit rendement  
sedert begin 1959 voortdurend gedaald was, in 1960 een niveau van 5,7 %  
bad bereikt. Op deze basis vonden in 1961 zowel in Frankrijk — waar 
ook nu weder uitsluitend particulière ondernemingen toegang tot de 
kapitaalmarkt badden — als ook in Itabë, waar instellingen gespecia-
liseerd in kredietverlening op lange termijn voorrang bleven bebben, 
omvangrijker emissies plaats. 

In België lag bet rendement van de jongste leningen met 5,75 %  
ongeveer op betzelfde niveau. In 1961 beeft men getracbt de plaatsing 
van effecten met längere looptijd te bevorderen en op de kapitaalmarkt 
een grotere plaats in te ruimen aan uitgiften van parastatale instellingen 
met economiscb doel. 

De bedragen op de Duitse obbgatiemarkt opgenomen — boofd-
zakelijk door hypothécaire en gemeentebjke instellingen en door over-
beidsorganen — gaven in 1961 ten opzicbte van 1960 een verdubbebng  
te zien en bereikten daarmede weder bet peil van 1959. In bet eerste 
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halfjaar van 1961 liep de rente enigszins terug; doch aan het einde van 
het jaar lag het rendement weder op 6 %, na 5,4 % in juli 1961 en 6,2 % 
eind 1960. 

Met uitzondering van Nederland ontlopen de rendementen op 
de verschillende kapitaalmarkten van de Gemeenschap elkaar dus niet 
veel meer. De werkehjke kosten voor de geldnemers varieerden echter  
van land tot land nog vrij sterk als gevolg van verschUlen in belastingstel-
sels en emissiekosten. 

* « * 

KREDIETGEVING 

Op het terrein van de kredietgeving heeft de Bank haar acti-
viteiten, vergeleken met voorafgaande verslagjaren, aanmerkelijk kunnen 
ontplooien. Dit geldt zowel voor het aantal en het totale bedrag der  
verstrekte kredieten als voor de uitbreiding van haar werkterrein. Zo 
verstrekte zij in het afgelopen boekjaar voor de eerste maal kredieten 
ter Verbetering van de infrastructuur op het gebied van het vervoer, 
waarbij zij zieh richtte naar de algemene gedragshjnen,door de Commissie 
van de Europese Economische Gemeenschap voor de verkeerspohtiek 
vastgelegd. Daarnaast zegde zij voor de eerste maal een krediet aan 
een Belgische onderneming toe. 

De Baad van Bewind heeft in de loop van het jaar 1961 tien  
kredieten tot een totaalbedrag van 66,2 miljoen r.e. goedgekeurd, tegen 
vijf kredieten tot een totaalbedrag van 41,3 miljoen r.e. in 1960. De  
geografische verdeling van de kredieten is als volgt : Italië 4 kredieten 
tot een bedrag van 24,4 miljoen, Frankrijk 4 kredieten tot een bedrag 
van 12 miljoen, Duitsland 1 krediet van 25 miljoen en België 1 krediet 
van 4,8 müjoen. 

De totale kosten van deze projecten worden op 325 miljoen r.e. 
geraamd. Het door de Bank gefinancierde gedeelte, zijnde 66,2 miljoen, 
maakt dus ongeveer 20 % van het totale bedrag uit. 

De goedgekeurde projecten zij η de volgende : 
- de bouw van een chemische fabriek tot vervaardiging van 

grondstoifen voor de productie van synthetische lakken en  
schuimstoffen door de maatschappij Progil-Bayer-Ugine 
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(P.B.υ.), een gemeenschappelijke Frans-Duitse vestiging, 
in Pont-de-Claix (Isère, Frankrijk), krediet van de Bank 
2 miljoen r.e. 

- de electrificatie en de ombouw van de spoorlijn Genua-Modane 
door wijziging van de toevoer van de electrische stroom; 
krediet van de Bank aan de Amministrazione delle Ferrovie  
dello Stato (FF. SS.) : 21 miljoen r.e. 

- het verbeteren van de spoorwegverbinding Modane-Chambéry  
door vergroting van de overslagcapaciteit van bet grens-
station; krediet van de Bank aan de Société Nationale des 
Chemins de Fer Français (S.N.C.F.) : 4 miljoen r.e. 

- de electrificatie van de spoorwegverbinding « Noord-Zuid »  
die de grote Noordduitse havens verbin dt met Zuidduitsland 
en een belangrijke internationale verbindingsweg vormt tussen 
de Scandinavische landen, Italië, Zwitserland en Oostenrijk; 
krediet van de Bank aan de Deutsche Bundesbahn (D.B.) :  
25 miljoen r.e. 

