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De werkzaamhedeu van de Europese Investeriugsbank in 1964
moeten worden gezien in bet kader van de algemene ontwikkebng in
de zes landen van de Europese Economische Gemeenschap en daarenboven worden beschouwd in verband met de economische problemen
van de geassocieerde landen die mede tot bet werkterrein van de Bank
behoren. Dit vormt bet onderwerp van bet eerste deel van bet Verslag,
waarbij in bet eerste boofdstuk een overziebt wordt gegeven van de
conj uncturele ontwikkeling in de zes Lid-Staten en in de eerste twee
geassocieerde landen waaraan de Bank baar medewerking verleende,
nl. Griekenland en Turkije. Het tweede boofdstuk handelt over de
investeringen in de zes landen der Gemeenschap, terwijl bet derde boofd
stuk aan de hand van de bescbikbare statistische gegevens een uiteenzetting geeft van de financiering der investeringen, zulks mede in verband
met de verhoudingen op de kapitaalmarkten, de besparingen en de
kapitaalbewegingen binnen de Gemeenschap en tussen de Gemeenschap
en het buitenland.
Het tweede deel van het Verslag is gewijd aan de activiteiten
van de Bank : de kredietverlening en de opgenomen leningen. De Bank
heeft in 1964 in de zes landen der Gemeenschap en in Griekenland het
verlenen van kredieten, gefinancierd met haar eigen middelen, voortgezet. Voor de eerste maal sloot zij in Turkije bijzondere transacties af
uit middelen baar door de Lid-Staten ter bescbikking gesteld, terwijl de
eerste tussenkomsten ten beboeve van de onlangs geassocieerde Afrikaanse staten en Madagascar werden voorbereid. Het Verslag geeft
tevens een uitvoerige lijst van de in de loop van het verslagjaar verleende
kredieten en opgenomen leningen en statistische overzichten die de
resultaten van baar activiteiten in voorgaande jaren samenvatten. Het
derde deel omvat een toelicbting op de voornaamste balansposten,
terwijl het Verslag wordt afgesloten met een speciale Studie over de
industriële ontwikkeling in Griekenland.
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JAARVERSLAG 1964
I
DE ECONOMISCHE ONTWIKKELING
IN DE GEMEENSCHAP, GRIEKENLAND
EN TURKIJE
Een doorslaggevende factor voor de ontwikkeling van de Europese
Economische Gemeenschap in 1964 was de gecoördineerde invoering
van een conjunctuurbeleid, gericht op het wegnemen van de inflatoire
evenwichtsverstoringen die met uiteenlopende kracht in de Lid-Staten
aan het licht traden. Rehoudens specifieke factoren eigen aan hepaalde
landen, waren deze evenwichtsverstoringen vooral te wijten aan helangrijke overschotten op de hetahngshalans, aan overheidsuitgaven en aan
sterk toenemende kredietverleningen aan de economie hij een meer dan
volledige tewerkstelling van het geschoolde arheiderspotentieel en een
intensieve aanwending van de hestaande produktiecapaciteit.
De versterking van de spanningen in Italië en Frankrijk hehhen
de regeringen van deze landen sedert 1963 genoopt tot het nemen van
stahiliserende maatregelen.
De grote onderlinge afhankelijkheid die de volkshuishoudingen
van de Lid-Staten van de Gemeensehap hehhen hereikt deed vrezen,
dat deze evenwichtsverstoringen zieh zouden verhreiden terwijl ze aan
kracht zouden winnen en dat de maatregelen door de staten afzonderlijk
genomen, zouden leiden tot het overhrengen van de inflatoire spanningen
naar de nahuurlanden. Ten einde het gevaar van een sterke inflatoire
heweging die zieh geleidelijk over de gehele Gemeenschap zou uithreiden,
te voorkomen hehhen de Lid-Staten, op voorstel van de Commissie van
de Gemeenschap, tot gezamenlijke actie hesloten waaraan een gemeenschappeHjke politick ten grondslag lag : het hestrijden van de inflatoire
spanningen door maatregelen tot stahilisering van inkomens en prijzen
door heïnvloeding van de totale vraag, zonder de groei van de produktie
op drastische wijze af te remmen en met vermijding van enigerlei maat
regelen die tot heperking van het handelsverkeer zouden kunnen leiden.
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De Raad van Ministers van de Gemeenschap heeft hiertoe in
aprii 1964 aan de Lid-Staten een reeks van nauwkeurig omschreven aanbevelingen gedaan ter zake van beperking van de toeneming van de
begrotingsontvangsten en -uitgaven en de handhaving c.q. versterking
van een restrictieve kredietpolitiek.
Be maatregelen die de afzonderlijke staten in overeenstemming
met de beslissingen van de Raad bebben genomen, hebben tegen bet
einde van bet jaar de terugkeer naar bet intern en extern evenwicbt
kracbtig bevorderd. De ontwikkeling van de prijzen, die, vergeleken met
1963, gemiddeld voor de Gemeenscbap in baar gebeel, in 1964 een stijging
van 4 % vertoonden, en de toeneming van de kosten per eenbeid, blijven
eebter zorgwekkend. De Raad van Ministers beeft dan ook op 10 november 1964 verklaard, dat bet stabilisatiebeleid dient te worden voortgezet.
Gelet op de toenemende différéntiëring tussen de eonjunctuurbewegingen
in de verscbillende Lid-Staten beeft de Raad op 30 maart 1965 een aanbeveling gedaan tot gematigde stimulering van de binnenlandse vraag
in Italië, vooral met bet doel de investeringsuitgaven op te voeren, tot
aanmoediging van de investeringen van de particulière industrie in
Frankrijk en tot verzacbting van de politiek tot afremming van de kredietverlening in België en Luxemburg.
De ontwikkeling van de eeonomisebe bedrijvigbeid beeft een aanzienlijke weerslag van de in 1964 in de Lid-Staten gevoerde conjunetuurpolitiek ondervonden.
In Duitsland en Nederland beeft bet expansietempo een zeer boog
peil bereikt, terwijl de optredende spanningen, boewel deze beter konden
worden bebeerst, aan bet einde van bet jaar nog niet verdwenen waren.
In Nederland steeg bet bruto nationaal produkt met 7,5 % tegen 3,8 %
in bet voorgaande jaar; aan de Sterke toeneming van de prijzen die in
bet eerste kwartaal werd waargenomen kwam daarna een einde. Blijven
de loonkosten sneller stijgen dan de produktiviteit dan zou deze meer
bevredigende toestand evenwel moeilijk kunnen worden gebandbaafd.
Het nationale produkt van Duitsland vermeerderde met 6,5 % tegen
3,2 % in 1963; de spanningen, met name op de arbeidsmarkt en de
opwaartse druk op de prijzen bleken minder ernstig te zijn dan werd
gevreesd; bet goederenaanbod was voldoende elastisch ten aanzien van
de normaler geworden vraagverboudingen. Een en ander vond zijn
oorzaak in een zekere afneming van de groei der overbeidsuitgaven, in
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een rüstiger beloop van de orders van de zijde van verscheidene belangrijke handelspartners en in de handhaving van een hoog niveau der
besparingen.
België, waar de expansie gedurende de eerste jaren van bet
bestaan van de Gemeenschappelijke Markt traag verliep, gaf een stijging
van 5,5 % te zien, bet hoogste percentage sedert 1958, tegenover 3,9 %
in 1963. Spreiding van de overheidsinvesteringen en een straffer monetair
beleid hebben zowel de overspanning van de vraag als de spanningen
op de arbeidsmarkt gematigd.
In Frankrijk, waar de invoering van een programma tot evenwicbtsherstel, vastgelegd in de herfst van 1963, de beteugeling van de
inkomens- en prijsstijging heeft mogelijk gemaakt, bedroeg de toeneming
van bet nationale produkt 5,5 %, tegen 5 % in 1963. De vooruitgang
van de industriële produktie werd evenwel vertraagd, met name in de
sector der kapitaalgoederen; onlangs werden maatregelen genomen zowel
ter zake van de belastingen als op bet gebied van de kredietverlening ten
einde de investeringen aan te moedigen.
In Italië noopte de omvang van de evenwicbtsverstoring tot een
uitzonderlijk straf beleid ter bestrijding van de inflatie en was bet derbalve onvermijdelijk de conjunctnur van dit land enigermate te vertragen.
Deze vertraging was des te sterker daar de bereidbeid tot investeren van
de ondernemers zeer ongunstig beïnvloed werd door de geleidelijke
inkrimping van winstmarges die een gevolg was van de aanzienlijke
inflatoire stijging van de produktiekosten. De verboging van bet bruto
nationaal produkt bleef in 1964 beperkt tot 2,7 % i.p.v. 4,8 % in 1963,
terwijl de investeringen aanmerkelijk verminderden. De prijsstijging die
zicb in 1964, boewel in een lager tempo, voortzette, was vrijwel uitsluitend te wijten aan een toeneming van de kosten die baar oorzaak
vond in de vertraagde uitwerking van de inflatoire evenwicbtsverstoringen
en in structurele factoren.
Het jaar 1964 beeft voor de gebele Gemeenscbap over bet algemeen
een bernieuwde expansie gebracht; bet bruto produkt Steeg naar volume
met ongeveer 5,5 %, tegen 3,9 % in bet voorafgaande jaar en bereikte
biermede een peil van circa 270 miljard rekeneenbeden 0), In verge(1) Behoudens wanneer het tegendeel blijkt, zijn de in het Jaarverslag genoemde geldbedragen uitgedrukt
in de rekeneenheid (voor de definitie zie hlz. 2).
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lijking tot 1958, toen de Gemeenschappelijke Markt ward ingesteld,
betekent dit een toeneming met 38 %, tagen 28 % in de Verenigde Staten
en 21 % in hat Verenigd Koninkrijk.
*
*

4)

