EUROPESE
INVESTERINGSBANK

JAARVERSLAG 1963

EUROPESE
INVESTERINGSBANK

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 gond.
In dit verslag zijn de omrekeningen in rekeneenheden verriebt
met gebruikmaking van de volgende koersen :

1 Rekeneenheid =

50 Belgische franken
4 Duitse marken
4,93706 Franse franken
625 Italiaanse lires
50 Luxemburgse franken
3,62 Nederlandse guldens
1 United States dollar
4,37282 Zwitserse franken
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DE

ECONOMISCHE

VAN

DE

ONTWIKKELING

GEMEENSCHAP

IN 1963

De economische groei heeft zieh in de Gemeenschap in 1963
voortgezet, zij het dat het bruto nationale produkt naar volume met
slechts 4 % Steeg, een lager percentage dan in de twee voorgaande jaren
werd bereikt (5 % in 1962 en 5,3 % in 1961). Het langzamere groeitempo lijkt echter nauwelijks op een trendmatige vertraging in de economische ontwikkeling der Gemeenscbap te duiden, doch moet veeleer
worden toegescbreven aan bepaalde incidentele factoren, zoals de bijzonder siechte weersomstandigbeden in de eerste maanden van bet jaar.
De conjuncture^ ontwikkebng, die eind 1962 en in de eerste maanden
van 1963 inderdaad een vertraging onderging, vertoonde in de loop
van 1963 opnieuw een meer of minder duidelijk berstel. Dit geldt vooral
ten aanzien van de investeringsactiviteit van bet bedrijfsleven.
Uitgedrukt in rekeneenbeden bedroeg bet bruto nationale
produkt van de Gemeenscbap in 1963 246 miljard, betgeen naar de waarde
een stijging met 9 % ten opzicbte van bet voorgaande jaar (226 miljard)
betekent. Het gemiddelde produkt per inwoner (tegen lopende prijzen)
Steeg van 1.290 tot 1.390 rekeneenbeden.
De toeneming van de totale vraag voltrok zieh in 1963 op nagenoeg geUjke wijze als in bet voorgaande jaar. Daar bet binnenlandse
aanbod door de aanboudende, en in sommige gebieden zelfs nog nijpender
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geworden, schaarste aan arbeidskrachten langzamer Steeg, had de toeneming van de vraag enerzijds een Sterke stijging der prijzen en anderzijds
een scherpe achteruitgang van de lopende rekening van de betalingsbalans tot gevolg. Het gemiddelde prijsniveau Steeg met bijna 5 %,
terwijl de lopende rekening van de betabngsbalans in 1963 naar alle
waarschijnbjkheid een klein deficit heeft opgeleverd tegenover een
overschot van f 1,2 miljard in 1962. Deze achteruitgang vloeit voort
uit de toeneming van het deficit van de handelshalans van $ 1,6 miljard
in 1962 tot $ 3 miljard in 1963.

De inflatoire drnk, die in verscheidene landen van de Gemeenschap is ontstaan en hlijkt uit het steeds verder uiteenlopen van het
stijgingspercentage van het nationale produkt tegen lopende prijzen
en het reële stijgingspercentage, vormt in de laatste maanden het voornaamste prohleem van het conjunctuurheleid.

De huitenlandse vraag heeft in 1963, sterker nog dan in 1962,
tot de vergroting van de totale vraag hijgedragen. De nitvoer naar
derde landen Steeg naar de waarde met circa 5 % tegen slechts 1 %
in 1962. Deze ontwikkeling moet zowel aan de directe en indirecte
gevolgen van de jongste conjuncturele opleving in de voornaamste
geïndustrialiseerde landen huiten de Gemeenschap, en wel met name
in de Verenigde Staten en Groot Brittannië, worden toegeschreven,
als aan de vergrote leveranties aan de ontwikkelingslanden.

De uithreiding van de hinnenlandse vraag zette zieh over het
geheel onverminderd voort. De geringe afzwakking tegenover het voorgaande jaar vindt goeddeels haar verklaring in het verminderde accres
van de hruto investeringen. De geringere investeringshereidheid van het
hedrijfsleven in het eerste half jaar heeft vooral de aankoop van kapitaalgoederen ongunstig heïnvloed; de opleving der hedrijvigheid in het tweede
halfjaar heeft hier niet volledig tegen opgewogen. Bovendien was het
in de bouwnijverheid niet mogehjk, als gevolg van de in de wintermaanden opgelopen achterstand, het eerder hereikte groeitempo vol
te houden.
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Ten aanzien van de consumptie kan worden geconstateerd
dat de vraag, zowel in de publieke als in de particulière sector wederom
sterk toenam, hoewel het accres enigszins verminderd is. Van land
tot land Valien echter afwijkingen van deze globale ontwikkebng waar
te nemen. De toeneming van het verbruik in de particulière sector was
het geringst in de BondsrepubUek : de Ionen en salarissen Stegen hier
niet meer zo snel, terwijl de spaarquote toenam. In Frankrijk en ItaHë
daarentegen zette de vermeerdering der consumptieve uitgaven zieh
versneld voort.
Het binnenlandse aanhod Steeg enigszins langzamer dan in het
voorgaande jaar. De industriële prodnktie toonde een stijging van ongeveer 5 % (tegen 6 % in 1962). Het accres van de landbouwproductie
bleef belangrijk achter bij dat van 1962. In de dienstenverlenende sector
bleef de kraehtige toeneming van 1962 bUjkbaar gehandhaafd.
Als gevolg van de hernieuwde verkrapping van de in de Gemeenschap beschikbare produktiecapaciteit Steeg de invoer uit derde landen
sneller dan in bet voorafgaande jaar. Het stijgingspercentage bedroeg
naar de waarde ongeveer 10 % tegen 8 % in 1962.
Het handelsverkeer tussen de landen der Gemeenschap breidde
zieh nog weer sterk uit en vertoonde een stijging naar de waarde van
ongeveer 17 % tegen 14 % in 1962. Hoewel de algcmene vraagvergroting
en daarnaast de jongste verlaging van de tariefmnren en andere maatregelen tot insteUing van de gemeenscbappelijke markt tot deze ontwikkeling in 1963 hebben bijgedragen, is hierop stellig ook van invloed
geweest de ongelijke, maar zieh in elk land verschillend voordoende,
mate waarin vraag een aanbod toenamen.
De onevenwichtige verhouding tussen vraag en aanbod in de
verscbillende landen was duidelijk merkbaar in het verloop zowel van de
prijzen als van de handelsbalans. Terwijl de prijzen in de Bondsrepnbhek
betrekkelijk stabiel hieven, evenals, in bet eerste halfjaar, in België
en Nederland, ondergingen zij in Itahë en in Frankrijk een scherpe
stijging. De handelsbalans van laatstgenoemde landen vertoonde tege-
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lijkertijd een aanzienlijke achteruitgang, die overigens voor een deel
haar tegenpost vond in de belangrijke vergroting van het overschot
op de Duitse handelsbalans. De verruiming van het aanbod door de
import uit de partnerlanden heeft, in de landen die onder inflatoire
druk staan, ongetwijfeld een matigende werking op het prijsverloop
gehad. Wanneer deze onevenwichtige verhoudingen echter zouden
voorthestaan, moet worden gevreesd dat de inflatoire druk zieh door
middel van het onderlinge handelsverkeer ook zal doen gevoelen in die
landen, waar het prijspijl tot dusver hetrekkelijk stahiel is gehleven.

Ondanks het verdwijnen van het overschot op de lopende
rekening van de hetalingshalans van de Gemeenschap in haar geheel,
hleef de totale halans een overschot vertonen, dank zij, onder andere
factoren, de nog steeds aanzienlijke invoer van particulier kapitaal.
De deviezenreserves van de Gemeenschap stegen opnieuw, en wel van
$ 16,8 miljard eind 1962 tot $ 18,3 miljard eind 1963. In sommige landen
ging deze ontwikkeling evenwel gepaard met een achteruitgang van de
netto positie van de handelshanken ten opzichte van het huitenland.
Vooral in Italië heeft de toeneming van de schuld in vreemde valuta
der handelshanken ertoe geleid, dat het tekort op de lopende rekening
van de hetalingshalans slechts ten dele een weerslag op de deviezenpositie had.

DE

INVESTERINGEN

Volgens voorlopige schattingen hedroeg de hrutovorming van
vast kapitaal in 1963 in de Gemeenschap 56 miljard rekeneenheden.
De investeringsuitgaven stegen met ongeveer 9 % ten opzichte van het
voorgaande jaar (51,7 miljard). Naar volume kan de stijging van de
investeringen op circa 4 % worden geschat. Zoals uit onderstaande
tahel hHjkt, vertoonde het stijgingspercentage der investeringen zowel
naar de waarde als naar volume een voortgezette daling :
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STIJGING DER INVESTERINGEN IN VASTE ACTIVA IN DE GEMEENSCHAP
(in % ten opzichte van het voorgaande jaar)

Volume

TEoorde

1962

1963

9,4

5,4

1,8

11,0

10,5

7,5

5,9

14,6

11,8

12,3

8,9

5,5

7,7

6,9

10,5

6,1

4,2

4,3

4,7

6,9

10,0

2,8

1,6

4,5

11,0

9,0

9,5

6,3

4,0

1961

1962

1963

1961

Duitsland

14,3

11,3

4,9

Frankrijk

13,8

11,3

Italie

14,8

Nederland

België
Luxemburg

16,0

Gemeenschap

13,0

Voor het eerst sedert 1958 lag voor de Gemeensehap in haar
geheel het stijgiiigspercentage van de investeringen niet hoger dan dat
van het nationale produkt.
De zeer verschillende oorzaken, die in de loop van het jaar
de ontwikkeling der investeringen hebhen bepaald, zijn reeds genoemd.
Tijdens de eerste maanden van het jaar hehben de ongunstige weersomstandigheden vooral de hedrijvigheid in de houwnijverheid nadelig
beïnvloed en in hepaalde streken van de Gemeenschap zelfs geleid tot
een bijna volledige stilstand in het huitenwerk. Naast deze remmende
factor valt in dezelfde période een vertraging in de conjunctuurheweging
waar te nemen, waarvan de gevolgen voor de investeringsactiviteit
van het hedrijfsleven reeds in het voorafgaande jaar merkhaar waren
geweest.
In de meeste landen heeft men de in de wintermaanden opgelopen achterstand in de bomvnijverheid kunnen inhalen, maar voor de
Gemeenschap in haar geheel kon het stijgingspercentage van het voor
gaande jaar niet worden hereikt. In de andere sectoren trad een vrij
algemene opleving van de investeringsactiviteit in, vooral ten aanzien
van kapitaalgoederen.
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Hiervoor zijn drie oorzaken aan te wijzen. In de eerste plaats
onderging de investeringsvraag van het bedrijfsleven de stimulerende
invloed van het stijgende verbruik binnen de Gemeenschap, en waar bet
de exportbedrijven betrof, de invloed van de opleving van de buitenlandse vraag.
In de tweede plaats lijkt het vrij zeker dat de bnanciële positie
van het bedrijfsleven verbeterde in de landen waar de winstmarges,
in tegenstelling tot het voorafgaande jaar, geen verdere daling vertoonden.

Ten derde en tenslotte stond de investeringsvraag onder de
invloed van factoren van niet geheel conjuncturele aard. Door investeringen ter rationalisering van de produktie hebben de ondernemers wederom
getracht de gevolgen van de schaarste aan arbeidskracbten en van de
loonsverhogingen te ondervangen.
Voor de Gemeenschap in baar geheel bleef in de loop van het
jaar het expansietempo der investeringen afnemen : in totaal is de stijging
der uitgaven slechts ongeveer 7 % geweest, tegen bijna II % in het
voorgaande jaar.
Men dient echter te beseiFen dat de ontwikkeling van land tot
land zeer verschillend is geweest. In Duitsland waren de investeringen van
het bedrijfsleven slechts weinig hoger dan in 1962, toen zij nog een toeneming van 10 % ten opzichte van 1961 vertoonden. De investeringen der
industriële ondernemingen lagen naar de waarde waarschijnlijk en naar
volume beshst lager dan in 1962. De daling der investeringen die vooral
in de basisindustrie, in de vele sectoren van de kapitaalgoederenindustrie
en in andere belangrijke bedrijfstakken optrad, werd niet door een uitbreiding in andere sectoren gecompenseerd. Tot de bedrijfstakken die hetzij
door de conjunctuur, betzij door een bijzondere structurele ontwikkeling
werden begunstigd, behoorden bij voorbeeld de chemische industrie en
de rafhnagebedrijven. De investeringen in de landbouw daalden; in de
handel en in de dienstenverlenende bedrijven was het investeringstempo
opnieuw hoger dan het gemiddelde.
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In Frankrijk valt een duidelijke vertraging in de expansie der
bedrijfsinvesteringen waar te nemen. Over het geheel werd in deze sector
naar volume nauwelijks het ped van 1963 bereikt. In tegensteUing tot
de voorafgaande jaren, toen de bruto investeringen van de particulière
sector bijzonder groot waren en gedurende drie jaar naar volume een accres
van meer dan 30 % te zien gaven, hjken de ondernemers op het ogenblik
van een zekere terughoudendheid bhjk te geven, die voornamelijk schijnt
te worden ingegeven door de vrees voor de vorming van een teveel aan
productiecapaciteit. De investeringsbeshssingen schijnen echter nauwe
lijks te zijn afgeremd door financieringsproblemen
: de winstmarges van
het bedrijfsleven hebben zieh inderdaad over het geheel betrekkelijk
gunstig ontwikkeld.
Terwijl de investeringen in de particulière sector slechts in gerin
ge mate toenamen, was het investeringsaccres in de overheidsbedrijven
betrekkelijk groot (8 % naar volume), of wel meer dan het dubbele van
het percentage van het voorgaande jaar.
De investeringsuitgaven van particulière en overheidsondernemingen te zamen namen in 1963 waarschijnlijk met ongeveer 8,5 %
toe, hetgeen een duidelijke daling ten opzichte van 1962 betekent. Tegen
constante prijzen bleek de teruggang van de expansie uit het grote verschil tussen het stijgingspercentage van 1962 (7,4 %) en dat van 1963
(4,4 %).
In Italië namen de investeringsuitgaven van het bedrijfsleven
naar volume met 5 % toe, tegen hijna 10 % in 1962. Ten gevolge van de
Sterke prijsstijging bedroeg de toeneming van de investeringsuitgaven
naar de waarde 10 % tegen 14 % in het voorgaande jaar.
Ook in dit land stegen de investeringen van de overheidsbe
drijven het sterkst. Evenals in 1962 werd het aceres in belangrijke mate
bepaald door de verdere tenuitvoerlegging van grote projekten in de
staalnijverheid. In de particulière sector was de stijging betrekkehjk
gering. In vele bedrijfstakken werden investeringen ter rationahsering
van de produktie gedaan teneinde tegemoet te komen aan de groeiende
schaarste aan arbeidskrachten en aan de jongste, aanzienlijke verzwaring
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van de loonkosten. Dit soort investcringen nam in het totaal der bedrijfsinvesteringen opnieuw een belangrijke plaats in. Terzake van de verdeUng der investeringen per bedrijfstak kan worden opgemerkt dat bet
accres over het algemeen betrekkelijk gering is geweest in de sectoren met
overwegend grote ondernemingen. De papier- en cellulose-industrieën
behoorden tot die takken van bedrijvigheid die een bijzonder snelle
uitbreiding der investeringen te zien gaven. In de loop van het verslagjaar zouden de investeringen liier verdubbeld zijn.
In Nederland kwam de in 1962 geconstateerde afneming van
de investeringsexpansie tot stilstand. De uitgaven voor machines en
andere kapitaalgocderen en voor de industriële bouw namen in versneld
tempo toe. De bedrijfsinvesteringen Stegen in 1963 naar de waarde met
10 %, tegen 6 % in 1962, naar volume zou bet stijgingspercentage in
1963 6,5 % zijn, tegen 4,5 % in 1962.
In België ging de uitbreiding der bedrijfsinvesteringen in versneld
tempo voort ; bet investeringsvolume nam waarscliijnlijk met 5 tot 6 %
ten opzichte van het vorige jaar toe, tegen 2 % in 1962 ten opzichte van
1961. Het stijgingspercentage van de uitgaven bereikte mogelijk cen per
centage van ongeveer 9 %, tegen 4 % in 1962. De investeringen ter rationalisering van de produktie blijken van overwegend belang te zijn geweest;
die tot vergroting van de produktiecapaciteit gaven een minder dynamisch
beeld te zien. De vestiging van buitenlandse ondernemingen zette zieh
in 1963 voort en schijnt opnieuw een aanzienbjke invloed te hebben
gehad.
In het Grootliertogdom Luxemburg is de groei der investeringen
gunstig beïnvloed door de gestegen uitgaven van buitenlandse onderne
mingen. Aan deze factor moet echter een beperkte working op bet totaal
der investeringen worden toegekend als gevolg van de stagnerende inves
teringen in de metaalnijverheid.
In de meeste landen van de Gemeenschap lag het stijgingspercen
tage der overheidsinvesteringen boven bet gemiddelde. Dit geldt in bet
bijzonder voor Frankrijk en Duitsland. Italië vormt hierop een uitzondering; de uitgaven voor openbare werken daalden bier een weinig.
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evenals in het vorige jaar. Voor de Gemeenschap in haar geheel namen
de overheidsinvesteringen met circa 13 % toe, hetgeen een reële stijging
van 8 tot 9 % tegen vaste prijzen betekent.
De woningbouw ontwikkelde zicb in ieder der landen afzonderbjk zeer verscbillend, betgeen niet alleen aan de onderbng afwijkende
weersgesteldbeden tijdens de wintermaanden, maar ook aan specifiek
nationale omstandigbeden, moet worden toegescbreven. In Frankrijk
Steeg de woningbouw naar volume met circa 7 % (1962 : 4,3 %), voornamebjk als gevolg van de sterk opgevoerde bouw van woningen met
staatssteun ter voorziening in de beboefte aan woonruimte voor gerepatriëerden uit Noord-Afrika. In Nederland, waar bet woningbouwvolume
in 1962 met ongeveer 5 tot 6 % daalde, bereikte men een bijna even boog
stijgingspercentage als in Frankrijk. Het aantal tewerkgestelden kon
in deze sector, ondanks de algemeen beersende spanning op de arbeidsmarkt worden idtgebreid. In Italië was bet stijgingspercentage van onge
veer 8 % naar volume nog belangrijk, al lag dit ver beneden bet uitzonderlijk böge percentage van bet voorgaande jaar (14 %). De scbaarste
aan arbeidskracbten in de industriegebieden van Noord-Italië, de toenemoeilijkbeden en de vrees voor staatsinmenging bij
mende financiële
bet bepalen van de buurprijzen vormden de voornaamste binderpalen
voor een snellere groei. In Duitsland en in België bleek de woningbouw
nauweUjks boven bet volume van bet voorafgaande jaar te zijn uitgekomen, terwijl de aanbouw van woonbuizen in Luxemburg aanzienlijk
terugliep. In deze landen is bet aan bet tekort aan arbeidskracbten te
wijten dat de in wintermaanden opgelopen acbterstand niet kon worden
ingebaald.
Voor de Gemeenscbap in baar gebeel zou de woningbouw dan
ook waarscbijnlijk slecbts met 3 % naar bet volume toegenomen zijn
(1962 : 5 %), terwijl de desbetreffende investeringsuitgaven met circa
10 % zouden zijn gestegen.
Uit onderstaande tabel die een overzicbt geeft van de investeringen over een aantal jaren in de gemeenscbap, gespUtst naar grote bedrijfstakken, blijkt dat deze zicb, ondanks de geringe jaarUjkse veranderingen
in bet relatieve aandeel dat elk der sectoren van de totale investeringen
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uitmaakt, in een bepaalde richting ontwikkelen. De infrastructurele
investeringen van de overheid en de investeringen der dienstverlenende
bedrijven worden gestadig belangrijker, terwijl het aandeel van de landbouw, mijnbouw en energievoorziening in het totaal een dalende lijn
vertoont. Tevens blijkt uit de gegevens zowel het böge peil dat de investe
ringen van het bedrijfsleven in het algemeen en van de fabrieksnijverheid in het bijzonder in de jaren 1960/1961 bereikten, als het in de daarop
volgende jaren verminder de accres.