- de ontginning van heidevelden en de sticbting van landbouw-
ondernemingen in de bosgebieden van Zuid-west Frankrijk; 
krediet van de Bank aan de Compagnie ménagement des 
Landes de Gascogne : 1 miljoen r.e. 

- de bouw van een cellulosefabriek in de Borinage (België);  
krediet van de Bank aan de maatscbappij Cellulose du Bori
nage : 4,8 miljoen r.e. 

- de bouw van een suikerwerkfabriek te Patti (Sicilië) door  
de S.p.A. Tyndaris per /'industria dolciaria ed affine; krediet 
van de Bank : 0,4 miljoen r.e. 

- het in exploitatie brengen van een kalimijn en de productie 
van kunstmest in Pasquasia (Sicilië) door de maatscbappij  
Sali Potassici Trinacria; krediet van de Bank : 1,6 miljoen r.e. 

- de bouw van een fabriek voor stalen sluitplaten voor indus-
triële doeleinden door de W.E.S.P.A., Walworth Europa S.p.A. 
te Patti (Sicilië); krediet van de Bank : 1,4 miljoen r.e. 

- de uitbreiding en versterking van de landelijke netten ter 
distributie van eleetriciteit in Bretagne; krediet van de Bank 
aan de Electricité de France, Service National : 5 miljoen r.e. 
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Deze kredieten zijn rechtstreeks aan de begunstigden verstrekt, 
met uitzondering van de drie Italiaanse industriële kredieten, die evenals 
in het verleden worden verleend door tussenkomst van de Cassa per 
il Mezzogiorno. Deze geeft de desbetreiFende bedragen door tussenkomst 
van de daartoe bevoegde regionale bankinstelbng door aan de uiteindelijke 
kredietnemers. In de onderbavige gevaUen is bedoelde bankinsteUing bet  
Istituto Regionale per il Finanziamento alle Industrie in Sicilia (IRFIS), 
een Sicdiaanse publiekrecbtelijke instelling voor kredietverlening aan de 
industrie op Sicibë, die barerzijds eveneens in de financiering van deze 
projecten deelneemt. 

* * * 

De Rank heeft sinds haar oprichting tot einde 1961 22 kredieten 
goedgekeurd en wel tot een totaalbedrag van 160,2 müjoen r.e., dus  
een gemiddelde van 7,3 miljoen per krediet. De investeringen waaraan 
de Bank aldus haar medewerking heeft verleend, belopen in totaal 
1.013 miljoen r.e.; bet aandeel van de Bank in deze financiering bedraagt 
derhalve gemiddeld ongeveer 16 %; het varieert tussen 8 % en 63 %,  
naar gelang van de aard en de omvang van de onderscheidene projecten. 

De verdeling van de kredieten over de landen is de volgende : 

VERDELING VAN DE KREDIETEN NAAR LANDEN 
op 31 december 1961 

Landen Aantal 
projecten 

Kredieten van 
de E.I.B, 

(in miljoenen r.e.) 

Percentage 
van het 

totaalbedrag 

België I 4,8 3% 
Duitsland 2 27,4 n% 
Frankrijk 7 37,8 24% 
Italië 11 86,2 54% 
Luxemburg 1 4,0 2% 

Totaal 22 160,2 100 % 
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Zij laten zieh als volgt over de verschillende sectoren verdelen 

VERDELING DER KREDIETEN PER SECTOR 
op 31 december 1961 

Kredieten van Percentage 
Sector Aantal de E.I.B. van het 

projecten (in mii Ijoenen r.e.) totaalbedrag 

Landbouw 2 10,5 6% 
Vervoer 3 50,0 31% 
Energie 6 42,6 27% 
Industrie 11 57,1 36% 
— Staalindustrie 1 24,0 
— Macbinebouw 2 6,4 
— Cbemiscbe industrie 5 21,1 
— Overige industrieën 3 6,5 

Totaal 22 160,2 100 % 

Op 31 maart 1962 waren één en twintig kredietovereenkomsten 
ondertekend waarvan vijf in 1959, vier in 1960, zeven in 1961 en vijf in 
de loop van het eerste kwartaal van 1962. Het totaalbedrag door de  
Bank op deze kredieten uitbetaald, bedroeg eind december 1961 
92,2 miljoen r.e. en eind maart 1962 107,7 miljoen. 