In Griekenland bleef de conjunctuur zieh in stijgende bjn bewegen.
De toeneming van bet volume van de industriële produktie met meer dan
10 % trekt hierbij vooral de aandacht. Haar aandeel in bet nationale
produkt overtreft daardoor dat van de landbouw, hoewel de toeneming
bier toeh ook 8 % bedroeg. Hat nationale produkt vertoonde een aanwas
van totaal 8 %.
De expansie ward gesteund door een starke toeneming van de
investeringen met circa 20 %, die voor vrijwel alle seetoren, met uitzondering van de mijnbouw gold, terwijl in de particulière sector de
groei groter was dan in de overheidssector. Ondanks een meer dan
gemiddelde stijging lagan de particulière investeringen in de fabrieksnijverheid op een tamelijk laag niveau en bedroegen nauwelijks meer
dan 100 miljoen rekeneenheden. Het totale verbruik nam daarentegen
met ongeveer 10 % toe.
De aanzienlijke stijging van de inkomsten in 1964 vormde een
tamelijk starke Stimulans voor de vraag, waardoor — in strijd met de
verhoudingen tijdens de voorgaande jaren — de opwaartse druk op
de prijzen vergrootte. Ter oorzake van het stark op expansie gerichte
klimaat ward gevreesd dat zieh moeilijkheden zouden voordoen met
betrekking tot het behoud van het monétaire evenwicht. In 1964 ward
de toestand der buitenlandse betalingen trouwens aanmerkelijk slechter.
De goedereninvoer beliep meer dan 800 miljoen, of wel 15 % meer dan
in 1963. Tegenover de vergrote import die verband houdt met de ontwikkeling van de vraag, standen een nagenoeg gelij kgebleven uitvoer ten
bedrage van circa 300 miljoen en onveranderde inkomsten uit onzichtbare
transacties. Vooral aan de toeneming van daze laatste post was in het
verladen het vrijwel stabiel blijven van het tekort te danken. Rekening
houdende met de overmakingen van cmigranten bedroeg het nadelig
saldo 150 miljoen, dat door een netto invoer van vooral particulier
kapitaal en uit een geringe daling van de monétaire reserves ward gedekt.
De regering heeft een aanvang gemaakt met een aantal hervormingen, waaronder de oprichting van een nieuwe overheidsbank voor
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ontwikkeling door samensmelting van verscheidene reeds bestaande
instellingen. Het nieuwe ontwikkelingsplan dat thans in voorbereiding is
beoogt verboogde inspanningen om tot een versnelde modernisering van
de landbouw te kernen en tot bevordering van de industriële ontivikkeling.
Zonder het belang van de ontwikkebng van de landbouw te willen
miskennen, waaraan de Bank trouwens reeds haar medewerking heeft
verleend, lijkt het op zijn plaats in dit Jaarverslag een Studie te wijden
aan de industriële ontwikkeling.
*

*

*

1 December 1964 werd het Associatie-verdrag tussen de Europese
Economische Gemeenscbap en Turkije van kracht,
Het economische beleid van Turkije vindt zijn uitgangspunt in
het Vijf-jaren-plan 1963-1967, de eerste etappe van een ontwikkelingsprogramma dat zieh over 15 jaren uitstrekt. De voornaamste doelstellingen zijn groei van het nationale produkt met 7 % per jaar, industrialisatie, opvoering van de werkgelegenheid voor een bevolking die met
ongeveer 3 % per jaar groeit en verbetering van het onderwijs, Het plan
beoogt voorts het betalingsbalanstekort hinnen 10 jaren te doen verdwijnen. Hervormingen met betrekking tot de organisatie van de staatsbedrijven, de landbouw, het kredietwezen en de helastingwetgeving
moeten de verwezenhjking van het plan bevorderen.
Terwijl het groeipercentage van het nationale produkt in het
eerste jaar van het plan 7,5 % hedroeg, waarmede het het gestelde doel
iets te boven ging, daalde het tot 4 % in 1964; met name in de landbouw
was van een stijging van de toegevoegde waarde geen sprake. De gunstige
resrdtaten die voor de uitvoerprodukten katoen, tabak en noten werden
behaald konden niet opwegen tegen de ten opzichte van 1963 gedaalde
graanoogsten, waarbij opgemerkt wordt dat 1963 een uitzonderhjk goed
jaar was. Onzekerheden zowel in het binnenlandse als buitenlandse
beleid blijven de economische ontwikkeling drukken.
Het totale volume van de in 1963 gedane investeringen bereikte
de in het plan voorziene omvang, maar de verdeling vertoonde verschei
dene afwijkingen van de strecfcijfers. In de woningbouw waar een terug-
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gang werd verwacht, handhaafde zieh can grote bedrijvigheid, daarentegen warden bapaalda industriëla invastaringan in staatsbadrijvan
uitgastaid.
Daze tandantias scbijnan in 1964 in toanamanda mate op ta tradan;
voorlopiga gaga vans wijzan uit dat da produktiave invastaringan in
ovarbaids- an particubara ondarnamingan banadan da gastelda ramingen
zijn gablevan.
Gaduranda da aarsta twaa jaran van bat plan kon da stabilitait
van bat prijsnivaau an van da geldwaarda gabandhaafd worden, nadat in
bat aarsta halfjaar van 1963 can prijsstijging bad plaatsgavondan.
Op da voortduranda acbtaruitgang van da batalingsbalans in
voorafgaanda jaran is can balangrijka varmindaring van bat deficit
gavolgd (102 miljoen tagen 280 in 1963). Da goadaranuitvoar staag mat
12 % an baliap 411 miljoan, bat boogsta pail sadert 1953; da invoar
daalda daarantagan tot 537 miljoan, batgaan can varmindaring van
22 % batakant.

DE

INVESTERINGEN

Volgans can voorlopiga raming badroagan in 1964 da invasteringan(9 in da Gemaanscbap 63 miljard, of wal 11 % mear dan in bat
voorgaanda jaar; naar volume batakanda dit can stijging van circa 7 %.
Da invastaringan naman snallar toa dan bat nationale produkt en
vartaganwoordigdan 23,3 % biarvan tagen 22,8 % in 1963. Voor da
Gameensabap in baar gabaal ligt dit parcantaga dus aanzianlijk bogar dan
in andare grota gaïndustrialisaarda landen, zoals bij voorbaald da Varanigda Statan an Groot-Brittannië, waar dit parcantaga in da laatsta jaran
in da orda van grootta van 16 lag. Binnen da Gamaanscbap bastaan avanwal verscbillan tussan anarzijds Duitsland, Naderland, Italië an Luxem
burg, waar da invastaringan in da perioda 1961-1964 gemiddald 23 tot

(1) In den vervolge wordt in het Verslag onder « investeringen » verstaan « de bruto vorming van vast
kapitaal ».
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25 % van het nationale produkt vormden, en anderzijds Frankrijk en
België, waar het percentage in de orde van grootte van 20 ligt.
Zoals uit onderstaande tabel blijkt, beliepen de investeringen
van bet bedrijfsleven voor de Gemeenscbap in baar gebeel circa 37 miljard. Ten opzicbte van bet voorafgaande jaar en voornamelijk als gevolg
van bet in Italië gevoerde conjunctuurbeleid, is bet groeipercentage
naar de waarde gerekend slechts 7, of wel ongeveer 3 % naar volume.
Hun aandeel in bet totaal der investeringen was van 1962 op 1963 reeds
gedaald, van 1963 op 1964 liep bet percentage van bijna 62 tot 59,4
terug. Anderzijds blijven de uitgaven voor woningbouw en voor de
investeringen der overbeidslicbamen in een duidelijk sneller tempo dan
in bet voorafgaande jaar toenemen ondanks maatregelen tot afremming
die in verscbeidene landen genomen werden; de groeipercentages worden
op respectievelijk 19 en 17 geraamd. De sterkere stijging op deze beide
terreinen moet echter ten dele worden toegescbreven aan een bijzondere
factor, te weten bet verscbil in climatologiscbe omstandigbeden in de
eerste maanden van de beide acbtereenvolgende jaren.

DE INVESTERINGEN IN DE GEMEENSCHAP
I96I-I964

In miljarden rekeneenheden
legen
lopende prijzen

In % van het totaal

I96I

1962

1963

1964

I96I

1962

1963

1964

Investeringen van het bedrijfsleven

29,8

32,9

34,9

37,4

63,8

63,2

61,8

59,4

Woningbouw

10,7

12,0

13,5

16,1

23,1

23,1

23,9

25,5

6,1

7,1

8,1

9,5

13,1

13,7

14,3

15,0

46,6

52,0

56,5

63,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Overheidsinvesteringen

Totaal

Van land tot land vertoonde de gezamenlijke ontwikkeling der
investeringen duidelijke verscbillen. In Frankrijk was bet groeipercentage
nagenoeg gelijk aan dat in 1963; in Nederland, Duitsland en België trad
een kracbtig berstel in, in Italië daarentegen een aanzienlijke teruggang.
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TOENEMING VAN DE INYESTERINGEN IN DE LANDEN VAN DE GEMEENSCHAP
(in % ten opzichte van het voorgaande jaar)

% naar de waarde

% naar volume

1962

1963

1964

1962

1963

1964

Duitsland

11,8

5,2

13,8

5,2

2,2

11,0

Frankrijk

11,6

12,7

12,2

7,5

6,9

8,5

ItaUe

14,6

11,8

- 1,3

8,8

5,7

- 9,2

Nederland

5,9

8,3

21

3,1

3,9

16

België

7,4

5,7

15

3,8

1,6

10

Luxemburg

12,7

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

Gemeenschap

11,6

8,7

11,3

6,5

4,2

7,2

n.b. = gegevens niet beschikbaar.