BRUTO INVESTERINGEN IN VASTE ACTIVA
IN DE GEMEENSCHAP 1959-1963

Miljarden rekenecnheden legen
lopende prijzen
1961

1962

1963

in % van totaal
1959 1960 1961 1962 1963

Landbouw, bosbouw en visserij

3,1

3,3

3,5

7,2

7,0

6,6

6,4

6,3

Mijnbouiv eil anrdolicwinning

1,0

1,0

1,0

2,6

2,4

2,1

2,0

1,8

13,2

14,8

15,4

24,6

26,9

28,6

28,6

27,5

Energie

2,7

2,9

3,1

7,0

6,2

5,8

5,6

5,5

Verkeer en vervocr

7,3

8,0

9,0

15,5

15,8

15,7

15,5

16,0

10,7

12,0

13,3

25,0

23,7

23,2

23,2

23,5

Overheid

3,0

3,4

3,8

6,6

6,4

6,5

6,6

6,8

Handel en dienstverlenende bedrijven

5,3

6,3

7,1

11,5

11,7

11,5

12,1

12,6

Bruto investeringen in vaste aetiva

46,3

51,7

56,3

100

100

100

100

100

waarvan : Bedrijfsleven

29,6

32,7

35,2

61,8

63,6

63,8

63,3

62,5

Woningbouw

10,7

12,0

13,3

25,0

23,7

23,2

23,2

23,5

6,1

6,9

7,8

13,2

12,8

13,0

13,4

14,0

Industrie en bouwnijverheid

Woningbouw

Overheid

Uitgaande van de ontwikkehngen zoals die zieh bij de jaarwissehng beten aanzien, mag men verwachten dat de bruto investeringen
in vaste activa in 1964 groter zullen zijn dan in 1963. Sedert medio 1963
vertoont het hedrijfsleven een toenemende investeringsbereidheid, hetgeen tot een stijging der investeringen zou kunnen leiden, in het bijzonder
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in de sector der kapitaalgoederen. Het investeringsklimaat zou bovendien
gunstig kunnen worden beïnvloed door de aanhoudende toeneming van
de vraag naar verbruiksgoederen, de vergrote buitenlandse vraag, als
ook door de geneigdheid tot het doen van investeringen ter rationalisering van de produktie. In de bouwnijverheid zou alleen reeds door het
uitblijven van siecht weer, dat de bedrijvigheid in 1963 heeft afgeremd,
in 1964 een grotere activiteit kunnen worden verwacht.
De in sommige landen genomen restrictieve maatregelen zullen
de expansie van de overheidsinvesteringen in de bouwnijverheid afzwakken, maar de bepalende factor voor de hoogte van het investeringspeil
in deze sector bjkt op het ogenhbk minder de omvang van de vraag
dan die van de beschikbare produktiemiddelen te zijn.

DE

FINANCIERING
EN

DE

DER

INVESTERINGEN

KAPITAALMARKTEN

De bruto-investeringen in vaste activa, in 1963 op meer dan
56 miljard rekeneenheden geschat, omvatten ongeveer 39 % afschrijvingen. De circa 34 miljard netto-investeringen zijn grotendeels nit drie
bronnen gefinancieerd : zelffinanciering, door het bankwezen verschafte
middelen en emissies op de kapitaalmarkten.
Over de zelffinanciering is weinig bekend; aangenomen mag
worden dat zij ook in 1963 de helangrijkste financieringsbron is gehleven
en waarschijnhjk meer dan een derde der netto investeringen vormde.
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de ontwikkeling
van de kredietverlening op middellange en lange termijn aan bedrijven
en particulieren binnen de Gemecnschap door banken en gespecialiseerde
kredietinstellingen gedurende de laatste drie jaar, Weinig is daarentegen
bekend over de onderhandse leningen verschaft door verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen en spaarbanken e.d., hoewel met dit soort
transacties, althans in sommige landen blijkbaar aanzienlijke hedragen
zijn gemoeid.
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KREDIETEN OP MIDDELLANGE EN LANGE TERMIJN VERLEEND DOOR BANKEN
EN GESPECIALISEERDE INSTELLINGEN (1)

Toeneming in miljarden r.e.

Toeneming in %

1961

1962

1963

1961

1962

1963

Duitsland

3,34

3,96

3,91

17,6

17,8

14,9

België

0,08 (2)

0,07 (2)

0,11 (2)

14,7

11,4

16,2

Frankrijk

2,47

2,78

3,02

18,5

17,3

16,1

Italië

1,23

1,81

1,62

21,9

26,4

18,7

—

—

—

—

—

—

35,2

61,8

12,8

Luxemburg
Nederland

0,05 (2)

0,11 (2)

0,04 (2)

(1) Velgens van land tot land aaiizienlijk vcrschilleiide definities.
(2) Onvolledige cijfers.

De kredietverlening op middellange en lange termijn nam in de
Gemeenschap opnieuw toe; het tempo van de expansle nam in de meeste
landen evenwel af. Na aftrek van de middelen die de gespecialiseerde
instellingen door de uitgifte van obligaties verkregen, kunnen de aldus
ter beschikking van de economie gekomen nieiiwe middelen geraamd
worden op een bedrag dat bijna overeenstemt met dat van 1962, namelijk
ongeveer 8,5 miljard rekeneenheden, ecn stijging derhalve van 6 % tegen
20% in het voorgaande jaar.

Ongetwijfeld werd ook een deel van de investeringen in de zes
landen gefinancierd door middel van kredieten op korte termijn; toch
moet de expansie van deze kredieten in 1963 blijkbaar vooral worden
toegeschreven aan de courante behoeften van de bedrijven.

Het netto-beroep op de kapitaalinarkten van de Gemeenschap
door uitgifte van effecten is opnieuw gestegen.
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NETTO-EMISSIES VAN EFFECTEN IN DE GEMEENSCHAP 1958/1963

1958

1959

1960

1961

1962

1963

(bedragen in miljarden rekeneenheden)

Aandelen

1,29

1,55

2,16

2,34

2,66

1,78

Leningen van de overheidssector (Staat
en lagere overheid)

1,43

1,70

1,11

1,14

1,12

1,89

Leningen van het bedrijfsleveu en kredietinstellingcn

2,76

2,89

2,57

3,53

4,30

5,00

Totaal

5,50

6,15

5,84

7,01

8,08

8,67

De uitgiften van aandelen liepeii in 1963 sterk terug; deze teruggang word ecliter overtroffen door de stijging van het bedrag, waartoe
bedrijfsleven, kredietinstellingen en vooral de overheidsseetor leningen
opnamen. Het totaal der opgenomen middelen was 7,3 % hoger dan in het
voorgaande jaar (tegen + 15 % in 1962). Het aandeel dat de kapitaalmarkten tot de financiering der investeringen hebben bijgedragen kon
zieh derhalve op hetzelfde relatieve peil handhaven.

UITGIFTEN VAN AANDELEN IN DE GEMEENSCHAP 1961/1963

1961

1962

1963

(hedragen in miljarden rekeneenheden)

Duitsland

0,82

0,55

0,33

België

0,12

0,15

0,10

Frankrijk

0,66

0,81

0,84

Italië

0,67

0,96

0,40

Luxemburg

0,03

0,06

0,09

Nederland

0,04

0,13

0,02

Totaal Gemeenscbap

2,34

2,66

1,78
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Het teruglopen van de aandelenemissies was een vrij algemeen
optredend verschijnsel : in Italië houdt het verband met het ongunstige
verloop op de kapitaalmarkt (index van de aandelenkoers : — 18 % in
1963) ; in de overige landen, waar het koersverloop zieh gunstiger ontwikkelde (Duitsland : + 9 %, België : + 10 %, Nederland : + 8 %),
moot de achteruitgang verklaard worden nit de minder snelle toeneming
der particulière investeringen.
In Frankrijk gingen de vennootschappen, ondanks een dahng van
de koersindex met 15 punten, voort voor hun kapitaalnitbreiding een
beroep op hun aandeelhonders te doen tot hedragen, een weinig hoger dan
in 1962.
NETTO-UITGIFTEN VAN OBLIGATIELENINGEN IN DE GEMEENSCHAP 1961/1963

1961

1962

1963

(bedragen in miljarden rekeneenheden)

Duitsland

1,96

2,35

2,99

België

0,44

0,60

0,43

Frankrijk

0,72

0,68

1,45

Italie

1,42

1,66

1,75

—

0,02

—

Nederland

0,13

0,11

0,27

Totaal Gemeenschap

4,67

5,42

6,89

Luxemburg

Voor de Gemeenschap in haar geheel vertoonde het bedrag waartoe de overheidssector, de particnhere sector en kredietinsteUingen een
netto beroep op de kapitaalmarkt voor obhgatieleningen deden, opnieu3V
een stijging. Het beroep van de Schatkist op dit soort middelen was,
met name in Frankrijk en Nederland, veel omvangrijker.
In Duitsland vloeide wederom het grootste deel van ter belegging
in obUgaties met vaste rente aangeboden hedragen naar de hypotheekhanken en gemeentelijke instellingen ; het vertoonde echter een lichte
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procentuele daling (50 % tegeii 58 % in 1962). De gespecialiseertle kredietinsteUingen en de publiekrechtelijke lichamen vergrootten hun beroep
op de markt; de door industriële maatschappijen opgenomen bedragen
ondergingen daarentegen een duidebjke daling : sommige zetten de in
1962 ingeslagen koers voort en beperkten zieh ertoe de eerder, tegen
ongunstiger voorwaarden, opgenomen leningen in nieuwe om te zetten;
andere verschaften zieh goedkopere middelen op de Duitse kapitaalmarkt
door de onderhandse plaatsing van leningen in de vorm van Schuld
scheindarlehen, of op de Zwitserse kapitaalmarkt·
Het rendement aan inschrijvers aangeboden handhaafde zieh
gedurende het gehele verslagjaar op 6%, een betrekkelijk hoog peil, gezien
de opmerkelijke prijsstabihteit in Duitsland en de bijzonder gunstige
positie van de Duitse mark. Dit heeft dan ook niet alleen een sterke
aantrekkingskracht op de eigen beleggers uitgeoefend, maar ook vele
buitenlandse inschrijvingen aangelokt. De balans van de effeetentransacties met het buitenland leverde in 1963 een bedrag op van DM 2,8 miljard voor aankoop van Duitse effecten door het buitenland; alleen al de
aankopen van obhgaties beliepen DM 2 miljard, hetgeen ongeveer een
vijfde gedeelte van de nieuwe aan de kapitaalmarkt toegevoerde midde
len is en meer dan de helft van de door de publiekreehtelijke lichamen
opgenomen bedragen, wier schuldbrieven bij buitenlandse beleggers het
meest gezocht zijn. Eerst aan het einde van het jaar hebben deze omstandigheden tot een lichte dahng van de rendementen geleid die geen invloed
op het kapitaalaanbod sehijnt te hebben gehad.
In België blijkt het publiek op de hervorming van de inkomstenbelasting, die eind 1962 tot stand kwam, te hebben gereageerd door de
voorkeur te geven aan beleggingen die niet zijn onderworpen aan de
controle-voorheffing, dan wel zekere vrijStellingen genieten tot een bepaald
bedrag, of door in grotere mate in te schrijven op buitenlandse obligatieleningen.
De door de overheid opgenomen bedragen geven een daling te
zien; slechts door een belangrijke verhoging van het rendement bleek het
mogehjk leningen op te nemen. Van 5,25 % eind 1962 steeg het tot 6 %
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eind 1963, terwijl de stijgeiide lijn zieh in de eerste maanden van 1964
voortzette. Ook de industriële ondernemingen ondergingen de gevolgen
van deze omstandigheden ; slechts een enkele belangrijke emissie kon in
het verslagjaar worden geplaatst.
In Frankrijk heeft de Staat zieh, voor het eerst sedert 1958, tot
de kapitaalmarkt gewend door het aanhieden van schuldhrieven met een
hetrekkelijk läge rente, doch met hijzondere helastingfaciliteiten. Door
de verruiming van de markt heeft deze transactie geen invioed gehad op
de middelen die ter heschikking van de kredietinstellingen, genationaliseerde hedrijven en de particulière sector kwamen; de verdeling der
middelen geschiedde in nagenoeg dezelfde verhouding als in 1962,
Nauwlettend toezicht op het volume der emissies maakte het ook
dit jaar mogelijk de rendementen aan inschrijvers aangehoden op ongeA'eer 5,7 % te stahiliseren, een niveau dat zieh reeds drie jaar heeft kunnen
handhaven. De rendementen die zijn af te leiden uit de koersen van eerder
uitgegeven ohligatieleningen handhaven zieh op niveaus die weinig
afwijken van die per eind 1962, 5,4 % tegen 5,3 % voor de klassieke
ohligaties van de overheids- en semi-overheidssector, en 6,4 % tegen
6,2 % voor die van de particulière sector.
In Itahë ondervond de kapitaalmarkt het gehele jaar de ungün
stige invioed van een vermindering van de hesparingen en een voorkeur tot
het aanhouden van hquide middelen, alsmede van de politieke onzekerheid
die ongetwijfeld de kapitaalexport hevorderde.
Dit samenstel van factoren heeft de voor de markt heschikhare
middelen doen dalen en tot een aanzienlijke rendementsverhoging
geleid. Het gemiddelde rendement van schuldhrieven van de overheidssector, zoals dat hlijkt uit de heursnoteringen, liep tegen het eind van het
jaar op tot 6 %, dat van ohligaties van de particuhere sector tot 6,4 %
tegen respectievelijk 5,25 % en 6 % eind 1962.
Het aantal uitgiften van particuhere ondernemingen werd nog
geringer; slechts speciale kredietinstellingen, overheids- en semi-overheidshedrijven waren, op enige uitzonderingen na, de enige emittenten van
leningen. Het aan inschrijvers aangehoden rendement lag op ongeveer
6 % of zelfs hoger.
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Ill Nederland ontmoetteii de staatsleiiingen — lioewcl naar
omvaiig ten opzichte van 1962 Λ erdrievoudigd — een gunstig onthaal.
De leningen van de lagere overlieid, uitgegeven met name door de tussenkomst van de Bank voor Nederlandsche Gemeenten, leverden een bedrag
op ongeveer gebjk aan dat van bet voorgaande jaar; de emissies van parti
culière ondernemingen, aanzienlijk in bet voorgaande jaar, waren in
1963 echter te verwaarlozen.
De rendementen vertoonden een stijging van een halve punt
en bggen nabij 5 %, een peil dat bijna een punt lager is dan dat op de
andere markten van de Gemeenschap.
*