* 
* * 
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VERMÖGEN 

Zoals in het laatste jaarverslag reeds in uitzicht werd gesteld, 
heeft de Bank in 1961 voor de eerste maal een beroep op de kapitaalmarkt 
gedaan om zieh een deel van de middelen nodig voor de vervulling van 
haar taak te verschaffen. 

Deze leningen, die in 1961 een totaalbedrag van 21,4 miljoen r.e. 
opleverden, werden in hoofdzaak opgenomen op de Nederlandse kapitaal
markt. In maart 1961 nam de Bank f 20 miljoen op bij een consortium  
van Nederlandse banken. De ter zake uitgegeven schuldbewijzen dragen 
een rente van 4 1/2 %, hebben een looptijd van ten hoogste zeven jaar 
en zijn α pari afgegeven. Zij zullen bij de banken van het consortium  
in portefeuille blijven en niet aan het publiek worden aangeboden. 

In juli werd bovendien een obligatielening van f 50 miljoen 
door middel van een openbare inschrijving in Nederland geplaatst. 
Deze lening draagt een rente van 4 1/2 %, heeft een looptijd van twintig 
jaar en moet worden afgelost in 15 gehjke jaarUjkse termijnen van 1967  
tot 1981. 

Voorts heeft de Bank in de loop van het verslagjaar bij een 
Zwitserse kredietinstelling een lening van 9 miljoen Zwitserse franken 
opgenomen met een looptijd van ten hoogste zes jaar. 

In 1961 slaagde men erin in alle landen van de Gemeenschap 
tot een regeUng te komen inzake de fiscale behandeling van de transacties 
der Bank. De E.I.B, kan thans onder even gunstige voorwaarden als 
soortgelijke instellingen opereren. 

De revaluaties van de Duitse mark en de gulden, die respec-
tievelijk op 6 en 7 maart 1961 plaats vonden, leidden tot een herwaar-
dering van de activa der Bank in deze geldsoorten. De aanpassing van 
het door de Bondsrepubliek Duitsland en Nederland in hun nationale 
geldsoort gestorte aandeel in het kapitaal der Bank geschiedde overeen-
komstig de bepalingen van art. 7 van de Statuten. 
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π 

De baiane en de winst- en verliesrekening zijn aan dit verslag  
toegevoegd. 

De belangrijkste posten worden hierna toegebcht-

BALANS 

Het balanstotaal bedraagt per 31 december 1961 
351.177.185,56 r.e. 

Per 31 december 1960 bedroeg het 291.625.145,54 r.e. 

ACTIVA 

Kas en banken, goud en waardepapier 

Per 31 december 1961 waren de middelen van de Bank, beschik- 
baar op zieht en op termijn, op de volgende wijze samengesteld .: 

1. Kas en Banken ; 143.841.597,06 r.e. 
Deze activa bestaan voor 3.399,81 r.e. nit kasgeld en 
voor 143.838.197,25 r.e. nit tegoeden bij banken. 
Per 31 december 1960 bedroegen deze activa 133.711.018,48 r.e. 

2. Goud : 8.506.128,06 r.e. 
De in goud luidende activa hestaan voor 1.754.472,10 r.e. nit 
goud en goudvorderingen op zieht en voor 6.751.655,96 r.e. 
nit goudvorderingen met korte looptijd. 
Het totaalbedrag heeft ten opzichte van 31 december 1960 
geen verandering ondergaan. 
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3. Schatkistpapier 
en ander waardepapier 50.875.745,29 r.e. 

De portefeuille bestaat voor 29.030.034,47 r.e. uit schatkist-
papier of door publiekrechtebjke Organen uitgegeven kort-
lopend papier en voor bet restant ad 21.845.710,82 r.e. uit  
andere op de geldmarkt verhandelbare waardepapieren.  
Op de baiane per 31 december 1960 beliepen deze activa  
87.875.764,69 r.e. 

Het totale bedrag van de drie zoëven genoemde posten zijnde 
203.223.470,41 r.e. laat zieh naar geldsoorten als volgt splitsen : 

Geldsoorten van de Lid-Staten 147.581.121,18 r.e. 
Andere geldsoorten 47.136.221,17 r.e. 
Goud 8.506.128,06 r.e. 

De splitsing naar looptijden is als volgt ; 

Op zicbt 11.374.821,89 r.e. 
Ten hoogste drie maanden 71.212.001,63 r.e. 
Meer dan drie, doch ten hoogste zes maanden 45.928.240,50 r.e. 
Meer dan zes, doch ten hoogste twaalf maanden 71.658.406,39 r.e. 
Langer dan twaalf maanden 3.050.000,— r.e. 