In Duitsland vertoonden de investeringen een grote stijging,
namelijk 11 % tagen 2,2 % in het voorgaande jaar, welke haar oorzaak
vond in de dank zij een zachtere winter toegenomen hedrijvigheid in
de houwnijverheid en in vergrote aankopen van kapitaalgoederen.
De stark gestagen huitenlandse vraag heeft sedert 1963 de inves
teringen in de exportindustrieën hevorderd. In 1964 leidde de toege
nomen hinnenlandse vraag tot een verstärkte inzet van de beschikbare
produktiecapaciteit an vormde zij de investeringsprikkel in het merendeel van de hedrijfstakken. Er zijn talrijke aanwijzingen dat de ondernemingen in de loop van het jaar hun aanvankelijke schema's hehben
vergroot, waarhij uithreiding van de produktiecapaciteit op de voorgrond stond.
In Frankrijk vertoonde de ontwikkehng geen noemenswaardige
verandering; de investeringen Stegen in 1964 met 8,5 % tagen 6,9 %
in het voorgaande jaar.
De maatregelen tot herstel van het evenwicht waren niet gericht
op direkte heïnvloeding van het investeringsniveau, maar op een ver-
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betering van bet evenwicht tussen de produktie en bet uiteindelijke
verbruik. De overheidsinvesteringen werden aangepast aan de beschikbare capaciteit, voornamelijk door een spreiding van de aanbestedingen,
zonder de groei al te veel geweld aan te doen. Hoewel de Staat de fondsen
die bij aan bet Crédit Foncier ter beschikking Steide, drastisch besnoeide,
gaf de woningbouw bij voortduring een grote bedrijvigheid te zien dank
zij een toegenomen beroep op particulière financieringsmiddelen.
Het bedrijfsleven heeft waarschijnlijk in de loop van 1964 in
een ietwat vertraagd tempo geïnvesteerd. Terwijl de industriële investeringen van de particulière sector met 3 tot 4 % terugliepen, Stegen de
uitgaven in de andere sectoren, vooral in de landbouw en de handel, in
bijna hetzelfde tempo als in 1963.
Over bet geheel genomen schijnt het bedrijfsleven niet zulke
te hebben ondervonden als de
grote moeilijkheden bij de financiering
maatregelen tot afremming van de begrotingsuitgaven en van de kredietverlening deden vrezen. De verkregen middelen hebben echter voor een
deel gediend tot een vergroting van de voorraadvorming. Gaf de gezamenlijke zelffinanciering in 1964 met name in de basisindustrieën en in
bepaalde nationale bedrijven een stijging te zien, toch ondergingen een
groot aantal ondernemingen sedert 1959 de gevolgen van de voortdurende beperking van bun mogelijkheden tot zelffinanciering. Bovendien
werden de investeringen in bepaalde bedrijfstakken afgeremd uit vrees
voor verminderde afzetmogelijkheden.
In Italië kwam de duidelijke vertraging in de groei tot uiting in
de plotselinge daling der investeringen van het bedrijfsleven, die naar
de waarde met circa 14 % ten opzichte van het voorgaande jaar verminderden, en met bijna een vijfde naar volume. De teruggang die bijzonder
groot was ten aanzien van de investeringen in kapitaalgoederen, liet
ook de totale bouwnijverbeid niet ongemoeid door een aanzienlijke
daling van orders. Verscheidene factoren zij η voor het ontstaan van
deze toestand aan te wijzen, zoals de voortdurende daling der winsten,
die vooral te wijten is aan de toegenomen loonkosten zonder een dienovereenkomstige stijging van de produktiviteit en aan een trager of
dalend beloop der verkopen. Het minder goede vertrouwensklimaat en
de restrictieve kredietpolitiek in het eerste half jaar zij η niet vreemd
aan deze ontwikkeling.
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De investeringen in de woningbouw Stegen voor zover het de
afbouw van begonnen woningen betrof, terwijl een ernstige crisis optrad
in de nieuwbouw. De openbare werken bleven voortgang vinden; over
bet gebeel genomen liepen de investeringen zelfs naar de waarde terug
en naar volume met ongeveer 9 %.
Een reeks van maatregelen die längs direkte of indirekte weg de
investeringsactiviteiten door een ruimere beschikbaarstelling van financieringsmiddelen moeten doen berleven, werd in de loop van het jaar
afgekondigd of voorbereid. De Staat besloot bepaalde sociale lasten van
de ondernemingen over te nemen, terwijl tegen het einde van het jaar
gunstige belastingmaatregelen voor investeringen voor uitbreiding en
modernisering en voor samensmelting van ondernemingen van kracht
werden.
In Nederland kon de krachtige toeneming der investeringen zieh
gedurende het gebele jaar bandtiaven en wel voor bijna alle sectoren.
De groei was bijzonder aanzienlijk in de bouwnijverbeid, zowel in de
woningbouw ( + 25 %) als in de industriële bouw en in de openbare
werken. De vraag in de bouwnijverbeid overtrof echter de produktiecapaciteit ondanks bet gestegen aantal tewerkgestelden en de duidelijke
produktiviteitsvermeerdering, zodat beperkende maatregelen genomen
moesten worden, zoals opschorting van bepaalde belastingfaeiliteiten,
inkrimping van bepaalde overbeidsinvesteringen en een strenger regime
ten aanzien van het afgeven van vergunningen.
De vergroting van de vraag, grotendeels voortvloeiende uit de
loon- en inkomensstijging, dwong het bedrijfsleven zijn produktieeapaeiteit uit te kreiden. Ondanks loonsverhogingen en prijsbeheersing
behield het bedrijfsleven door de snelle stijging van de omzetten de
mogelijkheid tot zelffinaneiering. Voor zover de zelffinaneiering niet
voldoende was konden de ondernemingen bun finaneieringsbehoeften
dekken uit leningen ondanks de bandhaving van een restrietief kredietbeleid.
Omvangrijke installatiewerken werden ondernomen of voortgezet
in onder meer de sector van de aardgaswinning, van de staal- en chemische
industrie, terwijl de investeringen voor rationalisering een belangrijke
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plaats bleven innemen. Over het geheel namen de investeringen van het
bedrijfsleven met ongeveer 14 % naar volume toe, tegen 4,3 % in 1963,
Ook de overheidssector vertoonde ondanks beperkende maatregelen een uitgesproken stijging der investeringen, die 15 % bedroeg.
De verwezenlijking op lang zieht van grote projecten, zoals bet Delta
Plan, uitbreiding van het wegennet en bouw van Scholen, maakte goede
voortgang.
In België verscherpten zieh de spanningen, die in eerste instantie
in de bouwnijverheid zeer aanzierJijk waren geweest. De autoriteiten
namen dan ook restrictieve maatregelen : aanvankelijk inkrimping van
de kredietverlening en spreiding van nieuwe overheidsinvesteringen;
voorts werd tegen bet midden van 1964 overgegaan tot verminderen van
de investeringsfaciliteiten in de minder ontwikkelde gebieden en tot
invoering van straffere voorwaarden bij de verlening van hypothécaire
kredieten.
De investeringen van het bedrijfsleven Stegen met 10 % naar
volume, tegen 2,5 % in het voorgaande jaar. De stijging moet worden
toegeschreven aan de belangrijke uitbreiding van de produktiecapaciteit
in de petro-chemiscbe industrie en electriciteitsvoorziening, aan de bouw
van een groot staalbedrijf en, voor het overige, vooral aan de inves
teringen voor rationalisering. De groei lijkt niet ernstig te zijn belemmerd
door finaneieringsproblemen;
de restrietieve maatregelen die te dien
aanzien werden genomen sehijnen slechts nieuwe investeringsprojekten
te hebben afgeschrikt.
De investeringsbedrijvigheid van buitenlandse ondernemingen bleef
van belang, hoewel de belangstelling van buitenlandse zijde na het
intreden van een toestand van voUedige werkgelegenheid schijnt te
zijn verflauwd.
Over het geheel genomen namen de investeringen met ongeveer
10 % toe, tegen 1,6 % in 1963.
In het Groot-Hertogdom Luxemburg schijnen de investeringen
van het bedrijfsleven als gevolg van een vermindering in de staalindustrie over het geheel genomen lager te liggen dan in het voorafgaande
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jaar. Bepaalde bedrijfstakken blijken echter grote bedrijvigheid te hebben
ontwikkeld, waaronder de chemisehe industrie, waar bepaalde buitenlandse ondernemingen belangrijke projekten ten uitvoer leggen.

DE

FINANCIERING VAN DE I Ν Y E S Τ E R I Ν G E Ν
EN DE KAPITAALMARKTEN

De totale investeringen in de Gemeenschap zijn derbalve (zie
blz. 23) samengesteld uit 9 tot 10 miljard overheidsinvesteringen en
ongeveer 53 miljard investeringen voor de particulière sector (meer
dan 37 miljard komt voor rekening van het bedrijfsleven en 16 miljard
voor de woningbouw).
De eigen middelen van het bedrijfsleven en particulieren vormen
vernit het grootste deel van de middelen ter financiering
van de inves
teringen van de particulière sector. De afschrijvingen vertegenwoordigen
het leeuwenaandeel en kunnen ruwweg op 25 miljard of 47 % van de
totale investeringen worden geschat, welke door de ondernemingen uit
lopende inkomsten werden gefinancierd.
De overige 28 miljard aan netto investeringen werd voornamelijk
gefinancierd uit door het bedrijfsleven gereserveerde winsten en uit
particulière middelen bestemd voor woningbouw. Rij gebrek aan statis
tische gegevens kan men de hiermede gemoeide bedragen slechts achteraf
bepalen na aftrek van het beroep op externe financieringsmiddelen,
emissies van effecten of kredieten op middellange en lange termijn. Dan
nog omvatten deze bedragen het voor financiering
van investeringen
gebruikte deel van de kredieten op korte termijn, die zowel naar de tijd
als naar de landen een sterk wisselend karakter hebben.
Men kan aldus de volgende benaderende opstelling van de inves
teringen van de particulière sector maken :
Investeringen van de particulière sector
minus ; Afschrijvingen van het bedrijfsleven
Netto investeringen
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53 miljard
— 25 miljard
28 miljard

gedekt door : — Netto emissies van efFecten
(particulière sector)
— Uitzetting van de middellange en
lange kredietverlening
— Netto interne financiering van de
ondernemingen en particulieren en
mutaties in het gebruik van kredieten op körte termijn