*

*

De verkrapping van bepaalde markten en de prioriteit die op
andere markten aan uitgiften met vaste rente van de overbeidssector
werd gegeven, liet slechts een beperkte ruimte voor emissies van de Orga
nen van de Gemeenscliap, internationale instellingen en voor buitenlandse leningcn.
Italië liet eeii emissie van de EGKS tot eeii bedrag van 15 miljard
lires toe, die aan de insclirijvers een rendement van 5,85 % opleΛ'erde.
Duitsland, België en Frankrijk openden voor de eerste maal
hun markten voor obligaties van de Europese Investeringsbank voor
bedragen van DM 60 miljoen, BFr. 400 miljoen en FFr. 60 miljoen,
met een rendement van resp. 5,7 %, 6,1 % en 5,66 %.
Duitsland verleende daarenboven toestemming tot de uitgifte
van een Japanse lening tot een bedrag van DM 100 miljoen; het rendement
voor de obligatiebouder bedraagt iets meer dan 6 %, tegen 7 % in 1962
voor een soortgelijke lening.
Bovendien is een begin van nauwe samemverking tussen Londen
en verschillende Steden van de Gemeenscbap, met name Luxemburg,
gemaakt ten einde de plaatsing van een vrij groot aantal buitenlandse
leningen tot een nominale waarde van circa $ 120 miljoen te verzekeren.
Enkele van deze leningen tot een nominaal bedrag van ongeveer $ 55
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miljoen luiden in dollars, andere ten bedrage van rend $ 48 miljoen zijn
in rekeneenheden gesteld, een derde uitgifte tenslotte van ongeveer
I 14 miljoen werd in Zwitserse franken uitgegeven.
Als gevolg van de vervlechting der markten, die op haar heurt
het gevolg van de liheralisering van het kapitaalverkeer is, valt hij gehrek
aan juist statistisch materiaal, de omvang van de verleende hulp, die
elk ßnancieel centrum afzonderlijk aan de geldnemers in derde landen
verleende, niet te hepalen. In ieder geval schijnt het aandeel van de
nit de Gemeenschap afkomstige kapitalen in liet totaal der geplaatste
hedragen van overheersende hetekenis te zijn.
Het hedrag der nieuΛve emissies dat geldnemers nit de landen
van de Gemeenschap op de Amerikaanse markt, tot aan de indiening van
het wetsontwerp ter iiwoering van een interest-egalisatiehelasting, en op
de Zwitserse kapitaalmarkt konden plaatsen, heliep ongeveer $ 115 mil
joen. Inschrijving op de deshetreffende ohligaties geschiedde voor een
helangrijk deel met kapitaal uit de Gemeenschap.

DE

REGIONALE

DE

ECONOMIE

GEMEENSCHAP

IN

IN

1963

Artikel 130 van het Verdrag van Rome wijst de Bank als eerste
taak toe hij te dragen tot de ontwikkeling van de minder ontwikkelde
gehieden van de Gemeenschap. Het lijkt daarom op zijn plaats in dit
Verslag enige gegevens te verstrekken over de jongste ontwikkeling van
de regionale economieën en het regionale heleid.
*

•

*

De economische ontwikkeling der gehieden kan onderzocht
worden uit een oogpunt van ophrengst, van migratie en van investeringsactiviteit.
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Ondanks het ontbreken of bet verlaat zijn van regionale eeonomische gegevens en statistisch materiaal kan men de geografische invloeden op de economische ontwikkeling in grote bjnen bepalen. Zo kan uit
de beschikbare gegevens worden afgeleid dat de meeste gebieden deel
hebben gehad aan de expansie in de Gemeenschap; het expansietempo
verschüde evenwel van het ene gebied tot het andere. De minder gunstige
evolutie in de agrarische sector dan in de overige takken van bedrijvigheid
heeft in Itahë de ontwikkeling van het geheel sterk beïnvloed, zodat de
toename van het bruto nationaal produkt, zowel in totaal als per inwoner,
in het midden van Noord-Itahë groter is geweest dan in Zuid-Itahë. In
Frankrijk zijn de traditionele onevenwichtige verhoudingen tussen het
Oosten en het Westen van het land nauwehjks veranderd. In België vond
in 1963 geen sluiting van kolenmijnen op grote schaal meer plaats. Behoudens moeilijkheden in enkele lokale sectoren, vertoonde het Groothertogdom Luxemburg een geografisch vrij evenwichtige ontwikkeling. In
Nederland en in de Bondsrepubhek was de economische evolutie tamehjk
gelijkmatig voor het gehele grondgebied; slechts speciale aanpassingsproblemen vroegen bier de aandacht.

De regionale ontwikkeling inzake werkgelegenheid en migratie
bleef gekenmerkt door een betrekkehjke schaarste aan arbeidskrachten
in de expansiegebieden en door aanhoudende migratiebewegingen uit de
economisch minder begunstigde gebieden.

Binnen het kader van deze algemene evolutie dienen hier enkele
bijzondere punten te worden vermeld. Voor bepaalde gebieden van de
Europese Gemeenschap, met name de grensgebieden, leiden de nieuwe
omstandigheden tot een geleidelijke wijziging van bun traditionele
onderhnge betrekkingen. Anderzijds moeten de reeds geïndustrialiseerde
gebieden een oplossing vinden voor het probleem van de arbeidsomschakeling; niet alleen uit hoofde van het inwerkingtreden van de Gemeenschappelijke Markt, maar ook ten gevolge van de snellere technische en
economische evolutie wordt dit probleem inderdaad steeds acuter. In
de meeste gevallen was het ook deze laatste factor die een overwegende
rol speelde bij de moeihjkheden die onlangs in enige grote bedrijfstakken
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tot uiting kwamen, met name in de steenkoolmijnen, bepaalde textielbedrijven, scheepswerven, ijzer- en zwavelmijnen en in verouderde
ijzerindustrieën.
Voor de gebieden waar de landbouw overweegt meet tenslotte
gewezen worden op een belangrijk verschijnsel dat steeds groter vormen
aanneemt. De beroepsmigratie, veroorzaakt door de inkrimping van de
landbouwsector, wordt nog versterkt door een geografische migratie
tengevolge van de toenemende verstedelijking. De agrarische werkgelegenheid liep in Frankrijk in acht jaar tijds terug met 25 %; in de Bondsrepubhek bedroeg de teruggang in 1960 200.000 en in 1963 60.000 personen. In Italië ging de trek van de voornamelijk landehjke bevolking
in enige minder ontwikkelde gebieden — Basilicata en Calabrië bij voorbeeld — naar de industriecentra van bet Noorden : de bevolkingsverplaatsing naar het Noorden werd in 1963 op 280.000 personen geschat
(190.000 in 1962). In het Zuiden neemt de beroepsbevolking slechts
zeer langzaam toe; de opmerkelijke daling van de mannehjke arbeidskrachten werd gecompenseerd door een toeneming van het arbeidsaanbod van vrouwen. Anderzijds was Itahë niet langer de voornaamste
bron van arbeidskrachten voor de Gemeenschap, die nu vooral een beroep
deed op Spanje, Algerije, Griekenland en Turkije.
Hoe groot — bij een opgaande conjunctuur — het vermögen tot
het opnemen van arheidskrachten in de Gemeenschap was, werd reeds
aangetoond door de Bondsrepubliek en bleek wederom in 1962-1963
in Frankrijk, toen dit land werkgelegenheid aan 860.000 gerepatrieerden
uit Algerije moest verschaflFen, die een arbeidsreserve van 360.000 perso
nen vertegenwoordigden. Per 1 januari 1964 stonden minder dan 30.000
arbeidszoekenden ingeschreven.
Ook de omvang van nieuwe investeringen vormt, evenals de
analyse van de werkgelegenheid en de migratie, een van de beste maatstaven voor de regionale cconomische ontwikkeling. In Italië werden de
reeds eerder ondernomen pogingen om tot een geografisch evenwichtiger
verdeling der investeringen te komen, voortgezet. De grote investeringen
van overheidsbedrijven en van enige particulière groepen bevorderden
de vestiging van industriecentra in het Zuiden en op de eilanden. De
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regionale tekorten aan hulpgrondstoffen, transportgelegenheid, chemische
Produkten, papier en karton, enz. verdwijnen geleidelijk, doch de resultaten bhjven beneden de verwachtingen. Een overheidsrapport wees in
juli 1963 op een vertraging in de industriële investeringen op Sicilië. In
het Zuiden hebben de besUssingen tot vestiging van staatsbedrijven niet
altijd geleid tot een secondaire of afgeleide golf van particuhere investerin
gen door middelgrote of kleine hedrijven.
In Frankrijk heeft het industriegebied van 100 tot 300 km rond
Parijs zieh nog uitgebreid. Bovendien is de tendens tot een meer barmonieuze industriële groei onmiskenbaar. Stedebjke centra, zoals Brest en
Bordeaux, die met een stagnerende bedrijvigbeid te kampen badden,
zijn er in 1963 in geslaagd ondernemingen aan te trekken die zeer veel
arbeidsplaatsen boden. Het is een eerste begin, maar de weg voor een
beleid van geografiscb beter verdeelde industriële vestigingen is ongetwijfeld gebaand.
In België vonden nieuwe vestigingen in Henegouwen plaats :
sedert 1962 werd aldaar voor verscbeidene duizenden personen werkgelegenbeid in bet leven geroepen, waarvan een deel in de Borinage. Tevens
werd tot vele vestigingen in bet Noordebjk deel van bet land (Antwer
pen, Gent en Limburg) besloten alsook in Luik, waar de bouw van de
staalfabriek van Cbertal werd voltooid. Mogebjk draagt men er aldus toe
bij de traditie van een duidebjke vestiging van zware industrie in bet Zui
den en liebte industrie in bet Noorden te doorbreken.
Het Grootbertogdom Luxemburg, waar men pogingen beeft
ondernomen de ijzer- en staalindustrie een minder eenzijdige structuur
te geven, ondervond de gunstige invloed van nieuwe, geografiscb goed
gespreide, vestigingen. Sedert 1959 bebben zieh hier een dertigtal nieuwe
ondernemingen gevestigd, waarvan de investeringsprogramma's meer
dan 60 miljoen rekeneenbeden bedragen; in 1963 werd tot nieuwe vestigin
gen besloten.
In Nederland vonden belangrijke industriële vestigingen plaats
in bet Zuiden en Zuid-Oosten van bet land. Bovendien zal de verdeling
der investeringen van 1964 af worden beïnvloed door de winning en distributie van bet Groningse aardgas, betgeen tevens de uitvoering van
nieuwe industriële projecten zal bevorderen.
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In de BondsrepubUek tenslotte is sedert bet begin van de zestiger
jaren een zekere industriële decentralisatie ten gunste van bepaalde
minder ontwikkelde gewesten en grensgebieden waarneembaar. Van de
talrijke motieven voor vestiging in deze streken moeten worden genoemd
bet voordeel van een betrekkelijk overvloedig arbeidsaanbod en bet feit
dat vestigingen thans niet meer sterk afbankelijk zijn van de aanwezigheid van steenkolen.