Verstrekte kredieten 

Het bedrag van 146.609.856,79 r.e. vertegenwoordigt het totale  
bedrag van de kredieten, waarvan de overeenkomsten vóór 31 december 
1961 waren ondertekend. Hiervan was op genoemde datum een bedrag 
van 92.150.963,69 r.e. aan de geldnemers uitbetaald. 

De uit deze uitbetahngen voor de Bank voortvloeiende vor-
deringen laten zieh naar de geldsoorten als volgt splitsen : 

Geldsoorten van de Lid-Staten 67.807.351,74 r.e. 
Vorderingen naar keuze van de Bank betaalbaar in 
een van de geldsoorten van de Lid-Staten 14.589.239,34 r.e. 
Andere geldsoorten 9.754.372,61 r.e. 
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De tegenpost van de nog te störten bedragen ad 54.458.893,10  
r.e. paraisseert aan de passiefzijde onder het hoofd : « Nog te betalen op  
verstrebte kredieten ». 

Een vergelijking met het vorige jaar geeft het volgende beeld ; 

per 31 december 1960 per 31 december 1961 

Uitbetaald 33.278.870,03 92.150.963,69 
Nog te betalen 26.306.058,— 54.458.893,10 

Totaalbedrag van de 
verstrebte kredieten 59.584.928,03 146.609.856,79 

Inventaris en inrichting 

De kosten van installatie en van het materiaal zijn geheel 
afgeschreven tot op 1,— r.e. 

Te ontvangen reute en provisie 

Onder dit hoofd is opgenomen de lopende doch op 31 december 
1961 nog niet geïncasseerde rente en provisie ten bedrage van  
1.321.570,80 r.e. 

PASSIVA 

Kapitaal 

Het geplaatste kapitaal bedraagt 1.000.000.000,— r.e., waar-
van 250.000.000,— r.e. gestört is, terwijl het niet te störten obbgo 
750.000.000,— r.e. beloopt. 

Statutaire reserve 

De statutaire reserve, die in bet begin van het verslagjaar 
voor 4.528.407,27 r.e. te boek stond, is verhoogd met het saldo van de  
winst- en verliesrekening en bedraagt daardoor 10.256.538,26 r.e. 
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Reserve voor verliezen uit hoojde van verstrekte kredieten en 
garanties 

Deze reserve, die aan het einde van het vorige boekjaar 
2.000.000,— r.e. bedroeg, werd verhoogd tot 6.000.000,— r.e. 

Egalisatiereserve voor rente op leningen en voor emissiekosten 

Deze reserve bedraagt evenals aan het einde van bet vorige  
boekjaar 5.500.000,— r.e. 

Reserve voor valutarisico^s niet gedekt door 
art. 7 van de Statuten 

Het bedrag van deze reserve onderging in de loop van het 
boekjaar 1961 geen wijziging. 

Bedragen verschuldigd uit hoofde van art. 7 paragraaf 2 van de  
Statuten 

Onder dit hoofd zijn opgenomen de bedragen, verschuldigd aan 
de Bondsrepubliek Duitsland en aan Nederland uit boofde van de aan-
passing van het door deze staten in nationale geldsoort gestorte kapitaal-
aandeel aan de revaluatie van de Duitse mark en de gulden. De post 
van 481.682,37 r.e. vertegenwoordigt de egalisatieverplichtingen van de  
Bank voor een bedrag evenredig aan de door haar verstrekte kredieten, 
voor zover die in de desbetreffende geldsoorten luiden. Overeenkomstig 
de Statuten moeten deze schulden op de vervaltermijnen der kredieten 
worden vereffend. 

Leningen op midden-lange en lange termijn 

Het bedrag van 21.395.184,99 r.e., opgevoerd onder dit hoofd, 
vertegenwoordigt de door de Bank opgenomen en op 31 december 1961 
nog niet vervaUen leningen. 

Het bedrag laat zieh als volgt verdelen : 

4 1/2 % zevenjarige obligaties 1961, 
luidende in guldens 5.524.861,88 r.e. 
4 1/2 % twintigjarige obligaties 1961, 
Inidende in guldens 13.812.154,70 r.e. 
Andere leningen 2.058.168,41 r.e. 
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Nog te betalen op verstrekte kredieten 

Onder dit hoofd is een bedrag van 54.458.893,10 r.e. opgevoerd, 
dat op grond van de vóór 31 december 1961 ondertekende kredietover-
eenkomsten, nog door de Bank aan de geldnemers moet worden uit-
betaald. 