7 - 8 miljard
10-11 miljard

ca. 10 miljard

Dit hoofdstuk is gewijd aan de verschillende aspecten van de
kapitaalmarkten in verband met de financiering
der investeringen en
bestaat uit zes paragrafen :
— Uitgiften van efFecten;
— Middellange en lange kredietverlening aan de particulière sector;
— Het totale beroep van de particulière sector op externe middelen;
— De financieringsbehoeften
van de overheid;
— De besparingen;
— Particulière kapitaalbewegingen op lange termijn tussen de landen
van de Gemeenschap onderling en met landen daarbuiten.
1. Uügijten van effecten.
Het bedrag van de openbare efFectenemissies gaF in 1964 in de
Gemeenschap een stijging van 13 % te zien, een percentage dat enige
punten hoger ligt dan in het voorgaande jaar (10 %).
NETTO EMISSIES VAN EFFECTEN IN DE GEMEENSCHAP,
1961-1964
1961

1962

1963

1964

Effectensoorten
(in miljarden rekeneenheden)
Aandelen

2,34

2,67

2,04

2,71

Obligatieleningen van de overheid
(Staat en lagere overheid)

1,47

1,51

2,43

2,43

Ohhgatieleniugen van de particulière sector
(hedrijfsleven en kredietinstellingen)

3,18

3,89

4,38

4,92

Totaal Gemeenschap

6,99

8,07

8,85

10,06
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Van het ene jaar op het andere wijzigt zieh de verdeling tussen
aandelen en obligaties. De aandelenemissies ondergingen in 1963 een
duidelijke daling, terwijl zij in 1964 met meer dan 30 % Stegen waardoor wederom het in 1962 bereikte peil werd bereikt. De obligatieleningen van de overbeid vertoonden weinig verandering, terwijl die van
het bedrijfsleven en instellingen voor kredietverlening aan het bedrijfsleven een weinig Stegen.

UITGIFTEN VAN AANDELEN IN DE GEMEENSCHAP,
1961-1964

1961

1962

1963

1964

Landen
(in miljarden rekeneenheden)

Duitsland

0,82

0,55

0,33

0,56

Frankrijk

0,66

0,81

0,84

0,95

Italie

0,67

0,97

0,64

0,88

Nederland

0,04

0,13

0,02

0,06

België

0,12

0,16

0,12

0,17

Luxemburg

0,03

0,05

0,09

0,09

Totaal Gemeenschap

2,34

2,67

2,04

2,71

In Duitsland, België en Nederland werd de plaatsing van nieuwe
aandelen begunstigd door het expansieve investeringsklimaat en door
de prijsboudendheid der aandelenkoersen.
In Frankrijk hebben de particulière industriële investeringen in
1964 geen vooruitgang gemaakt; de aandelenemissies namen toch enigermate toe ondanks de aanhoudende daling van de koersen.
In Italië kon, na de teruggang in 1963, een opleving worden waargenomen, ondanks de opmerkelijke daling in de investeringen van het
bedrijfsleven en een nieuwe daling van de koersen op de kapitaalmarkt.
Enkele maatschappijen met een sterke buitenlandse decineming konden
bun kapitaal aanzienlijk uitbreiden.

30

NETTO-EMISSIES VAN OBLIGATIELENINGEN IN DE GEMEENSCHAP,
1961-1964

1961

1962

1963

1964

Landen
(in miljarden rekeneenheden)

Duitsland
Overheidssector
Particulière sector

1,96
0,96
1,00

2,36
1,05
1,31

3,00
1,54
1,46

3,33
1,54
1,79

Frankrijk
Overheidssector
Particulière sector

0,73
— 0,11
0,84

0,69
— 0,14
0,83

1,45
0,49
0,96

1,25
0,17
1,08

Italië
Overheidssector
Particuhere sector

1,39
0,23
1,16

1,61
0,10
1,51

1,70
— 0,11
1,81

2,18
0,24
1,94

Nederland
Overheidssector
Particuhere sector

0,13
0,12
0,01

0,11
0,03
0,08

0,27
0,28
— 0,01

0,17
0,13
0,04

België

0,44
0,27
0,17

0,61
0,46
0,15

0,39
0,23
0,16

0,42
0,35
0,07

Luxemburg
Overheidsseetor
Particuhere sector

—
—
^—

0,02
0,01
0,01

—
—
—

—
—
—

Totaal Gemeenschap
Overheidssector
Particuhere sector

4,65
1,47
3,18

5,40
1,51
3,89

6,81
2,43
4,38

7,35
2,43
4,92

Overheidssector
Particuhere sector

In Duitsland vertoonden de in 1964 geregistreerde obligatieleningen een duidelijke stijging. Het emissiebedrag van de overheidsseetor bleef stabiel. De verruiming van de markt is in hoofdzaak ten
goede gekomen aan de kredietinstellingen en meer in het bijzonder aan
de instellingen die zieh bezighouden met de financiering van de woningbouw. Drieëndertig procent van de beschikbare middelen werd in hypo
thécaire leningen helegd, tegen 30 % in het voorafgaande jaar. Het
bedrag waartoe de industrie een beroep op de markt deed bleef vrij
gering; de transacties omvatten onder andere de uitgifte van enige in
aandelen converteerbare obligatieleningen.
De verruiming van de markt hangt ten nauwste samen met de
nieuwe stijging van het aan inschrijvers aangeboden rendement dat van
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6 % bij bet begin van bet jaar opliep tot 6,3 %, een boog peil gezien de
betrekkelijk stabiele koopkraeht en de Sterke positie van de DM. In
maart 1964 heeft de Duitse regering echter een wetsontwerp ingediend
voor een afhouding bij de bron van 25 % van de inkomsten van Duitse
obligaties in banden van niet-ingezetenen. Het wetsontwerp is inmiddels
aangenomen en de voorgestelde belasting zal per 1 juli 1965 worden
ingevoerd. Derhalve zijn de böge rendementen niet langer aantrekkelijk
voor bet buitenland, en terwijl de aankopen van niet-ingezetenen in bet
voorgaande jaar 500 miljoen bedroegen, werden door ben in 1964 tot
een bedrag van 16 miljoen obligaties afgestoten. Rekening boudend met
deze ommekeer in de verboudingen zijn de door ingezetenen in obligaties
belegde bedragen van bet ene op bet andere jaar met 35 % toegenomen.
Naast de markt in Duitse obligaties beeft zicb een nieuwe markt ontwikkeld (vgl. biz. 45), waar buitenlandse obligatieleningen, luidende in DM
worden verbandeld; daar de opbrengsten van deze effecten niet aan de
belasting van 25 % zijn onderworpen nemen de beleggers genoegen met
een lager rendement, dat over bet algemeen onder de 6 % ligt.
In Frankrijk deed de Staat tot een bedrag dat ongeveer de helft
lager was dan in 1963, een beroep op de kapitaalmarkt. Het bedrag aan
middelen dat aldus vrijkwam op een markt met een zeer constant
blijvende ruimte, is aan de gespecialiseerde kredietinstellingen ten goede
gekomen en in mindere mate aan de overbeidsbedrijven. De emissies van
obligatieleningen door bet particulière bedrijfsleven vertoonden daarentegen een acbteruitgang.
Als gevolg van de op emissies uitgeoefende contrôle beeft bet
netto rendement van de obligatie-emissie zicb voor bet vierde aebtereenvolgende jaar op 5,7 % kunnen bandbaven. Particulière bouders genieten
bovendien voor bepaalde obligaties een recht op belastingvermindering
dat de niet bevoorrecbte kredietnemers, met name bet Credit National
en bet bedrijfsleven, voor bun rekening plegen te nemen. Dit Icvert een
extra rendement in de orde van grootte van 0,5 %. De rendementen op
basis van de beursnoteringen zijn gedifferentiëerder. Zij belopen 5,4 %
voor de klassieke overbeidsobligaties, ten opzicbte van bet voorafgaande
jaar onveranderd, en 6,3 %, i.p.v. 6,4 % voor obligaties van de parti
culière sector.
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Tegen het einde van het jaar werden maatregelen genomen ter
uniformering van de fiscale behandeling van alle met ingang van januari
1965 uitgegeven leningen. De opbrengsten van deze effecten zijn in
beginsel onderworpen aan de inbouding van 10 %, die een belastingaftrekpost vormt welke de kredietnemer niet voor zijn rekening kan nemen.
In Italië, waar de obligatie-emissies een aanzienlijke financieringsbron voor de investeringen vormen, is de markt verruimd. Het bankwezen beeft ook dit jaar weer in mime mate op de nieuwe emissies
ingescbreven. Het grootste deel van de beschikbare gelden werd door
gespecialiseerde kredietinstellingen opgenomen. Be emissies die door
particulière maatschappijen zonder tussenkomst werden geplaatst zijn
om fiscale redenen weinig talrijk geweest.
Het netto aan inschrijvers aangeboden rendement Steeg in de loop
van het jaar van ongeveer 6,5 % in de eerste maanden tot bijna 7 %
in december. Tegen het einde van het jaar gaven de marktnoteringen
eveneens een gemiddeld rendement van 6,3 % voor overheidsobligaties te
zien en van 6,9 % voor die van de particulière sector, respectievelijk
6 en 6,4 % in december 1963, nadat in juni maxima van 7,2 en 7,6 %
waren bereikt.
In Nederland vertegenwoordigde de obligatieleningen uitgegeven
door de Staat en de lagere overheid, die voornamelijk door tussenkomst
van de N.V. Bank voor Nederlandsche Gemeenten opereert, nog steeds
meer dan 5/6 van de markt, zij bet dat dit een vermindering ten opzichte
van 1963 betekent. De uitgiften van particulière ondernemingen in het
bij zonder in de vorm van converteerbare obligatieleningen waren echter
van groter belang dan in 1963.
Na een voortdurende stijging tot September, het tijdstip waarop
het aan insehrijvers aangeboden rendement voor Staatsobligaties 5,8 %
bedroeg, trad een zekere ontspanning in, doch het niveau van 5,4 % dat
in december werd genoteerd, was bijna 0,5 % hoger dan aan het einde
van het voorgaande jaar.
In België is ook in 1964 bijna het totaal der beschikbare middelen
van een ruimere markt belegd in staatsobligaties, dank zij het aanbieden
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van een hogere rentevoet, en wel 6,5 % voor leningen met een looptijd
van 10 jaar. De Schatkist heeft derhalve zijn financieringsbehoeften
nit
middelen op vrij lange termijn kunnen dekken en zijn vlottende schuld
kunnen verminderen. Industriële ondernemingen plaatsten sleehts twee
emissies van converteerbare obligaties. De kredietinstellingen tenslotte
gingen niet over tot bet doen van openbare emissies buiten de reeksen
die doorlopend worden aangeboden.
In Luxemburg, waar in 1963 geen enkele emissie werd geregistreerd,
plaatste de overheid twee obligatieleningen, waarvan bet rendement
van ongeveer 5,25 % bijna 1 % boven bet vorige peil ligt.
Hoe wel de obligatieleningen in de Gemeenschap nauwelijks zijn
toegenomen, valt derhalve toch een min of meer duidelijke stijging van
de rendementen op vrij wel alle markten waar te nemen. De rendementen
in Duitsland, Frankrijk en België ontlopen elkaar niet veel; Italië zou
zieh bij deze groep kunnen voegen, wanneer de sedert enige maanden
ingetreden ontspanning zou voortduren. Het rendement van de Nederlandse obligaties dat gelet op de traditie van goedkoop geld in dat land
hoog genoemd kan worden, ligt aanzienlijk lager dan de in de overige
landen van de Gemeenschap geldende rentetarieven.