Het jaar 1963 toont derhalve ten aanzien van de regionale ontwikkebng de neiging tot een afnemend gebrek aan evenwicht en daaraan
tegengestelde bewegingen. Het onvermijdebjk samenspel van conjuncturele factoren (oogstopbrengsten en tijdelijke ontwikkelingen in bepaal
de sectoren) en structurele factoren heeft zijn invloed doen gelden. Hoewel de regionale evenwichtsverstoringen vaak cumulatief werken, zijn
er ook evenwicbtsherstellende kracbten aan te wijzen. Grotere gebieden
zullen van een algemene voortgezette expansie kunnen profiteren, aanboring van natuurlijke rijkdommen zullen de vooruitzicbten van deze
of gene streck kunnen veranderen; de technische ontwikkeling kan een
locale expansie in de hand werken; de economische opleving van havengebieden door de petrochemie en staalnijverheid is biervan een voorbeeld.
Tenslotte boekte bet beleid ter zake van de regionale ontwikkeling zijn
eerste successen : de instelling van « ontwikkeUngskernen » in ZuidItalië, de opleving van bepaalde in verval geraakte gebieden in de Bondsrepubliek, bet herstel van bedrijvigbeid dat zieh in Bretagne en Bordeaux
begint af te tekenen, de nog onzekere, maar niettemin mogebjke berleving
van de Borinage, bewijzen dat de veelzijdige problemen van de regionale
ontwikkeling geleidebjk en door onafgebroken inspanning tot een oplossing kunnen worden gebracht.
*

»c

*

Ook al zijn de jongste wetsberzieningen ter zake van het regionale
beleid in de Gemeenscbap soms niet met elkaar in overeenstemming,
het streven deze meer op elkaar af te stemmen is duidelijk waarneembaar,
zowel nationaal als in de Gemeenschap als geheel.
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In de drie Beneluxlanden heeft de wetgeving met betrekking tot
bet regionale beleid in 1963 slechts kleine wijzigingen ondergaan. In de
Duitse Bondsrepubliek werd bet programma voor regionale opleving
(Regionales Förderungsprogramm) — waarmede in 1951 werd gestart
aan de nieuwe omstandigheden aangepast. In juli 1963 heeft bet interministerieel comité voor regionale problemen (IMNOS) de « saneringsgebieden » opnieuw afgebakend; voortaan worden deze « Bundesausbaugebiete » genoemd. Het regionale beleid van de Bondsregering heeft
tot doel de achterstand van de minder ontwikkelde gebieden t.o.v.
gebieden met een sterke industriële concentratie te verminderen en werkgelegenheid te scheppen in streken die door de inkrimping van de landbouwsector werden getroffen. Met dit oogmerk wordt de infrastructuur
in de saneringsgebieden verbeterd en de vestiging van industrieën krachtig gesteund. Bovendien erkent de Duitse reglementering het bestaan van
« centrale punten » : kleine of middelgrote Steden, gelegen in landbouwgebieden, waar de industrialisatie dient te worden bevorderd en de
gebieden grenzend aan de Russische zone. In ItaUë, waar men het beleid
ten aanzien van de « zones » en de kernen nader heeft bepaald, heeft het
Ministercomité in 1963 de criteria voor de toepassing van steunmaatregelen herzien : de ondernemingen worden voortaan ingedeeld naar standplaats, bedrijfstak en economische criteria (grootte van de onderneming,
kapitaalintensiviteit der investeringen).
In Frankrijk zijn vele veranderingen in het institutionele
vlak aangebracht. Nieuwe insteUingen zijn in het leven geroepen, waaronder de Algemene Commissie voor Regionale Ontwikkeling, het Ondersteuningsfonds voor Regionale Ontwikkeling en de Nationale Commissie
voor Regionale Ontwikkeling. Terwijl de eerste — rechtstreeks onder de
Minister-President staande commissie — tot taak heeft de interventies
tot het regionale beleid uit te breiden en te eoördineren, verzekert de
tAveede de aanvuUende financiering en is de derde bedoeld het Commissariaat-generaal van het Plan ter zijde te staan bij de bestudering van
de regionale ontwikkeling en bij de uitwerking van plannen op middellange en lange termijn. De regionale politick blijft, voor het overige,
gebaseerd op het onderscheid tussen « régions à entraîner » en « régions
d'accompagnement ». In eerstgenoemde gebieden is de overheid de sti-
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mulerende en selectieve kracht, zowel ten aanzien van de verdeling der
overheidsinvesteringen, als ten aanzien van de wijze waarop particulière
initiatieven moeten worden aangewakkerd. Met ingang van 1964 zal een
bepaald aantal begunstigde gebieden van te voren worden aangewezen
en zuUen de met de hulpprogramma's gemoeide bedragen van te voren
worden gefixeerd.
Naast de wijzigingen in bet wetgevend apparaat ter zake
van de streekontwikkeling, heeft men in 1963 vooral in Frankrijk, maar
ook in Italië en België, zieh een tendens zien aftekenen in de ricbting van
nieuwe tecbnieken voor regionale actie, die min of meer gekoppeld zijn
aan de nationale programma's. In Frankrijk beeft men aan dit streven
gestalte gegeven door bet voorbereiden van de uitvoeringsfasen van bet
Vierde Economiscbe Plan en door bet « regionaliseren » van de begroting.
Aan de voorbereiding van de uitvoeringsfasen werken zowel de nationale
als de regionale instanties mede. Die voorbereidende werkzaambeden
omvatten o.m, bet opstellen van de voornaamste programma's ten aanzien
van de overbeidsinvesteringen in de 21 gewesten waarop het Plan betrekking beeft. Verdebng der investeringen gescbiedt volgens procedures die
tegebjkertijd met de eigen prioriteiten en beboeften van de streck en met
de eisen van bet nationale plan rekening bouden. Deze werkwijze opende
de weg voor regionalisering van de begroting, waardoor de Ministeries in
Staat worden gesteld de regionale bestemming van hun voornaamste
kredieten voor de kapitaalvoorziening te bepalen.
In België is bet eerste expansieprogramma (1962-1965) op natio
nale grondslag uitgewerkt, maar bet regionale verlengstuk vormt nu
reeds onderwerp van verscbillende studies. In Italië is de inwerkingtreding
in 1962 van bet Plan tot ontwikkeling van Sardinië als een belangrijke
stap naar toepassing van de tecbnieken der regionale programmering te
bescbouwen. Het Plan geeft een opsomming van de doelsteUingen in bun
onderlinge samenbang en voorziet in een investeringsprogramma van
13 jaar, waarvan een eerste onderdeel ter uitvoering in de begrotingsjaren
1962-1963 en 1963-1964. De instelling van een Planbureau, ressorterend
onder bet Ministerie van de Begroting is een eerste stap in de ricbting van
een nationale programmering. Opgemerkt dient te worden dat bet rapport
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van de vice-president van de nationale commissie voor de economische
programmering onder de doelstellingen van het Nationale Plan de noodzakelijke vermindering van de onevenwichtige verhoudingen tussen het
Noorden en het Zuiden van het land noemt.

Of het beleid zieh al of niet rieht op nationale programmering,
de poUtiek ten aanzien van de regionale ontwikkeling in de landen van
de Gemeenschap heeft de neiging zieh te verbreden. Financiële steunacties
bhjven hierbij zeker een helangrijke plaats innemen. In 1963 werden
begrotingsmiddelen en speciale hankkredieten hiertoe aangewend ; zo
nam de kredietverlening van de Itahaanse instelhngen, met name van
ISVEIMER, aanzienlijk toe. Ook in Frankrijk plaatsten maatschappijen
ter bevordering van de regionale ontwikkeling een twaalftal leningen,
tot een nominaal totaalhedrag van 241 miljoen franken. Maar naast deze
traditionele hulpverlening, moeten uithreiding en modernisering van
puhlieke investeringen van steeds groter belang worden geacht. De minder
begunstigde streken eisen met klem een juiste infrastructuur voor zieh op,
waaronder begrepen de vestiging van industriegebieden. Ook zal men aandacbt dienen te schenken aan de noodzakelijke bevordering van de
beroepsvorming en aanpassing door berscbobng. Tenslotte worden ook
de urbanisatieproblemen steeds meer bij de regionale ontwikkebng
betrokken, aangezien men de noodzaak erkent van bet zoeken naar nieuwe evenwicbtsverboudingen gekenmerkt door duidelijk omscbreven
normen ten aanzien van de bedrijvigbeid, de migratie, de buisvesting,
de urbanisatie en de culturele en sociale voorzieningen, die vaak van de
traditionele normen zuUen afwijken.
*

*

*

De Problemen van de regionale economiscbe opleving bUjven
aldus in bet algemene beleid van de Lid-Staten van de EEG een belangrijke rol speien. De Gemeenscbap zelf beeft bet onderzoek der problemen
en de coördinatie daarvan voortgezet : speciale werkgroepen bebben
bepaalde bijzonder belangrijke en concrete problemen met betrekking tot
een evenwicbtige regionale ontwikkeling in Studie genomen.
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Uit het voorgaande mag men besluiten dat de belangstelling voor
de regionale problemen in 1964 niet zal verminderen. Maar in geen enkel
land zal het regionale probleem kunnen ontkomen aan veranderingen
in de algemene toestand, waaraan het ondergeschikt is. In dit opzicht zal
het van belang zijn aandaeht te hlijven geven aan de omsehakelingsprohlemen die voortvloeien uit een snelle eonjuncturele ontwikkeling
van hepaalde sectoren en te verhinderen dat acties van algemene strek
king, gerieht op het verzwakken van nationale onevenwichtigheden, op
onheraden wijze de minder ontwikkelde gehieden van de Gemeenschap
treffen wier problemen slechts zijn op te lossen door een dynamisehe
aanpak.

DE

ONTWIKKELING

VAN

ZUID-ITALIË

(MEZZOGIORNO)

Tot dusver heeft de Bank het grootste deel van haar middelen
hestemd voor de finaneiering
van investeringen in Zuid-Italië. ZuidItalië, met een oppervlakte van 128.000 km^ (42 % van Italië) en een
hevolking van 19 miljoen inwoners (38 % van de totale hevolking), is te
vergelijken met de drie Beneluxlanden tezamen.
De oorsprong van het probleem van het Zuiden gaat ten minste
terug tot de eenwording van Italië, nu ongeveer honderd jaar geleden.
De inlijving van de destijds tot het duhhel-koninkrijk Sieilië hehorende
gehieden, door historié, cultuur en tradities zo geheel versehillend van
de overige delen van Italië, heeft een samenstel van politieke, eeonomische
en sociale vraagstukken doen rijzen die nog slechts ten dele zijn opgelost.
Tegen het einde van de vorige eeuw werd men zieh van een
« Zuidelijk probleem » hewust, anders gesteld, van de scheiding tussen
Noord-Italië dat een gestadige eeonomische en technische vooruitgang
kende, en het Zuiden, dat te kampen had met moeilijkheden, veroorzaakt
door gehrek aan middelen, overhevolking, emigratie en sociale stilstand,
en gekenmerkt door een hijna alom heersende armoede.
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Aan het begin van deze eeuw ward een reeks maatregelen
genomen ter bevordering van de vestiging van industriële ondernemingen
in bepaalde streken en grote Steden van het Zuiden (met name in Napels).
Men bediende zieh hierbij van de klassieke middelen, zoals openbare
werken, belastingvrijStellingen en subsidies.
Na de eerste wereldoorlog en de crisis richtte het Italiaanse
economische beleid zieh op autarkic; vergroting van de werkgelegenheid
in de landbouw Avas een beleidsonderdeel. De « slag cm het graan »
werkte de extensieve landbouw in de hand en droeg nauwelijks bij tot
de oplossing van de economische vraagstukken van het Zuiden. De ontginning van de Pontijnse moerassen ten Zuiden van Rome, waar tienduizenden heetaren werden drooggelegd en bevloeid, heeft daarentegen
een zeer positieve bijdrage geleverd.
De autarkic die zeker voor sommige Sektoren van de grote
industrie een Stimulans is geweest, beeft de industriële bedrijvigheid van
het Zuiden slechts marginaal bevorderd. Terwijl het Noorden, dank zij
beschermende invoerrechten, zijn industriële investeringen kon uitbreiden,
zag het Zuiden zijn potentieel in absolute waarde dalen : van 1861 tot
1963 is het aantal arbeiders, werkzaam in handel en industrie van 1,7
tot 1,6 miljoen gedaald, terwijl de bevolking van 9,8 tot 15,4 miljoen
Steeg.
De kloof tussen Noord en Zuid verbreedde zieh aldus en de toestand werd nog verergerd door de oorlogsvernielingen (35 % van de
industriële ondernemingen en 55 % van de electrische centrales in het
Zuiden).
In 1950 vertoonde het Zuiden alle kenmerken van strueturele
onderontwikkeling.
De landbouw die in het Zuiden de voornaamste vorm van bedrij
vigheid is, verschaft aan meer dan de helft van de beroepsbevolking
werkgelegenheid. De produktiviteit lag echter ver beneden het landehjke
gemiddelde ten gevolge van de geringe vruchtbaarheid der gronden, het
gebrek aan water en de in het algemeen verouderde landbouwmethoden.
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Van de beroepsbevolking was 24 % werkzaam in de industrie :
de industriële bedrijven in bet Zuiden vertegenwoordigden slechts 10 %
van de gehele Italiaanse industrie en zij waren voor bet merendeel klein
van omvang of van ambachtebjke aard. Ook bier was de produktiviteit
duidebjk minder dan bet nationale gemiddelde. Hetzelfde geldt voor de
tertiaire sector; in bet bijzonder de bandel kende een zeer groot aantal
kleine bedrijfseenbeden.

De ontoereikendbeid van de infrastructuur trad op ieder gebied
duidebjk aan bet bebt : bet wegennet en bet spoorwegnet was minder
dicbt en doelmatig dan in de rest van bet land, de telecommunicaties en
bet waterleidingnet onvoldoende, evenals bet aantal bovendien nog overbe volkte ziekenbuizen en sebolen.

De ernst van de onderontwikkeling van bet Zuiden vond zijn
bevestiging in bet peil van bet gemiddelde inkomen per boofd van de
bevolking ($ 194), betgeen sleebts 59 % van bet nationale gemiddelde
bedroeg en lager was dan de belft van bet inkomen van de rest van de
Itabaanse bevolking. De geringe werkgelegenbeid, bet böge geboortecijfer, bet zeer wijd verbreide analfabetisme, de grote werkloosbeid
(12 % van de beroepsbevolking), de onderbezetting en de emigratie naar
andere delen van bet land en naar bet buitenland waren de duidebjke
Symptomen van de economisebe verstarring, gepaard gaande met sociale
acbterstand.

In 1950 werd een pobtiek van algemene ontwikkebng van bet
Zuiden ingeluid. Aanvankebjk zonder vastombjnde doelstelbngen en
metboden en zonder bepaalde beleidsinstrumenten, beeft deze pobtiek
zicb, afbankebjk van de bestaande beboeften en de opgedane ervaring,
ontwikkeld en vormt tot op beden een van de voornaamste peilers van
de Itabaanse economiscbe pobtiek. Men beeft de ontsluiting van bet Zui
den van twee zijden benaderd : wijziging en verbetering van de landbouwstructuur door landbouwbervorming en de tenuitvoerlegging van
een plan van buitengewone werken, mogebjk gemaakt door de instelbng
van de Cassa per il Mezzogiorno.
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De landbouwhervorming (wet
230 en 841 en de gewestelijke
Siciliaanse wet n^ 104 van 1950), grotendeels betrekking hebbende op
het Zuiden, omvatte onteigening, grondverbetering en daarna herverdeling van de gronden.
In het algemeen vond onteigening van uitgestrekte landerijen
en gronden met geringe opbrengst plaats. De onteigenden werden schadeloosgesteld met 25-jarige schuldbrieven van de Staat. De aldus verworven
gronden werden na herverkaveling en verbetering door de Staat overgedragen tegen een over dertig jaar gespreide betaling. In totaal werden
681.000 ha aan 113.000 begunstigden, bijna allen landbouwarbeiders,
toegewezen.
Het tweede aspect van de hervorming bestond uit produktieve
investeringen enerzijds voor de voltooiing van ontginningswerken anderzijds voor de uitvoering van een « kolonisatieplan » en het verlenen van
landbouw-technische bijstand. In dit tweede aspect ligt de werkelijke
kracht van de hervorming. Per 30 juni 1963 beliepen de geïnvesteerde
bedragen 520 müjard hres, terwijl met de onteigeningen een bedrag van
75 müjard was gemoeid. De resultaten waren over het algemeen positief ;
modernisering van de infrastructuur, verbeterde vakkennis der beeren,
rationahsering van de produktiestructuur, verbetering van de cultuurtechniek en verhoging van de opbrengsten.
De actie vindt nog steeds voortgang en Λvordt versterkt door de
werkzaamheden van de Cassa, maar vooral ook door een reeks latere
beschikkingen, in het bijzonder door de wet n'' 929 van 1952, waarbij een
over 12 jaar revolverend fonds ter ontwikkeling van de landbouw werd
ingesteld en door de wet n^ 454 van 1961, het zogenaamde « Groene Plan »,
dat voor de période 1960-1965 in nieuwe investeringen ten gunste van
de agrarische ontwikkeling voorziet.
•
*

4:

De beleidsbeslissing ten aanzien van het investeringsprogramma
ter verwezenhjking van de economische en sociale ontwikkeling van ZuidItahë is neergelegd in de wet, n' 646, welke voorziet in een organiek bestel
van buitengewone financiële
tussenkomsten van de Staat ten einde
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de voorzieningen in vast maatschappelijk kapitaal — onontbeerlijke
voorwaarde voor leder ontwikkelingsbeleid — te versterben. De wet legt
de politieke verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het plan bij
een Comité van Ministers en stelt als uitvoerend lichaam in de Cassa per
il Mezzogiorno (« Cassa per opere straordinarie di pubbbco interesse
neir Italia meridionale ») waaraan de voor de actie benodigde middelen
worden toevertrouwd.
De Cassa is een rechtspersoon van publiekrechtelijke aard en
uitsluitend in liet leven geroepen ter uitvoering van dit plan ; haar bestaan
wordt dus beperkt tot de tijdsduur nodig voor het vervullen van de haar
opgedragen taak. De Cassa geniet financiële autonomie, boewel haar mid
delen in hoofdzaak bestaan uit jaarlijks op de Staatsbegroting opgevoerde
kredieten; zij is voorts gemachtigd in haar eigen financieringsmiddelen
te voorzien door het uitgeven van obligatieleningen en het opnemen
van leningen, ook in het buitenland.
De Cassa stelt de jaarlijkse werkprogramma's op, die binnen
het gebied van haar bevoegdheid zullen worden uitgevoerd (Zuid-Itahë
en enkele streben in Midden-Italië), financieert deze en houdt toezicht
op de uitvoering. Zij onderneemt niet alleen openbare werken in de engere
zin van het woord, maar neemt ook door het toekennen van subsidies en
financiële hulp deel in de aanvullende werken van de particuhere sector.
Op deze wijze moedigt zij het particuliere initiatief aan tot een actief
aandeel in de economische ontwikkehng van dit gebied.
De geldmiddelen van de Cassa — haar levensduur was aanvankehjk op tien jaar gesteld — bestonden uit een jaarhjks begrotingskrediet
van 100 miljard. In 1952 werd haar bestaansduur tot 12 jaar verlengd
(wet ηΓ 949 van 1952) en in 1957 tot 15 jaar (wet η^ 634 van 1957), terwijl
het jaarlijkse begrotingskrediet geleidelijk tot een bedrag van 200 miljard
per jaar werd opgevoerd. Hierbij komen dan nog de jaarlijks in het buiten
land opgenomen leningen.
De eerste opzet van het plan voor buitengewone werken ten
gunste van het Zuiden was niet een ontwikkehngsprogramma in strikte
zin. Het had voornamehjk betrekking op de landbouw, waarvan men de
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produktiestructuur Λνίΐάβ verbeteren en de produktiviteit opvoeren.
Driekwart van de kredieten der Cassa was hiervoor bestemd. De activiteiten van de Cassa breidden zicb later nit tot de landbouwhervorming en
tot bet verzekeren van betere levensomstandigheden voor de boeren in
bet Zuiden, die de belft van de beroepsbevolking uitmaakten. Hiertoe
beboorde de verdicbting van bet net van de infrastructurele voorzieningen
als bijdrage tot de oplossing van de meest dringende problemen en tot
bet leggen van de onontbeerlijke basis voor vordere ontwikkeling.
Sedert baar opricbting beeft de Cassa bij voortduring aanzienbjke bedragen bestemd voor de verbetering van de infrastructuur, vooral
op bet gebied van de landbouw; grondverbetering, ontsluiting van
bergaebtige streken, aanleg van waterwegen, bouw van wegen en waterleidingen en aanleg van rioleringen, spoorwegwerken, bouw van scbolen
en centra voor beroepsopleiding bebben gebele streken een ander aanzien
gegeven en tientallen jaren van verwaarlozing, althans ten dele, goedgemaakt, terwijl voor bonderdduizenden bectaren de grondslagen voor de
verbetering van de landbouwproduktiviteit zijn gelegd. Anderzijds,
steeds in de agrarische sector, beeft de door de Cassa verleende finaneiële
bijstand aan particulieren, in de vorm van kapitaalbijdragen (van 38
tot 50 %) voor land verbetering, ondanks een aanvankelijk enigszins
onzekere koersbepaling, de grondslag gelegd voor een duidebjke vooruitgang in de bedrijfsopbrengsten.
*
*
*
Na enige jaren van experimenteren werd de noodzaak gevoeld
zicb opnieuw te beraden over de bulpverlening aan bet Zuiden. De wet
n^ 298 van 1953 macbtigde de Cassa deci te nemen in de financiering van
de instellingen voor kredietverlening aan de industrie, werkzaam in bet
Zuiden. Het « Pian Vanoni » van 1954, dat in feite de inleiding tot een
algemene ontwikkelingspolitiek vormde, beeft er toe bijgedragen dat bet
interventie-beleid in bet Zuiden Λverd omgevormd tot een werkelijk
regionaal ontwikkelingsprogramma met steeds duidebjker bepaalde
doelstellingen. In die tijd begon man tot de overtuiging te komen dat ook
meer direct productieve sectoren, in bet bijzonder de industrie, van de
bijstand moesten profiteren. De wet n^ 634 van 1957 (later aangevuld
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door de wet η'" 555 van 1959 en de wet η'" 1462 van 1962) vormde het uitgangspunt voor een « tweede fase » in de ontwikkeHngspolitiek ten gunste
van het Zmden, gericht op de industriële ontwikkeling. De Cassa werd
gemachtigd tot het verlenen van hijdragen « à fonds perdus » voor indus
triële vestigingen, van rentevergoedingen op industriële kredieten en
financiële bijstand in streken van industriële ontwikkeling.

In de loop van de volgende jaren was het door de snelle groei
van de Itahaanse economie mogehjk belangrijke bedragen ter beschikking te stellen voor de ontwikkehng van het Zuiden en wel door uitbreiding te geven aan de middelen en werkzaamheden van de Cassa. Voor
de eerste dertien begrotingsj aren (tot 1962-1963) Stegen de totale ter
beschikking van de Cassa staande middelen tot 2.035 miljard lires ($ 3.260
mUjoen), waarvan 1.737 miljard uit begrotingskredieten en 298 miljard
uit in het buitenland opgenomen leningen bestonden.

De uitbreiding van de tussenkomsten van de Cassa tot de indus
triële sector is gepaard gegaan met groeiende activiteiten van de in het
Zuiden werkzame insteUingen voor kredietverlening aan de industrie ;
de ISYEIMER {Istituto per lo Sviluppo economico delVItalia meridionale)
opgericht in 1938 en bevoegd voor het vasteland van het Zuiden, de
IRFIS (Istituto regionale per il finanziamento delle industrie in Sicilia),
opgericht in 1953 en bevoegd voor Sicilië en de CIS (Credito Industriale
Sardo) opgericht in 1953 en bevoegd voor Sardinië. Deze instellingen
financieren industriële projekten en hun middelen bestaan uit fondsen
die de Cassa bun verschaft — inzonderheid uit de in het buitenland
opgenomen bedragen — en uit het provenu van de op de Italiaanse
markt uitgegeven obligatieleningen.

Onderstaande tabellen geven een samenvattend overzicht van
de door de Cassa en de drie instellingen voor industriële kredietverlening
verrichte investeringen.
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BEDRAG EN BESTEMMING VAN DE DOOR DE CASSA
IN RET BUITENLAND AFGESLOTEN LENINGEN — STAND PER 30 JUNI 1963

Bestemming (miljarden lires)

Bedrag
Opgenomen leningen

L. mrd.

Bevloeiing

Electrische
energie

Industrie

238

148,7

39,8

59,0

49,9

IBRD-EIB (1959)

40

25,0

—

11,2

13,8

Morgan (1959)

30

18,8

—

—

18,8

IBRD (1959)

40

25,0

—

25,0

—

EIB (1960-61)

41

25,6

—

7,5

Zwitserland (1961)

11,4

7,1

—

—

7,1

EIB (1961-62)

3,8

2,4

—

—

2,4

EIB (1962-63)

72,5

45,3

—

—

45,3

476,7

297,9

39,8

102,7

IBRD (1951-58)

Totaal

1 min.

18,1

155,4

De door de Cassa verrichte investeringen en die waaraan
zij indireet door haar tussenkomst bijdroeg, beliepen in totaal 2.611 miljard bres ($ 4.177 τηίiljoen) en laten zieh als volgt spbtsen.

L. mrd.

Sectoren

$ min.

o/ van totaal
/o

Infrastructuur

1.283,7

2.054

49,2

— Landbouw

773,3

1.237

29,6

— Algemene diensten

510,4

817

19,6

1.235,1

1.976

47,3

Aanmoediging

particulier

initiatief

— Landbouw

406,2

650

15,5

— Industrie

778,3

1.245

29,9

— Ambachten en visserij

50,6

81

1.9

Overige activiteiten

92,0

147

3,5

2.610,8

4.177

100,0

Totaal
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Per 30 juni 1963 bedroegen de kredieten verleend door de drie
instellingen voor kredietverlening aan de industrie in totaal 665,4 miljard lires. Zij laten zieh naar bedrijfstakken als volgt splitsen.

Industriële bedrijfstakken

L. mrd.

$ min.

%

Voedingsmiddelenindustrie

88,8

142

13,4

Lederwaren, textiel, kleding

56,6

91

8,5

Papier en grafische vakken

50,8

81

7,6

Metaalnijverheid

21,2

34

3,2

Machinebouw

70,2

112

10,5

Cement, stenen

88,4

141

13,3

236,8

379

35,6

52,6

84

7,9

665,4

1.065

100,0

Chemie
Diverse industrieën

Totaal

Tevens dienen te worden vermeld de financiering van industrieën
in bet Zuiden door kredietinstellingen wier werkterrein zieh over bet gehele
land uitstrekt (bet betreft bier in hoofdzaak de IMI : Istituto Mobiliare
Italiano); zij bedroegen per 31 december 1963 916 miljard lires ($ 1.466
min).
Andere beschikkingen hebben eveneens de industriële investeringen in bet Zuiden bevorderd. Sedert 1947 (ministerieel besluit
ηΓ 1598) bad men aan industrieën in de Mezzogiorno bepaalde belastingvoordelen ter zake van invoerrechten, omzetbelasting en inkomstenbelasting verleend. Deze faciliteiten beoogden tegemoet te komen aan
de bezwaren voor kleine en middelgrote industriële ondernemingen verbonden aan vestiging in het Zuiden. Deze werden verlengd en uitgebreid
bij de reeds genoemde wet van 1957. De uit overheidsmiddelen verrichte
investeringen zijn versterbt met een aanzienlijk bedrag aan partieuliere
investeringen die zeer bepaaldelijk bebben bijgedragen tot vergroting
van de werkgelegenheid en van bet inkomen.
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De Italiaanse wetgever heeft echter gemeend dat financiële
en fiscale begunstiging van particulière ondernemingen niet voldoende
was. De wet van 1957 voorziet tevens in een vorm van direct ingrijpen
door de tussenkomst van de semi-overheidsbedrijven, dat wil zeggen
van de verscbiUende groepen van maatscbappijen die deel uitmaken
van de IRI (Istituto per la Ricostruzione Industriale), van de ENI
(Ente Nazionale Idrocarburi) en tegenwoordig ook de ENEL (Ente
Nazionale per ΓEnergia Elettrica). Deze ondernemingen zijn verpbcbt
ten minste 40 % van de investeringen die zij in Itabë verrichten te bestemmen voor bet Zuiden. Van 1957 tot 1963 stegen de door ben in bet Zuiden
gedane investeringen van 46 tot 300 miljard per jaar, betgeen betekent
dat zij bet totaal der investeringen van de Cassa overtreflFen. De inves
teringen van deze semi-overbeidsinsteUingen, tezamen met bepaalde
particubere investeringen bebben in feite de basis voor de buidige industriabsering van bet Zuiden gelegd.
Het beleid tot ontΛvikkebng van bet Zuiden beeft kort geleden
voorzien in de insteUing van ontwikkebngsstreken en -kernen (de reeds
genoemde wetten van 1957, 1959 en 1962). De streken bebben een bevolking van ten minste 200.000 inwoners, zij moeten de gewenste voorwaarden bieden voor bet bevorderen van industriële vestigingen en zijn
bestemd concentratie- en aantrekkingspolen voor industriële bedrijvigbeid te worden. De kernen worden verondersteld één of meer industrieën
te bebben of eonerete projekten daartoe. Per 31 deeember 1963 waren 12
streken en 26 kernen voor industriële ontΛvikkebng goedgekeurd.
De « tweede fase » van bet ontwikkebngsbeleid van bet Zuiden
verdient speeiale vermelding zowel om bet toenemende bedrag dat biervoor wordt ingezet, als om bet bijzondere karakter van de gebezigde
metboden : doelbewuste industriabsering om een snelle groei van bet
inkomen te bereiken; subsidies ten gunste van investeringen om tegemoet te komen aan de nadelen verbonden aan de bgging; kredieten
tegen verlaagde rente voor industriële investeringen; samentrekking
van infrastrueturele overbeidsinvesteringen in ontwikkebngsstreken en
-kernen, teneinde de doelmatigbeid op te voeren; uitwerking van een
regionale programmering van de ontwikkebiig, die baar oorsprong
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vindt in het Plan tot Verheffing van Sardinië; en tenslotte de belangrijke
plaats, ingernimd aan de directe investeringen van de semi-overheidsbedrijven.
Zeals men heeft gezien, zijn de verschülende onderdelen geleidebjk ingevoerd en gebundeld op grond van de opgedane ervaring.
De jongste regeringsverklaringen geven blijk van de bedoebng op de
ingeslagen weg voort te gaan.
De bestaansduur van de Cassa, die momenteel tot 1965 loopt,
zal worden verlengd tot 1980 en haar middelen zuUen op 280 miljard
lires ($ 450 miljoen) per jaar worden gebracht. Men zal de overgang
van tussenkomsten ten gunste van de infrastructuur naar meer direct
prodnktieve interventie versnellen ; het stelsel van kredietverlening
zal met de medewerking van de Cassa moeten worden uitgebreid; de
subsidies zullen worden verhoogd en institutionele en administratieve
belemmeringen die aan een doelmatig gebruik van de Stenn in de weg
staan, zullen worden weggenomen. Aan de Cassa, daartoe voorzien
van de nodige middelen, zal de taak worden toegewezen de activiteiten
van ontwikkelingsconsortia te stimuleren, die nu in hun werkzaamheden
Avorden belemmerd door technische, bureaucratische en financiële
moeilijkheden. In de landbouwsector zal de bevoegdheid van de Cassa
worden uitgebreid tot het distribueren van bevloeiingswater aan verbruikers en tot het bevorderen van de herverkaveling in de verbetering
van de landbouwgronden teneinde tot een beter gebruik van de reeds
uitgevoerde openbare werken te komen. Verder zal getracht worden de
tekortkomingen op het gebied van de landbouwstructuur en van de commerciahsatie te verhelpen; ook zal de oprichting van producentencoöperaties en de vorming van moderne distributiekanalen worden aangemoedigd ten einde de marktpositie van de producenten te versterken.
*