Te betalen en vooruitontvangen rente 

Het onder dit hoofd opgevoerde bedrag van 500.025,24 r.e. 
omvat een post ad 349.028,47 r.e. voor verschuldigde doch nog niet 
vervallen rente op opgenomen leningen, en een post ad 150.996,77 r.e. 
voor ontvangen rente, betrekking hebbende op de période na 31 decem
ber 1961. 

Diverse rekeningen 

Het onder dit hoofd vermelde bedrag van 584.861,60 r.e. omvat 
verschiUende transitoria, alsmede het bedrag gereserveerd voor het 
Voorzieningsfonds ten behoeve van het personeel. 

WINST- EN VERLIESREKENING 

DEBET 

Administratiekosten 

De administratiekosten bedroegen 1.124.720,82 r.e., tegen 
980.235,40 r.e. voor de vorige verslagperiode. 

Deze kunnen worden verdeeld in : 

Personeelsuitgaven 788.597,21 r.e. 
Algemene onkosten 336.123,61 r.e. 

Rente en kosten van leningen 

Deze post bedraagt 788.387,83 r.e. en omvat de rente op de  
leningen en de kosten en andere lasten aan deze transacties verbonden. 
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Afschrijvìng inventaris en inrichting 

De in de loop van het boekjaar verrichte uitgaven voor inven
taris en inrichting zijn geheel afgeschreven. Zij hedroegen 40.282,62 r.e. 
tegen 39.819,96 r.e. in de vorige verslagperiode. 

CREDIT 

Rente en provisie van de verstrekte kredieten 

Deze hate hedraagt 3.283.355,90 r.e. tegen 1.206.962,23 r.e. in de 
vorige verslagperiode. In deze stijging weerspiegelt zieh de aanzienlijke 
toeneming van de hedragen die op de verstrekte kredieten zijn uithetaald. 

Rente van de beleggingen 

Het hedrag aan rente, dat de helegging en uitzetting van de 
hesehikhare middelen hehhen opgeleverd, heloopt 8.266.453,54 r.e. tegen 
8.206.615,93 in de vorige verslagperiode. 
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III 

In de loop van het boekjaar hebben zieh de volgende wijzigingen 
in de samenstelling van de Raad van Rewind voorgedaan ; 

Tot opvolgers van de heren Jean-Paul DELCOURT, René  
LARRE en Joachim von SPINDLER, benoemde de Raad van Gouver
neurs met ingang van 2 Oktober 1961 de heren Jean SADRIN, Maurice 
PEROUSE (vroeger plaatsvervanger van de beer Pierre-Paul 
SCHWEITZER), en Fritz FECHNER. 

De heren Hans SKRIBANOWITZ en Pierre MILLET, beiden 
plaatsvervangend bewindvoerder, legden hun functie neer. De beer Alain 
PRATE werd met ingang van 28 februari 1962 in de plaats van de beer 
Pierre MILLET benoemd. 

Wij danken de heren DELCOURT, LARRE, von SPINDLER, 
SKRIBANOWITZ en MILLET voor bun waardevoUe en deskundige 
medewerking. 

* * * 

Er deden zieh geen belangrijke wijzigingen voor in de interne 
organisatie van de Bank en in de personeelsbezetting. Op 31 december 
1961 waren in totaal 94 personen bij de Bank werkzaam. 

De President 
Brüssel, 4 aprii 1962. van de Raad 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 VESTERINGSB ANK 

BRÜSSEL 

Velgens onze mening geven de bijgaande jaarrekeningen een  
getrouw beeld van de financiële positievan de Europese Investeringsbank  
per 31 december 1961 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 der-
balve steekproeven in de boeken en bescheiden en zodanige andere  
controlemaatregelen, als wij onder de gegeven omstandigbeden nodig 
oordeelden. 

PRICE WATERHOUSE & CD. 