2. Middellange en lange kredietverlening aan de particulière sector.
De onderstaande tabel geeft de uitzetting die de kredieten door
banken en gespeeialiseerde instellingen aan het bedrijfsleven en particulieren verstrekt, in de Gemeenschap ondergingen, alsmede, voor zover
hierover statistische gegevens beschikbaar zijn, de toeneming in de
direct door institutionele beleggers — verzekeringsmaatschappijen, sociale
voorzienings- en pensioenfondsen — verleende kredieten en de kredietgeving van de overheid in Duitsland, Frankrijk, Italië en Nederland.
De ondershandse kredietverlening door particulieren en de door
aandeelhouders aan vennootschappen verstrekte voorschotten moeten
hier buiten beschouwing blijven, ook al vormt deze soort van kredietgeving in sommige landen een niet te verwaarlozen financieringsbron.
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Ten einde dubbeltellingen te vermijden is bet bedrag aan middelen
dat de kredietverstrekkende instellingen hebben opgenomen door middel
van leningen waarvan in de vorige paragraaf sprake was, afgetrokken van
de aldus verkregen cijfers.
JAARLIJKSE TOENEMING VAN DE KREDIETVERLENING OP MIDDELLANGE
EN LANGE TERMIJN AAN DE PARTICULIERE SECTOR

1961

1962

1963

1964

Landen
fin miljarden rekeneenheden)
Duitsland

4,15

5,18

4,67

4,84

Frankrijk

2,16

2,45

2,65

3,10

Italië

0,83

1,27

1,45

1,16

Nederland

0,71

0,92

0,88

1,11

België

0,17 (1)

0,28 (1)

0,33 (1)

0,46 (1)

Totaal Gemeenschap

8,02

10,10

9,98

10,67

(1) Hieronder begrepen de door Belgische banken verstrekte investeringkredieten en voorschotten op vaste
termijn en bij overeenkomst op 50 % van hun balanspost « voorschotten » geschat.

De op deze wijze ter besehikking van de particulière sector
gestelde kredieten kunnen voor 1964 op een iets hoger bedrag worden
geschat dan in de twee voorgaande jaren. Dit wil zeggen op ongeveer
11 miljard, waarbij rekening is gehouden met de factoren die zieh aan
statistische waarneming onttrekken,
Na een uitzetting van 25 % in 1962, bereikte de kredietverlening
in 1963 een zekere plafond, terwijl de toeneming in 1964 onder invloed
van de in de verschillende landen genomen maatregelen tot bebeersing
van de inflatoire spanningen gematigder was.
3. Het totale beroep van de particulière sector op langlopende externe
middelen.
Indien men overweegt dat de middelen op lange termijn voornamelijk worden besteed voor de financiering
van de investerings-
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behoeften, is bet mogelijk een vergelijking naar landen op te stellen van
de onderscbeidene externe financieringsbronnen
waarop de particulière
sector een beroep kan doen voor bet dekken van zijn financieringstekort.
Onderstaande tabel, op basis van driejaars-gemiddelden van de
jaren 1961-1963, ten einde fluctuaties nit hoofde van toevallige omstandigheden in zekere mate te corrigeren, doet bet belang uitkomen dat ieder
van deze financieringsbronnen
voor de verschillende Lid-Staten heeft.

NIEUW BEROEP VAN BEDRIJFSLEVEN EN GEZINNEN
OP EXTERNE FINANCIERINGSMIDDELEN OP LANGE TERMIJN
( Driejaars-gemiddelden 1961-1963)

F inancieringsmiddelen
Landen
Aandelen

Obligaties

Kredietverlening op
middellange
en lange
termijn

Totaal

Investeringen
van
bedrijfsleven
en in
woningbouw

Langlopende
middelen
in %
van de
investeringen

(in miljarden rekeneenheden)
Duitsland

0,57

1,26

4,67

6,50

18,65

35

Frankrijk

0,77

0,88

2,42

4,07

12,62

32

Italie

0,76

1,49

1,19

3,44

8,34

41

Nederland

0,06

0,03

0,84

0,93

2,63

35

België/Luxemburg

0,19

0,16

0,26

0,61

2,37

26

Totaal Gemeenschap

2,35

3,82

9,38

15,55

44,61
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(in % van totaal)
Duitsland

9

19

72

100

Frankrijk

19

22

59

100

Italië

22

43

35

100

7

3

90

100

België/Luxemburg

31

26

43

100

Totaal Gemeenschap

15

25

60

100

Nederland
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Tijdens het tijdvak onder beschouwing werd derhalve jaarlijks
gemiddeld 16 miljard aan nieuwe financieringsmiddelen
opgenomen.
De jaarlijkse cijfers zijn in feite van 13,5 rndjard in 1961 tot
circa 17 miljard in 1962 gestegen, op welk niveau zij zieh in 1963 handhaafden. Het groeitempo is van land tot land verschillend; in Frankrijk
en België is het gestaag, in Italië handhaafden de cijfers zieh op bet in
1962 bereikte peil; in Duitsland en Nederland viel voor 1963 een zekere
teruggang waar te nemen.
Het relatieve belang van de verschillende categorieën loopt van
land tot land uiteen en vertoont nauwelijks samenhang met de conjunctuur. In Italië wordt de voornaamste plaats door de aandelen- en
obligatie-emissies ingenomen, in Frankrijk en België is deze vorm van
beroep op de kapitaalmarkt van veel minder belang, in welke landen de
Overheids- en semi-overheidskredietinsteUingen een aanzienlijke rol
speien. In Duitsland is het aandeel van de door emissies opgenomen
middelen nog geringer, terwijl het in Nederland te verwaarlozen is.
Mogelijk is de toestand in de twee laatstgenoemde landen o.m. toe te
schrijven aan fiscale oorzaken, aan het ontbreken van een gespecialiseerd
bankwezen en aan de grote activiteit die verzekeringsmaatschappijen
als verschaifers van middellange en lange kredieten ontplooien. Deze
maatschappijen hebben een Sterke positie kunnen opbouwen op grond
van het succès dat de verschillende kapitalisatieformules bij de
beleggers ontmoeten.
Het totale beroep op externe financieringsmiddelen
vertoonde
daarentegen van land tot land geen wezenlijke verschillen. Men dient
zieh echter te wachten voor het trekken van overhaaste conclusies ten
aanzien van de financiering van de investeringen van het bedrijfsleven
alleen. Van de totale middelen werd inderdaad een deel besteed aan de
financiering van de woningbouw, met name in de vorm van kredietgeving aan particulieren, welk deel in de onderscheiden landen vrij aan
zienlijke verschillen vertoont. In Duitsland en Nederland ligt het bedrag
van deze soort kredietverstrekking veel hoger dan in de andere landen.
Bovendien geldt waarschijnlijk voor Frankrijk en Italië, waar men
gespecialiseerde kredietinstellingen kent, dat een deel van de Schulden
last op körte termijn — en wel tot belangrijk grotere bedragen dan
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in Duitsland en Nederland — bestemd wordt voor de financiering van
investeringen. In België hadden tot voor zeer kort de banken formeel
nauwefijks verplicbtingen op middellange en lange termijn, omdat de
investeringsbehoeften van bet bedrijfsleven van bescheiden omvang
waren en goeddeels werden gedekt door interne financiering. De ontwikkeling van de investeringen beeft in de loop van de laatste jaren aanvankelijk geleid tot een groeiend beroep op kort krediet, terwijl bet er
naar uitziet dat men meer en meer zal moeten overschakelen op middelen
met längere looptijd. Men kan in dit verband opmerken dat de totaliteit
van de körte kredietverlening aan de particulière sector in de Lid-Staten
in de loop van de laatste jaren in een zeer ongelijk tempo is toegenonien.
De versehillen die in bet accres van bet nationale produkt werden
waargenomen vormen geen voldoende verklaring voor de geeonstateerde
ongelijkheden.
UITZETTING VAN DE KORTE KREDIETVERLENING AAN DE PARTICULIERE SECTOR
EN VAN HET BRUTO NATIONALE PRODUKT PER ULTIMO I960 TOT ULTIMO 1963

Landen

Uitzetting
karte
krediet
verlening
(miljarden r.e.)