*

*

De resultaten die het ontwikkehngsbeleid tot dusver in het
Zuiden heeft gehoekt, vertonen in verschiUende opzichten duidelijke
tekenen van voomitgang. De werkloosheid, vroeger symptoom van de
economische stilstand van het Zniden, bedraagt nu nog slechts 3 %
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van de beroepsbevolking als gevolg van de toegenomen vraag naar
arbeidskrachten, zowel op de locale markt als in bet gehele land en in
Europa, terwijl de endemiscbe onderbezetting in de landbouw ingrijpend is verminderd, vooral gedurende de laatste jaren. De uittocht
van bet platteland en de emigratie hebben de bevolkingsstructuur
in bet Zuiden grondig gewijzigd.
Anderzijds werden in de période 1950-1962 in andere sectoren
dan de landbouw 800.000 arbeidsplaatsen gecreëerd; bet groeipercentage
van de werkgelegenheid was lager dan dat van de produktie, zowel
ten gevolge van de ontwikkebng in de industriële bedrijfstakken die,
zoals in de staalnijverheid en de chemische industrie, böge investeringen
per arbeider vragen, als ten gevolge van de concentratie, voortvloeiende
uit de in verschiUende andere sectoren optredende veranderingen (aardobewinning, voedings- en kledingindustrie, boutverwerkende bedrijven
en bouwmaterialenindustrie). Dit heeft tot een vermindering van het aantal tewerkgestelden geleid. De vergroting van de werkgelegenheid heeft
slechts de helft van de aanwas van de beroepsbevolking kunnen opnemen; bet overschot is afgevloeid naar het Noorden en het buitenland;
het betreft hier tenminste 1.900.000 personen.
Geconstateerd kan worden dat de samenstelling van de economische voortbrenging in het Zuiden een belangrijke wijziging heeft
ondergaan : ondanks de toeneming van de gemiddelde produktiviteit
van de landbouw hep de agrarische produktie ten opzichte van de totale
produktie terug, terwijl het aandeel van de industriële en tertiaire bedrijvigheid in het totale produkt van 54 tot 66 % Steeg.
In de période 1950-1962 nam het totaal der investeringen
in het Zuiden met een gemiddeld stijgingspercentage van 11 % per jaar,
tegen constante prijzen, toe, hetgeen een hoger percentage is dan voor
Italië (9 %) in zijn geheel en voor de Gemeenschap (8 %). Deze stijging
geldt zowel voor de landbouw als voor de industrie, de particulière inves
teringen en die van particuhere en overheidsbedrijven, als ook de Stenn
van de Staat door de tussenkomst van overheidslichamen als van de
Cassa per ü Mezzogiorno.
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Deze laatste hebben een beslissende rol gespeeld in bet procès
bet Zuiden uit zijn verstarring te trekken. De 100 miljard waarover
de Cassa aanvankebjk in 1951 de bescbikking bad, vertegenwoordigde
7 % van de totale begrotingsontvangsten van de Staat, terwijl de 200 mil
jard van bet buidige ogenblik 4 % vertegenwoordigt. Uit deze percen
tages bbjkt welk een böge prioriteit de Staat aan deze investeringen
toekent, die ongeveer een vijfde deel van bet totaal der overbeidsinvesteringen vormen.
Terwijl de investeringen in bet begin geriebt waren op de landbouw en de infrastructuur, worden zij nu meer aangewend voor de indus
trie. Het streven naar een snelle inkomensvergroting vroeg een scberpe
koersverandering. Maar de beboeften van de twee oorspronkelijk belangrijkste sectoren zijn nog verre van gedekt en vaak bangt van de mate
van bun voltooüng de doelmatigbeid van andere werken ter bevordering van de economiscbe en sociale ontwikkeling af. Om rationeel
te zijn dient een beleid van steunverlening de bijstand aan de verscbillende sectoren zorgvuldig af te wegen ten einde op längere termijn tot
de grootste doeltreffendbeid te geraken.
Het economiscb beleid voor bet Zuiden beeft in wezen twee
doelsteUingen : verboging van de levensstandaard en de acbterstand
ten opziebte van de rest van bet land en de gebele Europese Economiscbe
Gemeenscbap in te balen.
De ontwikkeling sedert 1950 beeft tot bet bereiken van bet
eerste doel geleid; alle indexcijfers stemmen in dit opzicbt overeen.
Produktie, werkgelegenbeid en verbruik zijn, in vergelijking tot iedere
andere bistoriscbe ervaring, in snel tempo gestegen. De acbterstand
op de meer ontwikkelde gebieden is echter niet altijd verminderd :
de levensstandaard in bet Zuiden, gemeten naar bet gemiddelde verbruik
per inwoner, Steeg jaarlijks met ongeveer 5 % tegen constante prijzen,
een percentage gelijk aan dat van overig Italië en boger dan dat van de
rest van de Gemeenscbap. Docb, ondanks de snelle toeneming der inves
teringen, Steeg de produktie in bet Zuiden langzamer dan in de overige
delen van Itabë en nauwelijks even snel als in de andere landen van de
Gemeenscbap.
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In absolute termen heeft de actie ten gunste van bet Zuiden
aldus een onmiskenbare en aanzienlijke vooruitgang geboekt; relatief
gezien heeft de actie bet groter worden van bet verscbil met meer ontwikkelde gebieden, waar de expansie werd bevorderd door autonome
factoren, verbinderd of gematigd.
Wanneer men de inkomenstoeneming in bet Zuiden ten opzicbte
van die in de overige, meer ontwikkelde gebieden beoordeelt, mag men
de mate van onderontwikkeldbeid van bet Zuiden niet onderscbatten.
De aanvankelijke begrotingspost van 100 miljard lires — $ 160 miljoen
— betekende een aanzienlijke financiële kracbtsinspanning van de Itabaanse Staat ten gunste van bet Zuiden. Maar in verbouding tot de
desbetreffende bevolking vertegenwoordigt deze aanvankelijke post
slecbts een investering van $ 9 per inwoner en $ 17 op bet ogenbbk.
Vergroting van bet inkomen is afbankebjk van bet bedrag aan nieuwe
investeringen : om dus een vergroting te bereiken die bet verscbil met de
rest van Italië overbrugt, zal bet buidige investeringsbeleid nog gedurende
een twaalftal jaren moeten worden voortgezet.
Bijgevolg kan worden gesteld dat ook al beeft de actie ten gunste
van bet Zuiden reeds aanzienlijke resultaten opgeleverd, bet nodig
zal zijn dat zij nog gedurende eeu lange période zal worden voortgezet,
alvorens de toeneming van bet inkomen en van de besparingen voldoende
zal zijn om de investeringsuitgaven te dekken en een autonoom procès
van expansie op gang te belpen.

DE

ECONOMISCHE

VAN

TOESTAND

GRIEKENLAND

IN

1963

In 1963, bet eerste jaar van associatie met de Europese Economiscbe Gemeenscbap, vertoonde Griekenland een expanderend conjunctuurverloop; de oplossing van de structurele problemen bleef echter
moeilijk.
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Dank zij betere oogsten, maar ook door de vooruitgang van de
industriële produktie, Steeg het bruto nationale produkt, na een période
van aarzebng in het begin van het jaar, met 11 % tegen lopende prijzen
en met 8 % naar volume ten opzichte van 1962. Deze percentages steken
gunstig af bij die van het voorgaande jaar toen zij 4 % tegen lopende
prijzen en 3 % tegen constante prijzen waren.
Met uitzondering van de overheidsinvesteringen hebben alle
componenten van de vraag in 1963 vooruitgang gemaakt. Vooral de
investeringen van de particulière industrie namen verder toe, hoewel
het tempo enigszins lager was dan vorig jaar. Anderzijds dient er op
gewezen te worden dat de woningbouw een aanzienlijk deel van de totale
partieubere investeringen vertcgenwoordigt.
De monétaire stabilitcit blccf in 1963 gchandhaafd en de parti
eubere besparingen hieven op een betrekkebjk hoog peil; het prijsniveau is evenwel een weinig gestegen. De betabngsbalans (inelusief
de partieubere transfers) vertuende een tekort van minder dan $ 100 miljoen, hetgeen een verbetering ten opzichte van 1962 betekent. De Griekse
uitvoer nam toe, maar uitsluitend door de gestegen verkoop van tabak,
die in 1962 ongewoon gering was geweest; de uitvoer van vruehten,
katoen en industriële produkten nam weinig of niets toe. De (netto)
onzichtbare inkomsten aan deviezen uit de koopvaardij, het toerisme
en overmakingen van Ionen bedroegen in 1963 daarentegen meer dan
$ 200 miljoen, hetgeen een stijgingspercentage van bijna 30 % ten
opzichte van het voorgaande jaar betekent. Het tekort op de betabngs
balans werd gedekt door netto invoer van vooral particuber kapitaal,
terwijl de netto import van overheidskapitaal terugbep.
De structurele verbetering van Griekenland verloopt gestaag
maar langzaam. De industriële ontwikkebng vertoont een schuchter begin,
doch schijnt geen besbssende stoot te hebben gekregen. In 1963 werd
enige vooruitgang op dit terrein geboekt, dank zij nieuwe investeringsbesbssingen en de bouw van fabrieken voor allerlei produkten. Er wordt
nog druk onderhandeld over de stichting van twee industriecomplexen,
één gelegen om een raffinaderij bij Saloniki en het andere om de bauxietmijnen in Boeotië. Seheepswerven, suikerfabrieken, textielfabrieken.
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schoenindustrieën, fabrieken voor meststofiFen en chemische produkten,
ondernemingen voor de vervaardiging van houwmaterialen, telecommunicatiemateriaal en een zeer gevarieerde reeks verhruiksartikelen vertoonden de meest dynamische investeringsactiviteiten. De oprichting
van deze industriële hedrijven geschiedde vaak in de vorm van gemengde
ondernemingen met Griekse en huitenlandse kapitaaldeelneming. De
invoer van huitenlands kapitaal voor produktieve doeleinden verduhhelde in 1963 ten opzichte van het in 1962 ontvangen hedrag, en heliep
in de eerste negen maanden van 1963 $ 21 mUjoen.
De financiering
van particulière investeringen voor produk
tieve doeleinden geschiedde, hehalve uit kapitaal afkomstig uit het
huitenland, door zelffinanciering en hankkrediet. De kredietverlening
op lange termijn door de handelshanken steeg in 1963 met ongeveer
$ 25 müjoen. Hierhij komt dan nog het door speciale insteUingen verleende
hedrag, zoals de OHOA (Instelling voor de financiering van de economische
ontwikkeling) en de DBA (Bureau voor industriële ontwikkeling). De
kapitaalmarkt hleef in 1963 gedrukt. Onder maatregelen die de investeringsactiviteit gunstig kunnen heïnvloeden moet de in September 1963
ingevoerde verlaging van de rentetarieven voor exporthedrijven worden
genoemd en de oprichting van nieuwe investeringshanken, waarvoor
zowel van Griekse als van huitenlandse zijde het kapitaal werd hijeengehracht.
De ontwikkeling verliep in Griekenland in 1963 over het algemeen overeenkomstig de doelsteUingen van het ontwikkehngsplan.
Het prohleem van de werkgelegenheid kwam echter ten dele tot oplossing
door een emigratie die ver hoven de raming van het plan lag; de indus
triële investeringen hieven gering; de landhouwontwikkehng verdiende
te worden versneld en de pogingen om de export op te voeren en veelzijdiger te maken dienen te worden voortgezet. Door haar tussenkomst
in de transport- en energiesector heeft de Bank in 1963 een positieve
hijdrage tot het helangrijke werk van de economische en sociale ontwik
keling van het land geleverd.
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II
ACTIVITEIT VAN DE BANK

VERLEENDE

KREDIETEN

De toeneming van de activiteiten van de Bank heeft zieh
ook in het verslagjaar 1963 voortgezet : zij heeft aan 31 kredieten haar
goedkeuring verleend, waarmede een totaal bedrag van 104,6 miljoen
rekeneenheden was gemoeid, tegen 14 kredieten in het vorig verslagjaar
voor een totaal bedrag van 93,5 müjoen (1).
De in het verslagjaar verstrekte kredieten hadden betrekking op projecten, waarvan de totale kosten op 361,8 miljoen reken
eenheden worden geraamd. De gemiddelde tussenkomst van de Bank
bedraagt derhalve 29 % van de kosten der projecten.
Een aanzienhjk deel van de tussenkomsten van de Bank had
betrekking op projecten van heperkte omvang; 9 kredieten gaan één mil
joen rekeneenheden niet te hoven.

KREDIETEN

IN DE LID-STATEN

De kredieten in de Lid-Staten vertegenwoordigden 78 %
van het totaal der kredieten der Bank in 1963. In het verslagjaar
heeft de Bank in de Lid-Staten 26 kredieten tot een totaal bedrag van
81,6 miljoen rekeneenheden goedgekeurd, tegen 14 kredieten in 1962
tot een totaal van 93,5 miljoen rekeneenheden.
(1) Een onderneming heeft afgezien van de uitvoering van haar project (een gloeilampenfabriek), het aantal in 1962 goedgekeurde kredieten en hun totale bedrag zijn dienovereenkomstig verminderd.
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In Italië werden 23 kredieten verleend tot een totaal van 72,7
miljoen rekeneenheden, in Frankrijk 2 kredieten tot een bedrag van 3,9
miljoen rekeneenheden en in Duitsland één krediet tot een bedrag van
5 miljoen rekeneenheden. De kredieten hebben betrekking op projekten,
waarvan de totale kosten op 288 miljoen rekeneenheden worden geraamd.
De goedgekeurde projekten zijn de volgende :
Krediet van de Bank

Duitsland.
1. Uitbreiding van een thermo-electrische cen
trale in West-Berlijn door de bouw van een tweede
generator met een vermögen van 100 MW. Uitvoerder :
Berliner Kraft- und Licht (BEWAG) Aktiengesellschaft.

(min r.e.)

5,0

Frankrijk.
2. Uitbreiding en modernisering van een staalgieterij te Saint-Brieuc (Côtes du Nord - Bretagne). Uit
voerder : Usines et Aciéries de Sambre et Meuse.

0,9

3. Bouw te Montoir-de-Bretagne (Loire Atlan
tique) van een fabriek voor de vervaardiging van fijnmechanische apparatuur, die een deel van de door de reorganisatie van de scheepswerven te Nantes vrijgekomen
arbeidskrachten kan opnemen. Uitvoerder : Société de
Mécanique de Précision de VAtiantique.

3,0

Noord-Italië.
4. Verandering van de tractiestroom van de
spoorlijn Bolzano - Brenner, voornaamste spoorwegverbinding met Duitsland. Uitvoerder : Azienda Autonoma
delle Ferrovie dello Stato.

5,0

Vasteland van Zuid-Itali'é.
5. Bouw te Salerno (Campanië) van een fabriek
voor de vervaardiging van thermostaten. Uitvoerder :
Landis & Gyr Italiana S.p.A.
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1,6

Krediet van de Bank
(min r.e.)

6. Bouw te Cisterna di Latina (Latium) van een
fabriek voor het diepvriezen van groenten. Uitvoerder :
Fìndus S.p.A.

0,5

7. Bouw te Sessa Aurunca (Campanië) van een
fabriek voor lichte staalconstructies, met name bestemd
voor de bouw van geprefabriceerde schoolgebouwen.
Uitvoerder : Soprefin S.p.A. • Società Prefabbricati
Finsider.
8. Bouw te Bari (Apulië) van een fabriek voor
de vervaardiging van tandraderen en Dieselmotoren.
Uitvoerder : Fabbrica Automobili Isotta Fraschini e
Motori Breda S.p.A.

2,9

9. Bouw te Salerno (Campanië) van een fabriek
voor de vervaardiging van sanitaire artikelen. Uitvoerder :
Ideal Standard S.p.A.

2,0

10. Uitbreiding van een fabriek voor de ver
vaardiging van Spiegelglas te Caserta (Campanië). Uit
voerder : Fabbrica Pisana di Specchi e Lastre Colate di
Vetro della Società Saint-Gobain, Italiaans filiaal van
de Compagnie de Saint-Gobain, Parijs.

2,9

11. Bouw te Pomezia (provincie Latium) van
een mouterij. Uitvoerder : Malteria Tirrena S.p.A.

0,8

12. Bouw te Gallo (Campanië) van een hydroelectrische centrale met pompkracbt ter opwekking
van 190 miljoen kWu. Uitvoerder : Ente Nazionale per
VEnergia Elettrica (Enel).

6,0

13. Uitbreiding van een fabriek voor de vervaar
diging van cbemische produkten te Crotone (Calabrië).
Uitvoerder : MONTECATINI - Società Generale per
rindustria Mineraria e Chimica.

2,5
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Krediet van de Bank
(min r.e.)

14. Uitbreiding van een fabriek voor de vervaardiging van asbest-cementprodukten te Torre Annun
ziata (Campanië). Uitvoerder : ITALTUBI S.p.A. ·
Società Riunite Gimfa - Italtubi.

1,1

15. Bouw te Brindisi (ApuUë) van een thermische
centrale van 300 MW. Uitvoerder ; Ente Nazionale
per VEnergia Elettrica (Enel).

15,0

16. Bouw te Chieti (Abmzzië) van een fabriek
voor de vervaardiging van gietijzeren radiatoren. Uit
voerder : FA.RAD. Italiana Sp.A. - Fabbrica Radiatori
Italiana Società per Azioni.

1,6

17. Bouw te Pomezia (Latium) van een fabriek
voor de vervaardiging van koelinstaUaties voor commerciële doeleinden. Uitvoerder : Apparecchiature Indus
triali Frigorifere Elettrodomestiche e Lattiere Sud
- A.I.F.E.L. Sud S.p.A.

0,4

18. Bouw te Salerno (Campanië) van een fabriek
voor de vervaardiging van stalen buizen en rijwielen.
Uitvoerder : Bianchisider S.p.A.