5 aprii 1962. 
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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 ΒΓ = 4,00 DM = 4,93706 

ACTIVA 

KAS EN BANKEN 
Geldsoorten van de Lid-Staten 

op zieht of met een looptijd 
van maximaal een jaar 116.686.111,01 

Andere geldsoorten 
op zieht of met een looptijd 
van maximaal een jaar 27.155.486,05 

GOUD 

SCHATKISTPAPIER EN ANDER  
WAARDEP APIER 

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

27.895.010,17 

3.000.000,00 
30.895.010,17 

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

19.930.735,12 

50.000,00 
19.980.735,12 

VERSTREBTE KREDIETEN 
waarop 

uithetaald : 
in geldsoorten 
van de Lid-Staten . . 82.396.591,08 
in andere geldsoorten . . 9.754.372,61 

92.150.963,69 
nog nit te hetalen 54.458.893,10 

INVENTARIS EN INRICHTING 

TE ONTVANGEN RENTE EN PROVISIE 

DIVERSE REKENINGEN 

Totaal : r.e. 

143.841.597,06 

8.506.128,06 

50.875.745,29 

146.609.856,79 

1,00 

1.321.570,80 

22.286,56 

351.177.185,56 



DECEMBER 1961 
gram fijn goud — Art. 4 van de Statuten) 

Bank zijn de volgende omrekeningskoersen gebruikt : 
NFF = 625 Lires = 50 Flux. = 3,62fl. = 1 US $ = 4,37282 Zw. Fr. 

PASSIVA 

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

1.000.000.000,00 

STATUTAIRE RESERVE 

RESERVE VOOR VERLIEZEN UIT HOOFDE 
VAN VERSTREKTE KREDIETEN EN GARANTIES 

EGALISATIERESERVE VOOR RENTE OP LENINGEN 
EN VOOR EMISSIEKOSTEN  

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

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

LENINGEN OP MIDDEN-LANGE EN LANGE TERMIJN 

in geldsoorten van de Lid-Staten 

in andere geldsoorten 

NOG TE BETALEN OP VERSTREKTE KREDIETEN 

TE BETALEN EN VOORUITONTVANGEN RENTE 

DIVERSE REKENINGEN 

6.000.000,00 

5.500.000,00 

2.000.000,00 

19.337.016,58 

2.058.168,41 

Totaal : r.e. 

250.000.000,00 

10.256.538,26 

13.500.000,00 

481.682,37 

21.395.184,99 

54.458.893,10 

500.025,24 

584.861,60 

351.177.185,56 



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

DEBET 

ADMINISTRATIEKOSTEN 

RENTE EN KOSTEN VAN LENINGEN 

BANKKOSTEN 

AFSCHRIJYING INVENTARIS EN INRICHTING . 

RESERVE VOOR VERLIEZEN UIT HOOFDE VAN VERSTREKTE KREDIETEN 
EN GARANTIES  

WINSTSALDO OVERGEBOEKT NAAR DE STATUTAIRE RESERVE 

Totaal : i.e. 

40 

1.124.720,82 

788.387,83 

21.847,46 

40.282,62 

4.000.000,00 

5.728.130,99 

11.703.369,72 



OVER HET BOEKJAAR 1961 
gram fijn goud — Art. 4 van de Statuten) 

CREDIT 

RENTE EN PROVISIE VAN DE VERSTREKTE KREDIETEN 

RENTE VAN DE BELEGGINGEN 

KOERSVERSCHILLEN 

Totaal : r.e. 

3.283.355,90 

8.266.453,54 

153.560,28 

11.703.369,72 
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VERKLARING VAN HET COMITÉ  
TER CONTROLE VAN DE ROEKHOUDING 

Het Comité ingesteld en benoemd krachtens artikel 14 van 
de Statuten en artikel 25 van het Reglement van Orde van de Europese 
Investeringsbank voor bet controleren der regelmatigheid van baar 
verrichtingen en van haar boeken, 

gezien bet jaarverslag over 1961 alsmede de baiane van de  
Bank op 31 decomber 1961 en de winst- en verliesrekening over bet 
op die datum afgesloten boekjaar, zoals deze zijn vastgesteld door de  
Raad van Bewind in haar zitting van 4 aprü 1962, 

gezien de artikelen 22, 23 en 24 van het Reglement van Orde,  
verklaart bij deze : 

dat de verrichtingen van de Bank gedurende het boekjaar 1961 
hebben plaatsgevonden met inachtneming van de door de Statuten  
en bet Reglement van Orde voorgeschreven vormvoorschriften en 
andere bepalingen; 

dat de balans en de winst- en verliesrekening in overeenstemming 
zijn met de boekingen en dat zij, zowel wat de activa als de passiva  
betreft, een juist beeld geven van de financiële toestand van de Bank. 

Brüssel, 10 aprii 1962 

Het Comité ter contrôle van de Boekhouding, 

Α. M. DE JONG 
R. BRESSON 
Κ. BERNARD 
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Lesigne, Bruxelles. 