Uitzetting in o/
/o
Kredietverlening

BNP

Totaal
van de lopende
kredieten
in % van BNP
(ult. 1963)

Duitsland

3,3

32

27

14

Frankrijk

5,7

56

32

19

ItaUë

8,1

75

41

42

Nederland

0,3

28

22

9

België

0,6

72

21

10

In bet liebt van deze eijfers is bet geboden tot voorziehtiger
eonelusies te komen dan waartoe de voorgaande tabel aanleiding zou
kunnen geven : bet Duitse, Nederlandse en zeker bet Belgisebe bedrijfs
leven bebben de minste kortlopende verpliebtingen, terwijl ten gevolge
van beperktere mogelijkbeden tot interne financiering
bet Franse en
vooral bet Italiaanse bedrijfsleven een ruimer beroep op externe financieringsmiddelen voor bun investeringen doen dan bun eoneurrenten in
de Gemeensebap.
De balansanalyses waartoe enige particulière iustellingen op uitgebreide scbaal zijn overgegaan, bevestigen deze mening.
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4. De financieringsbehoejten

van de overheid (Staat en lagere overheid).

De Schatkist neemt niet overal dezelfde plaats in : in België
beperkt deze zieh er toe de eigen behoeften te dekken; in de andere
landen van de Gemeensehap verleent de Schatkist faciliteiten aan de
woningbouw; in Duitsland, Italië en vooral ook Frankrijk neemt de Staat
bovendien zelf deel in produktieve investeringen, hetzij op grond van
zijn deelneming in bepaalde bedrijven, hetzij in de vorm van kredieten
op lange termijn en beschikt derhalve over enige instrumenten voor het
voeren van een selectieve economische politick. In Frankrijk, waar de
directe tussenkomst van de Schatkist in ondernemingen van aanzienlijk
belang is, heeft de overheid echter het voornemen kenbaar gemaakt de
Staatsmiddelen te doen vervangen door die van speciale instellingen,
hetgeen als een eerste stap kan worden beschouwd in de richting van het
tot elkaar brengen van de opvattingen aangaande de rol die de overheden
in de verschillenden Lid-Staten speien.
Onderstaande tabel wijst uit tot welke bedragen de overheid in
het tijdvak 1961-1963 gemiddeld per jaar gelden op de kapitaalmarkt
heeft opgenomen.
DOOR DE OVERHEIDSSECTOR OP DE KAPITAALMARKTEN OPGENOMEN MIDDELEN
(Gemiddelde 1961-1963)
(in miljarden rekeneenheden)

Toeneming
van
Schuldenlast

Aan de
particulière
sector
overgedragen
middelen (I)

Duitsland

1,41

2,76

— 1,35

3,50

—

Frankrijk

1,83

1,09

0,74

1,79

41

Italië (2)

1,32

0,62

0,70

0,99

71

Nederland

0,38

0,20

0,18

0,60

30

België

0,41

0,03

0,38

0,30

127

Landen

Netto opneming
van
middelen

Overheidsinvesteringen

Percentage
der investeringen
gefinancierd
door beroep
op kapitaalmarkt

(1) In de vorm van kredieten, deposito's bij kredietinsteUingen of leningen waarvan de opbrengat aan de
particulière sector werd overgedragen.
(2) Jaargemiddelde van 1962-1963.
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Vergelijking van de overheidsinvesteringen en van de op de markt
opgenomen middelen heeft slechts een betrekkelijke waarde, daar de
cijfers geen overeenkomstige verbGüdingen in de verschillende landen
dekken. In de rekeningen van de Schatkist zijn vaak die van openbare
nutsbedrijven, Ρ,Τ.Τ. en spoorwegen ondergebracbt; bepaalde openbare
werken, zoals de aanleg van autowegen, worden nu eens in de overbeidsrekeningen opgenomen, dan weer er van afgetrokken. Tenslotte profiteert
de particulière sector van overheidsdiensten die om niet zijn, van min
of meer belangrijke subsidies, waarmede geen rekening is gehouden.
Onder dit voorbehoud kan enerzijds uit de vergebjking worden
afgeleid dat in Duitsland en Nederland de overheidssector in bijzonder
gunstige omstandigbeden verkeert, daar in die landen de totaliteit of
een zeer groot deel der investeringen uit normale middelen wordt
gefinancierd, anderzijds is de overheid in Italië en België voor een
aanzienlijk deel van de dekking van zijn financieringsbehoeften
op
leenkapitaal aangewezen.
Onder de gegeven omstandigheden bepaalt de omvang van bet
overbeidsberoep op de markt hetgeen voor de dekking van de kapitaalbehoeften van de particubere sector overblijft. Tocb heeft de verge
lijking van de cijfers per land aUeen wezenbjke betekenis wanneer men
rekening boudt met een andere belangrijke factor, te weten bet gedeelte
van bet nationale produkt dat de Staat opneemt om bet overheidsverbruik en de overdracbten aan bet buitenland te dekken, welke beide
categorieën niet, althans niet direct, aan de particubere sector ten
goede komen.
In verbouding tot bet produkt per boofd van de bevolking bbjkt
bet beroep van de overbeid voor dit doel bet boogst in Duitsland en
Italië (16 %) te zijn, middelmatig in Frankrijk en Nederland (15 %)
en bet laagst in België (12 %). Het is duidebjk dat voor Italië, dat bet
geringste produkt per boofd van de bevolking in de Gemeenscbap beeft,
dit beroep, boewel naar de absolute waarde beperkt, bet zwaarst weegt.
In dit land is dan ook bet bijeenbrengen van bet voor de economiscbe
ontwikkebng benodigde kapitaal bet moeibjkst te verwezenbjken.
5. Spaarvormen.
De middelen waarop de voornaamste kapitaalgebruikers, dat zijn
de overbeid en bet bedrijfsleven, een beroep voor bun financierings-

40

behoeften kunnen doen, verschillen van land tot land, zulks mede in
nauwe samenhang met de spaargewoonten en de beleggingsmogelijkheden
die spaarders worden geboden. Ook vertonen besparingen verschillen in
verband met bet inkomensniveau en de inkomensverdeling. Met een
toenemende integratie van de kapitaalmarkten in bet vooruitzicbt, is
bet belangwekkend na te gaan in welke vormen de beschikbare besparingen
zieh aandienen. De verschUlen brengen bet gevaar met zieh mede dat de
draagwijdte van de maatregelen tot liberalisatie van bet kapitaalverkeer voor ieder der landen afzonderbjk aanmerkelijk gewijzigd wordt.
Onderstaande tabel geeft de spaarvormen in de Lid-Staten in
bet tijdvak 1961-1963.
SPAARVORMEN IN DE GEMEENSCHAP
( Jaargemiddelde 1961-1963)

Landen

Besparingen
Spaarbij levens- Inschrijving
door
rekeningen verzekeringsen daarmede maatschap- het publiek
op
gelijk
pijen en
kortlopend
te stellen
sociale
papier
vormen
voorzieningsfondsen

Inschrijving
door
het publiek
op
effectenemissies

Onderhandse
kredieten
van
particuHeren

Totaal

(in miljarden rekeneenheden)
Duitsland

3,28

1,05

— 0,09

1,54

n.b.

5,78

Frankrijk

1,36

0,57

0,84

1,39

n.b.

4,16

1,35

n.b.

3,87

0,25

Italië

1,95

0,32

Nederland

0,48

0,22

0,05

0,07

0,82

België

0,43

0,21

0,28

0,05

0,97

Luxemburg

0,02

n.b.

n.b.

n.b.

0,02

Totaal Gemeenschap

7,52

2,37

5,61

0,12

15,62

(in procenten)
Duitsland

57

18

— 2

27

n.b.

100

Frankrijk

33

14

20

33

n.b.

100

Italië

50

8

7

35

n.b.

100

Nederland

59

27

6

8

100

België

44

22

29

5

100

n.b.

n.b.

n.b.

100

15

36

1

100

Luxembmrg
Totaal Gemeenschap

100
48
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Twee punten verdienen hierbij in het bijzonder de aandaebt :
In Frankrijk en Itabë nemen de besparingen bij verzekeringsmaatsebappijen en sociale voorzieningsfondsen de minst belangrijke plaats
in. Een aannemelijke verklaring is gelegen in bet feit, dat de sociale
verzekeringsinstellingen de voorkeur geven aan bet omslagstelsel
boven bet systeem van kapitalisatie, in de berinneringen aan de
geldontwaardingen in beide landen en in de lagere gemiddelde levensstandaard in Italië.
Het belang dat in Frankrijk de plaatsing van effectenemissies direct
bij bet publiek beeft. Dit door de traditie gevestigde gebruik kan
mede verklaard worden uit de geringe activiteit die de financiële
instelbngen op de markt van deze effecten aan de dag leggen, uit de
beperking waaraan bet bedrag van de spaardeposito's onderworpen
is en uit bet feit dat bet aanhouden van deposito's op betrekkelijk
lange termijn weinig in zwang is.