0,7

19. Bouw te Chieti (Abruzzië) van een fabriek
voor de vervaardiging van aardewerk. Uitvoerder :
Società Ceramica Italiana S.p.A.

1,0

20. Uitbreiding van een fabriek voor de ver
vaardiging van asbest-cementprodukten te Bari (Apulië).
Uitvoerder : Società Adriatica Prodotti in Cementarnianto (S.A.P.I.C.).

0,8

21. Bouw van een bierbrouwerij te Prosinone
(Latium). Uitvoerder : Birreria Henmed S.p.A.

0,9

22. Bouw van een fabriek voor de raffinage van
objfoUe te Vasto (Abruzzië). Uitvoerder : S.V.O.A. Società Oli Alimentari S.p.A.

0,5

60

Krediet van de Bank
(min r.e.)

23. Verdubbeling van een deel van de spoorlijn
Battipaglia - Reggio Calabria (Campanië-Calabrië), Uitvoerder : Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato.

20,0

24. Bouw te Pastorano-Pignataro Maggiore
(Campanië) van een fabriek voor de vervaardiging
van onderdelen voor geprefabriceerde bouwwerken. Uitvoerder : Industrie Riunite Costruzioni e Prodotti Modu
lari - I.R.C.O.M. S.p.A.

1»4

Sardini'é.
25. Bouw te Siniscola (Nuoro) van een spinnerij voor de vervaardiging van kaardgarens. Uitvoerder : Marfili - Filature del Mare - S.p.A.

2,2

26. Bouw te Olbia (provincie Sassari) van een
fabriek voor de vervaardiging van kaardmachines. Uitvoerder : SARDESPA - Manifattura di Venafiorita S.p.A.

1,3

•
*

•

De kredieten in Duitsland, Frankrijk en aan de Italiaanse
Spoorwegen werden rechtstreeks verleend.
De kredieten betreffende de projekten gelegen in het werkterrein van de Cassa per il Mezzogiorno zijn, evenals in het verleden,
aan die insteUing verleend. Deze leent de desbetreffende bedragen op haar
heurt weer uit, hetzij rechtstreeks aan de Ente Nazionale per l'Energia
Elettrica (Enel) voor infrastructurele energie-projekten, hetzij door de
tussenkomst van de bevoegde regionale insteUing voor industriële pro
jekten. Deze insteUingen nemen hunnerzijds deel in de financiering.
Het gaat in het onderhavige geval om de volgende publiekrecbtelijke instelbngen voor kredietverlening aan de industrie :
Vasteland van Zuid-Italië : Istituto per lo Sviluppo Economico del
l'Italia Meridionale (ISVEIMER);
— Sardinië : Credito Industriale Sardo (C.I.S.).
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KREDIETEN

IN DE

GEASSOCIEERDE STATEN

In 1963 heeft de Bank voor de eerste maal krediettransacties
in een met de Europese Economische Gemeenschap geassociëerd land
afgesloten. In het kader van het financiële protocol, toegevoegd aan het
Associatieverdrag, en op grond van de aan de Bank door de Lid-Staten
gegeven machtiging om door hen gegarandeerde krediettransacties
af te sluiten, heeft de Bank in Griekenland haar tussenkomst verleend.
In het verslagjaar werden vijf kredieten tot een totaalbedrag
van 23 miljoen rekeneenheden in Griekenland toegekend. Het hetreft
hier infrastructurele projekten waarvan de totale kosten op 73,8 miljoen rekeneenheden worden geraamd.
De projekten zijn de volgende :

Krediet van de Bank
(min r.e.)

1. Aanleg van een electriciteitsnet voor het
geleiden van de electrische energie, opgewekt door de
installaties te Kremasta aan de rivier de Acheloos op
het vasteland van Griekenland. Uitvoerder : Openbare
Electriciteitsmaatschappij.

6,0

2. Voltooiing van een nieuwe verkeersweg tussen Athene en Corinthe. Het trajekt is 69 km lang. De
weg geeft aansluiting op de Peloponnesus en vormt de
verbinding met West-Europa. Uitvoerder : Nationaal
Wegenfonds.

2,0

3. Aanleg van een nieuwe verkeersweg tussen
Corinthe en Patras met een lengte van 135,4 km. Het
trajekt vormt een verlenging van de weg Athene-Corinthe.
Uitvoerder : Nationaal Wegenfonds.

6,2

4. Modernisering van het trajekt AntirrionAgrinion. Het is een deel van de verhinding Antirrionloannina, hoofdverkeersweg naar Italië via Igoumenitsa
en Brindisi. Het trajekt zal over een lengte van 71,8 km
van een duhbele rijbaan worden voorzien. Uitvoerder :
Nationaal Wegenfonds.

2.6
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Krediet van de Bank
(min r.e.)

5. Aanleg van een nieuwe verkeersweg tussen
Lamia en Larissa, De weg zal deel uitmaken van de verbinding Athene-Saloniki, waarvan de overige weggedeelten reeds werden gemoderniseerd. Het nieuwe traject
zal 146,3 km lang zijn en komen te hggen in de omgeving
van de havenstad Volos. Uitvoerder : Nationaal Wegen

fonds

6,2

Het Nationaal Wegenfonds is een publiekrechtelijke instelling, ressorterend onder het Ministerie van Openbare Werken en draagt
de kosten van aanleg en onderboud der Griekse wegen.
De Lid-Staten hebben voor deze transaeties een rentesubsidie
van 3 % verleend.

*

*

HET BEDRIJF DER BANK

*

VAN 1958 TOT 1963

Sedert haar oprichting tot eind 1963 heeft de Bank haar
goedkeuring verleend aan 67 kredieten, tot een totaal bedrag van
358,3 müjoen rekeneenheden, hetgeen een gemiddelde van ongeveer
5,3 miljoen per krediet betekent. De investeringen waarvoor de Bank
haar medewerking heeft verleend, bedragen in totaal 1,6 miljard reken
eenheden. Het door de Bank in de financiering
bijgedragen aandeel
vertegenwoordigt gemiddeld 23 %; het variëert aanzienhjk naar gelang
van de aard en de omvang der projekten.
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De geografische spreiding van de leningen is de volgende
VERDELING VAN DE LENINGEN NAAR LANDEN
op 31 decomber 1963
(Lid-Staten en Geassocieerde Stolen)

Landen

anta proje ten

Lid-Staten
België
Duitsland
Frankrijk
Italie
Luxemburg

Leningen van de E.I.B.
^
j

Percentage
totaalbedrag

1
3
10
47
1

4,8
32,4
58,0
236,1
4,0

1
9
16
66
1

62

335,3

93

Geassocieerde landen
Griekenland

23,0

Totaal

67

358,3

100

Zij laten zieh als volgt over de verschillende sectoren verdelen
VERDELING VAN DE LENINGEN PER SECTOR
(op 31 december 1963)
(Lid-Staten en Geassocieerde Staten)

Sector

.

,
. ,
anta proje ten

LANDBOUW
VERVOER
ENERGIE
INDUSTRIE
— Staalindustrie
— Bouwmaterialen-industrie
— Glas- en aardewerkindustrie
— Papierpulp en Papierindustrie
— Macbinebouw
— Chemische industrie
— Textiel- en kledingindustrie
— Voedingsmiddelenindustrie
— Overige industrieën

2
10
10
45

Totaal

67

64

Leningen van de E.I.B.
Percentage
(in min. r.e.)
van het totaalbedrag
10,5
108,2
74,6
165,0

2
5
3
3
12

3
30
21
46
24,9
11,1
5,8
15,8
25,7
71,4
2,6
7,4
0,3

9
2
8
1
358,3

100

Op 31 december 1963, waren 48 leningsovereenkomsten ondertekend die een totaalbedrag bereikten van 284,1 miljoen r.e. Einde
maart 1964 waren deze cijfers opgevoerd tot 58 leningen voor een totaal
bedrag van 324,4 miljoen r.e.
NIEUWE TAKEN
Het vorige jaarverslag maakte bij de vermelding van de uitbreiding van de werkzaamheden van de Bank tot de Geassocieerde
Staten van de E.E.G. gewag van de aan de gang zijnde besprekingen
betreffende een hernieuwde associatie voor 5 jaar van 17 Afrikaanse
Staten en Madagascar, evenals van de bestendiging van de associatie
met de overzeese landen en gebieden en de Franse provincies overzee.
Op grond van de associatie en in bet kader van een gezamenbjke bulpverlening aan ieder van deze groepen van staten, landen en
gebieden tot een maximum van 730 miljoen en 70 miljoen rekeneenheden,
is de Bank bevoegd uit eigen middelen kredieten te verlenen volgens
de modabteiten, voorwaarden en procedures als in haar Statuten omscbreven, tot bedragen van respectievebjk 64 en 6 miljoen rekeneenheden.
In het verslagjaar 1963 hebben binnen de Gemeenscbap afgesloten overeenkomsten de basis gelegd voor een nauwere samenwerking
tussen het Europese Ontwikkelingsfonds en de Bank. Het Fonds, verantwoordelijk voor de toewijzing van giften, en de Bank, belast met de nor
male kredietgeving, zuUen gezamenhjk kredieten tegen speciale voor
waarden heberen. De groepen van staten en de overzeese landen en gebie
den zullen bierdoor tot bedragen van respectievehjk 46 en 4 miljoen
rekeneenbeden middelen van het Fonds kunnen betrekken. Het gebeel
van deze bescbikkingen zal op de eerste dag van de maand volgende
op bet neerleggen van de akten van ratibcatie door de verdragsluitende
staten van kracht worden; men verwacht dit tegen midden 1964.
Voorts werd op 12 September 1963 in Ankara een associatieverdrag tussen de E.E.G. en Turkije ondertekend; ook voor dit verdrag
wordt het nodige verriebt om tot ratificatie te komen zodat het in 1964
in werking kan treden. Op de voorwaarden gesteld in dit verdrag en in de
bijgevoegde protocoUen zal de Gemeenschap gedurende een tijdvak

65

van vijf jaar, door tussenkomst van de Bank tot een bedrag van 175 miljoen rekeneenheden langlopende kredieten verschaffen voor op Turks
grondgebied te verwezenHjken projekten ter vergroting van de produktiviteit en ter realisering van de in bet Verdrag gestelde doeleinden.
Ter gelegenheid van de besprekingen over de modaliteiten
van deze tussenkomst is gebleken dat, wanneer de Gemeenschap gedurende längere tijd hulp verleent aan landen wier betalingsbalansevenwicht hachelijk is of dreigt te worden, de middelen van een instelling
als de Bank, die hiertoe een beroep op de kapitaalmarkten doet, weinig
geschikt zijn om de gewenste financiële bijstand te bieden. Teneinde
de Bank toch in Staat te stellen hulp te verlenen, hebben de Lid-Staten
besloten een « Section spéciale » in bet leven te roepen die afzonderlijk
zal worden beheerd en waaraan bijzondere middelen ter bescbikking
zullen worden gesteld. De « Seetion spéciale », die zal gaan functionneren zodra bet Associatieverdrag met Turkije van kracht wordt, werd
ingesteld bij besluit van de Baad van Gouverneurs van 27 mei 1963.
Zij zal in de toekomst op soepele wijze de tussenkomst van de Gemeen
schap kunnen bewerken en goede diensten kunnen bewijzen, wanneer
de voorwaarden waaronder bulp moet worden gegeven moeten worden
aangepast aan de bijzondere toestand van bet begunstigde land.

DE

FINANCIËLE

TRANSACTIES

Bij bet begin van bet verslagjaar bedroegen de middelen
van de Bank in totaal 337,3 miljoen rekeneenheden. Zij werden gevormd
door bet gestorte kapitaal, opgenomen leniugen en exploitatie-overschotten. Per dezelfde datum bedroeg bet totaal van de goedgekeurde
kredieten 212,4 miljoen rekeneenheden, waarvan 140,8 miljoen was
uitbetaald.
Dank zij bet tijdsverloop tussen de ondertekening van een
kredietovereenkomst en bet ogenblik waarop tot uitbetabng van bet
krediet aan de kredietnemer wordt overgegaan, bleef de liquiditeitspositie van de Bank ook in dit verslagjaar ruim. Hierdoor kon zij haar
beleid bestendigen om haar leningen geleidelijk op de verschiUende kapi-
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taalmarkten te introduceren, voor zover de omstandigheden op die
markten dit toelieten. Zij heeft in december 1963 drie nieuwe leningen
voor een totaalbedrag van 35,1 miljoen rekeneenbeden kunnen opnemen.
Het betreft bier tevens de eerste emissies van de Bank in drie Lid-Staten :
Frankrijk, België en Duitsland.
De in Frankrijk opgenomen lening tot een nominaal bedrag
van 60.000.000 Franse franken (12,1 miljoen rekeneenheden) werd door
tussenkomst van een groep Franse banken bij verzekeringsmaatschappijen en soortgebjke insteUingen geplaatst tegen een koers van 94,5 %,
indien storting in december 1963 geschiedde en tegen een koers van
94,9 % bij storting in januari 1964. De obligaties die een rente dragen
van 5 % per jaar, zuUen a pari telkens in fracties van 25 % aan bet einde
van het vijfde, tiende, vijftiende en twintigste jaar worden afgelost,
zodat het gemiddelde rendement voor de bonder 5,66 % bedraagt.
Houders kunnen aan het eind van het tiende jaar voor het niet terugbetaalde gedeelte van iedere obligatie vervroegde aflossing vragen tegen
een prijs die de bonders een gemiddeld rendement van 5,38 % biedt.
De Bank is gerechtigd aan het einde van bet tiende en vijf
tiende jaar het bedrag van het nog uitstaande gedeelte der lening a pari
vervroegd af te lessen.
Een lening van 400.000.000 Belgische franken (8 miljoen
rekeneenheden) werd op de Belgische kapitaalmarkt geplaatst; deze
werd vast overgenomen door een groep van banken en uitsluitend aan
institutionele beleggers aangeboden tegen een koers van 99 %. Insehrijvers kunnen bun stortingspbeht tot 10 juni 1964 nakomen. De lening
die een looptijd heeft van 24 jaar, werd uitgegeven in de vorm van obbgaties met een rentevoet van 6 %. Het rendement voor houders bedraagt
6,10 %. De lening is van het einde van het zesde jaar af in 19 jaarlijkse
termijnen aflosbaar. Van datzelfde tijdstip af is de Bank gereebtigd
de lening geheel of gedeeltebjk a pari af te lessen.
De derde lening, uitgegeven in Duitsland, bedraagt nominaal
60.000.000 Duitse marken (15 miljoen rekeneenheden) is vast over
genomen door een groep Duitse banken en werd bij openbare insehrijving
tegen een koers van 99 % aangeboden.
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De obligaties dragen een rente van 5 ^ %, hebben een looptijd
van 7 jaar en kunnen niet vervroegd worden afgelost. Het rendement
vcor de bouder bgt aldus op ongeveer 5,7 %.
Het totale bedrag van de door de Bank opgenomen leningen
beliep hierdoor per 31 deeember 1963 88,8 miljoen rekeneenheden.
Na aftrek van de tijdens bet verslagjaar gedane afiossingen bedraagt
de geconsolideerde schuld op 31 deeember 1963 88,4 miljoen reken
eenheden.
De nieuwe, tijdens het verslagjaar ondertekende, kredieten
hebben het totaalbedrag der afgesloten leningen op 283,6 miljoen reken
eenheden gebracht; na aftrek van de gedane terugbetabngen ad 3 mil
joen rekeneenheden, waarvan 2,5 miljoen in 1963, en rekening houdend
met koersaanpassingen, beloopt het totale bedrag der afgesloten leningen
281 miljoen rekeneenheden; hierop werden 200 miljoen rekeneenheden
uitbetaald. De in het verslagjaar verrichte uitbetalingen beliepen 59,2 mil
joen rekeneenheden.
Gezien de algemene ontwikkehng op de kapitaalmarkten
verhoogde de Bank haar rentetarieven met ingang van 27 maart 1963
tot 5 7/8 % voor de vanaf die datum ondertekende kredietovereenkomsten. Sedertdien ondergingen haar tarieven geen wijziging.
Het saldo van de winst- en verliesrekening bedroeg, vóór
dotatie aan de statutaire en andere reserves, 10,4 miljoen rekeneen
heden, tegen 9,8 miljoen rekeneenheden in het vorige verslagjaar. Van dit
bedrag werden 5 miljoen rekeneenheden overgeboekt naar de versehillende reserves en het saldo naar de statutaire reserve.
Per 31 deeember 1963 bebep het totaalbedrag der diverse
reserverekeningen ongeveer 44 miljoen rekeneenheden, waarvan 21 mil
joen rekeneenheden statutaire reserve.
Aan bet eind van het verslagjaar bedroeg bet totaalbedrag
der middelen van de Bank, bestaande uit gestört kapitaal, opgenomen
leningen en exploitatie-overschotten, 382,4 miljoen rekeneenheden.
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m
De balans en de winst- en verbesrekening zijn aan dit verslag
toegevoegd.
De belangrijkste posten worden hierna toegebcht.