6. Kapitaalbewegïngen tussen de landen van de Gemeenschap onderling
en met landen daarbuiten.
De van oudsber geïndustriabseerde landen van de Gemeenscbap,
die bovendien een böge levensstandaard kennen, zijn alle exporteurs
van overbeidskapitaal, in bet bijzonder uit boofde van bulpverlening
aan ontwikkelingslanden. In de meeste gevallen worden de met deze
transacties gemoeide bedragen op de begroting opgevoerd en vergroten
als zodanig de budgettaire lasten.
De particulière kapitaalbewegingen op lange termijn vergemakkelijken of bemoeilijken — al naar gelang van de ricbting waarin zij
zieb bewegen — de dekking van de finaneieringsbeboeften
van de overbeid en bet bedrijfsleven. Hiernavolgende tabel geeft een overzicbt (op
basis van driej aars-gemiddelden 1961-1963) van bestemming en berkomst
van de op de Gemeenscbap betrekking bebbende kapitaalbewegingen.
In genoemde période zijn de Lid-Staten dus, met uitzondering
van Nederland tot aanzienlijke bedragen netto importeurs van kapitaal
geweest. Tocb vond een belangrijke kapitaalexport plaats, zowel in de

42

PARTICULIERE KAPITAALBEWEGINGEN BETREFFENDE DE LID-STATEN
(Jaargemiddelde 1961-1963)
Bedragen in miljoenen rekeneenheden
Duitsland

Frankrijk

Italië

Nederland

B.L.E.U.

I. Netto buitenlandse investeringen
Herkamst :
E.E.G.

202

112

45

55

15%

U.S.A.

177

117

30

109

71 %

Andere landen van de O.E.S.O.

296

190

60

87

4%

44

31

20

42

10%

719

450

155

293

100 %

Overige landen

Totaal

II. Netto investeringen van ingezetenen in het buitenland
Bestemming :
E.E.G.

54

40

30

163

98

U.S.A.

22

—8

8

—5

21

Andere landen van de O.E.S.O.

95

14

54

96

9

Overige landen

129

— 23

74

83

—

Totaal

300

23

166

337

128

N.B. : Voor Italie werd een correctie aangebracht voor de buiteidandse investeringen die de tegenpost van
door ingezetenen uitgevoerd bankpapier vormt.
Foor België zijn slecbts vermeld de proeentuele verdeling van de in de loop der jaren 1961-1962 voorziene nienwe buitenlandse investeringen en bet jaargemiddelde 1961-1962 van de netto aankopen
van buiteidandse effecten door ingezetenen.

vorm van directe investeringen als in de vorm van belegging in effecten;
dit geldt vooral ten aanzien van Nederland, Duitsland, Italië en België.
De bedragen waartoe de landen van de Gemeenschap in de
partner-landen investeringen verrichtten, bleken, gezien de voortschrijdende integratie, matig te zijn. Nederland gaf verreweg het hoogste
bedrag te zien, namelijk 163 miljoen. Alleen in Frankrijk, waar het
trouwens om een betrekkelijk gering bedrag gaat, en in België, althans
voor de beleggingen in waardepapieren, de enige waarvan men de
bestemming kent, speien de intracommunautaire investeringen een
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belangrijker roi dan de investeringen buiten de Gemeenschap. De Duitse
particulière investeringen zijn op de gehele wereld gericht, de Italiaanse
vooral op Latijns-Amerika.
De investeringen afkomstig nit de andere landen van de Gemeenscbap vertegenwoordigen in Duitsland, Frankrijk en Italië slechts een
kwart van de totale buitenlandse investeringen; in Nederland en België
bereikt bun aandeel nog geen 20 %. Hun plaats in Duitsland en
Frankrijk komt die van de uit Amerika afkomstige investeringen zeer
nabij. De uit de Gemeenschap afkomstige investeringen in Nederland
en vooral België zijn bepaaldelijk geringer dan de Amerikaanse.
Zwitserland blijkt de grootste bijdrage te leveren tot de ontwikkeling
van Italië.
Sedert enige jaren is in alle Lid-Staten particulière kapitaalexport in de vorm van openbare emissies van buitenlandse obligatieleningen tot ontwikkeling gekomen; terwijl deze in sommige landen nog
streng gecontroleerd worden, blijven soortgelijke emissies overal onderworpen aan de scbommelingen in de beschikbare middelen op de markten.
De emissies zullen zieh op een bepaald peil moeten stabiliseren, wil de
Gemeenscbap als een werkelijke internationale kapitaalmarkt worden
bescbouwd.
Tot 1962 geschiedde de plaatsing van buitenlandse emissies
meestentijds in een enkele markt, in welker valuta de schuld van de
kredietnemer dan luidde.
Sedert dat tijdstip zijn deze transacties aangevuld met in aantal
en omvang toenemende emissies van obligatieleningen, luidende in
dollars of soms in rekeneenheden of, in één geval in Zwitserse franken.
Onderhavige emissie-activiteiten concentreerden zieh in Londen en
Luxemburg.
Het onderscbeid tussen bovengenoemde mogelijkheden die aan
geldnemers worden geboden, blijkt trouwens meer van formele dan van
werkebjke aard te zijn en bet lijkt wel dat vraag en aanbod van kapitaal
zieh verplaatsen op grond van de geboden voorwaarden, te weten de
rentevoet, doch eveneens monétaire clausules en fiscale behandeling.
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Onderstaande tabel geeft een samenvatting van de nominale
bedragen (bruto) van de in de loop van de laatste vier jaren geplaatste
emissies en geeft voor iedere markt bet gedeelte dat aan geldnemers
in de overige landen van de Gemeenschap en aan Europese financiële
instellingen, zoals de E.I.B, en de E.G.K.S., ten goede kwam.

EMISSIES VAN OBLIGATIELENINGEN VAN INTERNATIONALE INSTELLINGEN
EN VAN BUITENLANDSE OBLIGATIELENINGEN IN DE GEMEENSCHAP

I96I

1962

1963

1964

Landen
( miljoenen rekeneenheden)

Duitsland
waarvan t.b.v. de Gemeenschap

3

25

40
25

224
45

Frankrijk
waarvan t.b.v. de Gemeenschap

—

—

12
12

30
30

ItaUë
waarvan t.b.v. de Gemeenscbap

24

48
24

24
24

—

Nederland
waarvan t.b.v. de Gemeenschap

148
88

50
25

I

15
15

—

—

Totaal
waarvan t.b.v. de Gemeenschap

175
88

123
49

77
51

269
90

Luxemburg/Londen
waarvan t.b.v. de Gemeenschap

4

5

130
51

403
65

België (I)

(I) Geen openbare emissie van buitenlandse obbgatieleningen maar plaatsing bij institutionele beleggers
van verscbeidene leningen van Europese insteUingen.

De emissies die kredietnemers in de Gemeenschap in het buitenland
plaatsten, beliepen in 1964 50 miljoen rekeneenheden in Zwitserland
(tegen 95 in 1963), 25 miljoen in de Verenigde Staten (obligatielening
van de E.I.B., zie biz. 56), 14 miljoen (Stad Turijn) in Engeland, of wel
in totaal 89 miljoen, tegen 115 miljoen in 1963. Op deze emissies werd,
evenals in het voorgaande jaar, zonder twijfel voor een belangrijk deel
met nit de Gemeenschap afkomstig kapitaal ingeschreven.

45

Ten gevolge van de vrij vergaande liberalisatie van het kapitaalen efFeetenverkeer, is het onmogelijk statistisch het helang van de
werkelijke hulp die de markten van de Gemeenschap aan kredietnemers
in derde landen en omgekeerd de huitenlandse markten aan de krediet
nemers van de Gemeenschap hehhen gehoden, te hepalen. Men kan
niettemin veronderstellen dat in 1964 nit hoofde van openhare emissies
de halans van het kapitaalverkeer van de Gemeenschap ruimschoots
ten gunste van derde landen is doorgeslagen; het daarmede gemoeide
hedrag kan op enige honderden miljoenen worden gesteld.
De mime openstelling van de markten voor huitenlandse geldnemers ten spijt, zijn de totale monétaire reserves van de Gemeenschap
in 1964 met $ 1,5 miljard gestegen, terwijl het overschot op de lopende
rekening van de hetalingshalans slechts enige honderden miljoenen
hedroeg. De Gemeenschap is derhalve ook dit jaar weer ruimschoots
importeur van kapitaal geweest.
De onderlinge vervlechting van de kapitaalmarkten hinnen de
Gemeenschap hlijkt nog vrij heperkt te zijn en onvoldoende om onevenwichtigheden in het hetalingsverkeer weg te nemen of te verminderen,
hoewel deze goeddeels hun oorzaak vinden in het intercommunautaire
handelsverkeer. In ieder geval kan een hepaald streven om de op de
verschillende kapitaalmarkten geldende voorwaarden met elkaar in
overeenstemming te hrengen worden hespeurd; de pogingen zullen in
de komende jaren moeten worden voortgezet. In 1964 zijn inderdaad
door de Raad van Ministers van de E.E.G. helangrijke heslissingen
genomen met hetrekking tot de coördinatie van het economische en
monétaire heleid van de Lid-Staten. Definitieve stappen werden gedaan
ten aanzien van het gemeenschappelijke landhouwheleid. Naar het oordeel van het Monétaire Comité van de Gemeenschap heeft de overeenkomst ten aanzien van gemeenschappelijke in rekeneenheden gestelde
landhouwprijzen de pariteitswijzigingen van de munteenheden van de
Lid-Staten moeilijker en onwaarschijnlijker gemaakt. Nieuwe voortgang
op het gehied van de liheralisatie van het kapitaalverkeer lijkt zowel
mogelijk als zeer gewenst ter hestendiging van een harmonische econo
mische ontwikkeling.
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II
ACTIVITEIT

VAN

VERLEENDE

DE

BANK

KREDIETEN

In 1964 heeft de Bank naast de gewone transacties, evenals in
het verleden verricht uit haar eigen middelen, de eerste transacties
afgesloten in het kader van de « Section Spéciale », waarop nog nader
zal worden teruggekomen.
GEWONE

TRANSACTIES

Uit hoofde van gewone transacties heeft de Bank aan 16 kredieten,
tot een totaalbedrag van 101,4 miljoen rekeneenheden (9, haar goedkeuring gegeven : 12 kredieten tot een totaalbedrag van 74,5 miljoen
werden verleend voor projekten in Italië, één krediet ten bedrage van
13,1 miljoen voor een projekt in Frankrijk en drie tot een totaal
van 13,8 miljoen voor projekten in Griekenland.
Het betreft de volgende projekten :
j...
Italie :

1. Ontginning van fluor- en bariumboudende ertslagen te
Fluminimaggiore (Sardinië). Uitvoerder : Sarramin Sarrabus Mineraria S.p.A.
2. Bouw te Manfredonia (Apulië) van een fabriek voor de
vervaardiging van mononatrium-glutamate bestemd voor
de voedingsmiddelenindustrie. Uitvoerder : Ajinomoto Insud S.p.A.
3. Bouw te Benevento (Campanië) van een fabriek voor de
vervaardiging van crêpe-papier. Uitvoerder : Industrie
Soavex S.p.A.

van de Bank
(min r.e.)