BALANS
Het balanstotaal bedraagt per 31 december 1963
r.e. 466.525.227,85
Per 31 december 1962 bedroeg het

r.e.

411.248.568,32

ACTIVA
Kas en banken, goud, schatkistpapier, wissels en schuldbrieven
Het totaal van de onder dit hoofd genoemde posten bedraagt
r.e. 174,642.550,36 tegen r.e. 196.708.139,16 per 31 december 1962.
Het bedrag is als volgt samengesteld :
— Kas en banken
_ Goud
— PortefeuÜle

per 31 december 1962 per 31 december 1963
156.504.062,63
147.358.713,12
8.520.897,32
8.562.954,50
31.683.179,21
18.720.882,74

Het schatkistpapier en de schuldbrieven in portefeuille tot
een bedrag van r.e. 11.134.890,26 zijn gewaardeerd tegen de aankoopkoers of tegen de beurskoers per 31 december 1963, indien laatstbedoelde
koers lager was, doch nooit boger dan 100 %.
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Het totale bedrag van bovengenoemde posten laat zieh naar
geldsoorten als volgt splitsen :
— geldsoorten van de Lid-Staten
— andere geldsoorten
— goud

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

137.962,432,15
28.117.163,71
8.562.954,50

De spbtsing 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.

25.628.474,10
70.325.351,43
26.520.369,65
45.871.014,92
6.297.340,26

Vorderingen tvegens nog te leveren obligaties
Het onder dit hoofd opgevoerde hedrag van r.e. 8.210.230,98
vertegenwoordigt het aan het eind van het verslagjaar nog niet gestorte
provenu van de in 1963 uitgegeven en geplaatste ohhgaties, luidende
in Franse en Belgische franken.

Verstrekte kredieten
Het hedrag van r.e. 281.032.414,20 vertegenwoordigt het
totale hedrag van de kredieten waarvan de overeenkomsten vóór 31 decemher 1963 waren ondertekend, na aftrek van de inmiddels verrichte
terughetahngen, die in de loop van het verslagjaar r.e. 2.525.643,62
hedroegen. Van eerstgenoemd bedrag was op 31 decemher 1963 een hedrag
van r.e. 200.024.239,76 aan de geldnemers uithetaald.
De nit deze uithetalingen voor de Bank voortvloeiende vorderingen laten zieh naar de geldsoorten als volgt splitsen ;
— geldsoorten van de Lid-Staten
— Vorderingen naar keuze van de Bank hetaalhaar in een der geldsoorten van de Lid-Staten
— andere geldsoorten
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r.e.

139.881.742,32

r.e.
r.e.

35.127.484,78
25.015.012,66

De tegenpost van de nog te störten bedragen ad r.e. 81.008.174,44
is opgenomen aan de passiefzijde onder bet hoofd : « Nog te betalen
op verstrekte kredieten ».
Een vergeUjking met bet vorige jaar geeft het volgende beeld :
per 31 december 1962 per 31 december 1963
— uitbetaald
— nog te betalen

140.784.650,48
71.601.933,70

200.024.239,76
81.008.174,44

Totaalbedrag van de ver
strekte kredieten

212.386.584,18

281.032.414,20

Inventaris en inrichting
De inventaris en de inrichting, waarvan de kosten geheel
zijn afgesehreven, zijn « pro memorie » onder dit hoofd opgenomen.
Te ontvangen reute en provisie
Onder dit hoofd is opgenomen de lopende doch op 31 decem
ber 1963 nog niet geïncasseerde rente en provisie ten bedrage van
r.e. 2.581.549,03.

PASSIVA
Kapitaal
Het geplaatste kapitaal bedraagt r.e. 1.000.000.000,—, waarvan
r.e. 250.000.000,— gestört is, terwijl het niet te störten obbgo r.e.
750.000.000,— beloopt.
Statutaire reserve
De statutaire reserve die in het begin van het verslagjaar
voor r.e. 15.591.775,17 te boek stond, is verhoogd met het saldo van
de winst- en verliesrekening en bedraagt daardoor r.e. 20.970.420,22.
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Reserves
De reserve voor verliezen uit hoofde van verstrekte kredieten
en garanties, die aan het eind van het vorige verslagjaar r.e. 10.500.000,—
bedroeg, werd verhoogd tot r.e. 15.000.000,—.
De egalisatiereserve voor rente op leningen en voor emissiekosten werd verhoogd tot r.e. 6.000.000,—.
Het totaal van de bijzondere reserves bedraagt daardoor
r.e. 23.000.000,— tegen r.e. 18.000.000,— aan het eind van het vorige
verslagjaar.

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

2

Het bedrag opgenomen onder dit hoofd bedraagt r.e. 461.072,22
tegen r.e. 481.323,57 per 31 december 1962.
Löningen op midden-lange en lange termijn
Het bedrag van r.e. 88.423.825,85, opgevoerd onder dit hoofd,
vertegenwoordigt de door de Bank opgenomen en op 31 december 1963
nog niet vervallen leningen.
Het bedrag laat zieh als volgt verdelen ;
— Obligatieleningen :
4 % % zevenjarige obligaties 1961, luidende
in guldens
4 % % twintigjarige obhgaties 1961, luidende
in guldens
5 % vijftienjarige obligaties 1962, luidende
in lires
4 3/4 % twintigjarige obhgaties 1962, luidende
in guldens
5 ^ % zevenjarige obligaties 1963, luidende
in Duitse marken
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r.e.

5.524.861,88

r.e.

13.812.154,70

r.e.

24.000.000,00

r.e.

8.287.292,82

r.e.

15.000.000,00

6 % vierentwintigjarige obligaties 1963, luidende in Belgische franken
5 % twintigjarige obhgaties 1963, luidende
in Franse franken

r.e.

8.000.000,00

r.e.

12.152.981,73

r.e.

1.646.534,72

Andere leningen :
Bankkrediet opgenomen met een looptijd van
zes jaar, luidende in Zwitserse franken (1961)

De ontwikkeling van de geconsolideerde schuld der Bank
gedurende bet verslagjaar was, gesplitst naar geldsoorten, als volgt :

Per 31 december 1962
uitstaande schuld

in DM

Leningen

Aflossingen

Per 31 decernher 1963
uitstaande schuld

15.000.000,00

—

15.000.000,00

Transacties in het verslagjaar

in Ffr.

—

12.152.981,73

—

12.152.981,73

in Lires

24.000.000,00

—

—

24.000.000,00

in Bfr.

—

—

8.000.000,00

—

27.624.309,40

in Guldens
in Zw. fr.

Totaal

8.000.000,00

27.624.309,40

—

2.058.168,41

—

411.633,69

1.646.534,72

53.682.477,81

35.152.981,73

411.633,69

88.423.825,85

Het bedrag van de geconsolideerde schuld dat in de loop van het
verslagjaar 1964 zal vervallen, bedraagt r.e. 1,516.606,06.

Nog te betalen op verstrekte kredieten
Onder dit hoofd is een bedrag van r.e. 81.008.174,44 opgevoerd,
dat op grond van de vóór 31 december 1963 ondertekende kredietovereenkomsten, nog door de Bank aan de geldnemers moet worden
uitbetaald.
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Te betalen en vooruitontvangen rente en provisie
Het onder dit opgevoerde bedrag van r.e. 981.302,37 omvat
een post van r.e. 959.522,64 voor verschuldigde maar nog niet vervaUen
rente op opgenomen leningen en een post van r.e. 21.779,73 voor ontvangen rente, betrekking hebbende op de période na 31 december 1963.

Diverse rekeningen
Het onder dit hoofd vermelde bedrag van r.e. 1.680.432,75
omvat verschülende transitoria, alsmede het bedrag gereserveerd voor bet
voorzieningsfonds ten behoeve van het personeel.

WINST- EN VERLIESREKENING

DEBET

Administratiekosten
De administratiekosten bedroegen r.e. 1.902.651,44 tegen
r.e. 1.453.758,89 voor de vorige verslagperiode.
Deze kunnen worden verdeeld in ;
— personeelsuitgaven
— algemene onkosten en
mogelijke andere lasten

r.e.

1.157.950,12

r.e.

744.701,32

voorzieningen voor

Rente en kosten van leningen
Deze post bedraagt r.e. 3.939.513,99 en omvat de rente op de
leningen en de kosten en andere lasten aan deze transacties verbanden.
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Bankkosten en waarderingsverschillen
Het bedrag van r.e. 10.951,06 opgevoerd onder dit hoofd
bestaat bijna geheel uit de verschillen in de waardering der porte
feuille per 31 december 1963,
Afschrijving inventaris en inrichting
De in de loop van het verslagjaar verrichte mtgaven voor
inventaris en inrichting zijn geheel afgeschreven. Zij bedroegen
r.e. 40.762,26 tegen r.e. 21.569,40 in het vorige verslagjaar.

CREDIT
Rente en provisie van de verstrekte kredieten
Deze bate bedraagt r.e. 9.627.777,83 tegen r.e. 6.357.997,87
in de vorige verslagperiode. In deze stijging weerspiegelt zieh de toeneming van de bedragen die op de verstrekte kredieten zijn uitbetaald.
Rente en provisie van de beleggingen
Het bedrag aan opbrengsten, dat de belegging en uitzetting
van de beschikbare middelen hebben opgeleverd, beloopt r.e. 6.599.993,95
tegen r.e. 7.637.437,16 in de vorige verslagperiode. In deze vermindering weerspiegelt zieh de dahng van de beschikbare middelen.
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IV

Tijdens de Jaarvergadering op 27 mei 1963 is de Raad van
Gouverneurs overgegaan tot de algemene herbenoeming van de Raad
van Rewind voor een nieuw tijdvak van vijf jaar, Daar de heren Pasquale
SARACENO en Mario PENNACHIO zieh niet voor herbenoeming
beschikbaar stelden, werden de beren Aldo BALDARI en Lionello
FRONZONI tot plaatsvervangers van de beren Stefano SIGLIENTI
en Giuseppe DI NARDI benoemd, welke laatstgenoemde gewoon bewindvoerder werd.
De beer Pierre-Paul SCHWEITZER verzocbt om ontslag
na te zijn benoemd tot directeur van bet Internationale Monétaire
Fonds. Met ingang van II februari 1964 beeft de Raad van Gouverneurs
in zijn plaats de beer Jean SALTES tot bewindvoerder aangesteld.
Wij zeggen de beren SARACENO, PENNACHIO en
SCHWEITZER dank voor de waardevoUe en deskundige medewerking
die zij de Bank sedert haar opricbting bebben verleend.
*

*

*

Op 31 december 1963 waren in totaal 123 personen bij de Bank
werkzaam.
Brüssel, 14 aprii 1964.
De President 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 positie van de Europese Investeringsbank
per 31 december 1963 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 onder de gegeven omstandigheden nodig
oordeelden.
PRICE WATERHOUSE & Co.

15 aprii 1964.
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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

122.697.801,95

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

24.660.911,17
147.358.713,12
8.562.954,50

GOUD
SCHATKISTPAPIER, WISSELS EN
SCHULDBRIEVEN

Geldsoorten van de Lid-Staten
met een looptijd van maxi
maal een jaar
met een looptijd langer dan
een jaar
Andere geldsoorten
met een looptijd van maxi
maal een jaar

8.967.289,94
6.297.340,26
15.264.630,20
3.456.252,54
18.720.882,74

VORDERINGEN WEGENS NOG TE
LEVEREN OBLIGATIES

Geldsoorten van de Lid-Staten

8.210.230,98

VERSTREKTE KREDIETEN

waarop
uithetaald :
in geldsoorten van de LidStaten
in andere geldsoorten
nog uit te hetalen

175.009.227,10
25.015.012,66
-200.024.239,76
81.008.174,44
281.032.414,20

INVENTARIS EN INRICHTING

1,00
2.581.549,03

TE ONTVANGEN RENTE EN PROVISIE
DIVERSE REKENINGEN

58.482,28
Totaal : r.e.
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466.525.227,85

DECEMBER 1963
gram fijn gond — Art. 4 van de Statuten)
Bank zijn de volgende omrekeningskoersen gebruikt :
FFr. = 625 Lires = 50 L ux.Fr. = 3,62 fl. = 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
20.970.420,22

STATUTAIRE RESERVE

RESERVE VOOR VERLIEZEN UIT HOOFDE
VAN VERSTREKTE KREDIETEN EN GARANTIES

EGALISATIERESERVE VOOR
EN VOOR EMISSIEKOSTEN

RENTE

OP

15.000.000,00

LENINGEN

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

6.000.000,00

2.000.000,00
23.000.000,00

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

461.072,22

LENINGEN OP MIDDEN-LANGE EN LANGE TERMIJN

in geldsoorten van de Lid-Staten
in andere geldsoorten

86.777.291,13
1.646.534,72
88.423.825,85
81.008.174,44

NOG TE BETALEN OP VERSTREKTE KREDIETEN

TE BETALEN EN VOORUITONTVANGEN RENTE EN PROVISIE

981.302,37
1.680.432,75

DIVERSE REKENINGEN

Totaal : r.e.

466.525.227,85
81

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

ADMINISTRATIEKOSTEN

1.902.651,44

RENTE EN KOSTEN VAN LENINGEN .

3.939.513,99

BANKKOSTEN EN WAARDERINGSVERSCHILLEN

10.951,06

AFSCHRIJVING INVENTARIS EN INRICHTING

40.762,26

RESERVE VOOR VERLIEZEN UIT HOOFDE VAN VERSTREKTE KREDIETEN
EN GARANTIES

EGALISATIERESERVE VOOR
SIEKOSTEN

RENTE OP LENINGEN

EN

VOOR

EMIS-

500.000,00

WINSTSALDO OVERGEBOEKT NAAR DE STATUTAIRE RESERVE

Totaal : r.e.
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4.500.000,00

5.378.645,05
16.272.523,80

OVER

HET BOEKJAAR 1963

gram fijn goud — Art. 4 v an de Statuten)
CREDIT

RENTE EN PROVISIE VAN DE VERSTREKTE KREDIETEN

9.627.777,83

RENTE EN PROVISIE VAN DE BELEGGINGEN .

6.599.993,95
44.752,02

KOERSVERS GRILLEN

Totaal : r.e.

16.272.523,80
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VERKLARING VAN HEX 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 regelmatigbeid van haar
verrichtingen en van haar boeken,
gezien het jaarverslag over 1963 alsmede de balans van de
Bank op 31 december 1963 en de winst- en verUesrekening over het
op die datum afgesloten boekjaar, zoals deze zijn vastgesteld door de
Baad van Rewind in baar zitting van 14 aprii 1964,
gezien de artikelen 22, 23 en 24 van het Reglement van Orde,
verklaart bij deze :
dat de verrichtingen van de Bank gedurende het boekjaar 1963
hebben plaatsgevonden met inachtneming van de door de Statuten
en het 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, 24 aprii 1964
Het Comité ter contrôle van de Boekhouding,
Κ. BERNARD
Α. M. DE JONG
R. BRESSON
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Lesigne« Bruxelles.