2,8

1^8

(1) Er wordt aan herinnerd dat, behoudens wanneer het tegendeel blijkt, de genoemde geldbedragen
uitgedrukt zijn in de rekeneenheid (voor de defmitie zie biz. 2).
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Krediei
van de Bank

4. Uitbreiding van een viscosefabriek te Napels (Campanië).
Uitvoerder : C.I.S.A. Viscosa - Compagnia Industriale
Società per Azioni per le Produzioni Viscosa S.p.A.
0,8
5. Uitbreiding van een fabriek voor de vervaardiging van
ceramisehe produkten te Salerno (Campanië). Uitvoerder;
Società Ceramica Matteo d^Agostino & C. S.p.A.
0,6
6. Uitbreiding van een fabriek voor de vervaardiging van
overhemden te Chieti-Scalo (Abruzzië). Uitvoerder :
Marvin Gelber S.p.A.
0,4
7. Uitbreiding en modernisering van een cementfabriek te
Napels-Bagnoli (Campanië). Uitvoerder : Cementir Cementerie del Tirreno S.p.A.
1,0
8. Aanleg van bet gedeelte van de Brennerautoweg, gelegen
tussen de Brennerpas en Bolzano. Uitvoerder : Autostrada
del Brennero S.p.A.
24,0
9. Vergroting van de produktie van synthetisehe vezels in
een ehemische fabriek te Castellaecio di Paliano (Latium).
Uitvoerder : Bombrini Parodi - Delfino S.p.A.
1,4
10. Uitbreiding en modernisering van een staalfabriek te
Napels-Bagnoli (Campanië). Uitvoerder : Italsider S.p.A. 24,0
11. Uitbreiding en modernisering van de telefooninstallatie
op Sardinië. Uitvoerder : S.I.P. - Società Italiana per
ΓEsercizio Telefonico per Azioni.
16,0
12. Een krediet verstrekt aan de Cassa per il Mezzogiorno,
waarvan na het einde van het verslagjaar werd afgezien.
1,4
Frankrijk :
13. Aanleg van waterbouwkundige werken voor de bevloeüng
en de watervoorziening in de Provence. Uitvoerder :
Société du Canal de Provence et d^Aménagement de la Région
Provençale.
13,1
Griekenland :
14. Bevloeüng van de vlakte van Saloniki. Uitvoerder :
Ministerie van Landbouw en Ministerie van Openbare
Werken.
15. Uitbreiding van een eementfabriek te Eleusis, in de omgeving van Athene. Uitvoerder: Cementfabriek Titan N.V.
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10,3
1,5

Krediet
van de Bank

16. Bouw van een fabriek voor de vervaardiging van amonfosfaatkunstmest in de omgeving van Saloniki. Uitvoerder :
Société Industries Chimiques du Nord de la Grèce.

2,0

De kredieten in Frankrijk en Griekenland zijn door de Bank
direct aan de kredietnemer verstrekt, evenals het krediet aan de Maatschappij De Brenner Autoweg.
De andere kredieten betreffen projekten die gelegen zijn in het
werkterrein van de Cassa per il Mezzogiorno en zijn evenals in het
verleden aan deze instelling verstrekt die de desbetreffende bedragen
op haar heurt weer uitleent, hetzij direkt (maatschappijen Italsider en
S.I.P.), hetzij door de tussenkomst van de bevoegde regionale instelling.
Het gaat hier om twee publiekrechtelijke instellingen voor kredietverlening aan de industrie : het Istituto per lo Sviluppo Economico
dell'Italia Meridionale (ISVEIMER) voor het vasteland van Zuid-Italië
en het Credito Industriale Sardo (C.I.S.) voor Sardinië.
De kredieten verleend voor projekten in Italië vertegenwoordigen
zowel naar aantal als naar bedrag ongeveer driekwart van het totaal.
Een tussenkomst van zodanige omvang in dit land vindt haar rechtvaardiging niet alleen op structurele en juridische gronden, doch voor
1964 zeker ook in de ongunstige ontwikkeling van de Italiaanse conjunctuur en in de teruggang van de produktieve investeringen, waarvan in
het eerste deci van het Verslag reeds gewag is gemaakt. Drie van de in
Italië verleende kredieten, die alleen reeds 64 miljoen vertegenwoordigen
betreffen grote projekten : de Brenner autoweg, de staalfabriek te NapelsBagnoli en het telefoonnet van Sardinië; zij kwamen tot stand op
initiatief van de overheid en semi-overheids-holdings. Als zodanig kunnen
deze investeringen dan ook beschouwd worden als passend in de Italiaanse
politick tot wederopleving van de economie.
De aetiviteit van de Bank met betrekking tot de kredietverlening
strekt echter niet alleen de begunstigde bedrijven of de streken waar
deze laatste gevestigd zijn tot voordeel; de uitvoering van ieder investeringsprojekt leidt tot het plaatsen van vaak aanzienlijke orders voor
kapitaalgoederen bij buitenlandse industriële ondernemingen. Bedrijven
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in andere landen van de Gemeenschappelijke Markt ontvangen derhalve
een belangrijk deel van de door de Bank gefinancierde orders.
Het eerste projekt waaraan de Bank tijdens het tweede jaar van
tussenkomst in Griekenland haar goedkeuring hechtte wordt gevormd
door een regionaal ontwikkelingsplan in de landbouwsector. Het betreft
de bevloeiing van de vlakte van Saloniki, dat in het Griekse ontwikke
lingsplan zeer böge prioriteit geniet. De andere transacties geschiedden
ten beboeve van twee basisindustrieën, de cement- en de kunstmestindustrie. Heeds eerder kwam het belang dat de Bank aan het probleem
van de Griekse industriële ontwikkeling toekent, ter sprake.
Het Associatieverdrag tussen de Gemeensehap en de geassocieerde
Afrikaanse staten en Madagascar (G.A.S.M.), dat mede de landen en
gebieden en de Franse provincies overzee omvat (L.G.O.Z. en P.O.Ζ.),
werd op 1 juni 1964 van kracht. De Bank zond een eerste missie naar
verscheidene Afrikaanse staten en een zeker aantal projekten was aan
het einde van het verslagjaar in onderzoek.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de bedragen aan
hulpverlening die de Gemeensehap voornemens is te verlenen tijdens de
vijf jaar van de duur van het Verdrag. Tevens toont de tabel de verdeling
over de onderseheidene geassocieerde gebieden van enerzijds de tussenkomsten van de Bank uit hoofde van gewone transacties en anderzijds
van de op bijzondere voorwaarden verleende kredieten uit de middelen
van het Europese Ontwikkebngsfonds, voor welke laatste kredieten
de Bank deelneemt in het vooronderzoek en het beheer.
HULP DOOR DE GEMEENSCHAP AAN DE GEASSOCIEERDE STATEN, LANDEN EN GEBIEDEN
OVERZEE TE VERLENEN IN DE PERIODE I964-I969
Begunstigden
Soorten
hulpverlening

"

Giften van het Europese
Ontwikkelingsfonds (E.O.F.)
Kredieten tegen bijzondere voor
waarden uit E.O.F.-middeleu
Gewone kredieten van de Bank
uit eigen middelen
Totaal van de verschillende
vormen van hulpverlening
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G.A.S.M.

L.G.O.Z.
P.O.Z.

Totaal

(miljoenen rekeneenheden)
620

60

680
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4

50

64

6

70

730

70

800

BIJZONDERE

TRANSACTIES

Zoals reeds aan het begin van dit hoofdstuk werd vermeid, beeft
de Bank in 1964 voor de eerste maal transacties afgesloten in bet kader
van de « Section Spéciale » die op 27 mei 1963 door de Baad van
Gouverneurs in bet leven werd geroepen.
In bet Jaarverslag over 1963 zijn in bet kort de redenen uiteengezet die tot de opricbting van deze afdeling bebben geleid. Het ging er
om de Bank door de insteUing van deze afdeling ecu middel ter beschikking te stellen waardoor bet baar mogelijk zou zijn, in bet belang van
de Gemeenscbap, baar medewerking te verlenen in die gevallen waarin de
aard van de te financieren projekten of een verstoring van bet betalingsbalansevenwicbt in een van de geassocieerde staten, de verlening van
financiële bijstand in de vorm van kredieten tegen gunstige voorwaarden,
zoals een läge rente, lange looptijd en een lange période van vrijStelling
van aflossingsverplicbtingen, rechtvaardigen.
De « Section Spéciale » vormt geen van de Bank losstaande
juridiscbe eenbeid, maar de transacties die de Bank nit boofde van de
« Section » afsluit, worden nit afzonderlijke middelen gefinancierd en
afzonderlijk van de andere transacties bebeerd. De transacties worden
inderdaad uitgevoerd op grond van mandaten die de Bank door de
Gemeenscbap of door de Lid-Staten worden gegeven voor bet uitsluitende
risico van de lastgevers.
Het gebruik van de gewone middelen van de Bank ter financiering
van de bijzondere transacties is uitgesloten. De te gebruiken middelen
worden van geval tot geval vastgesteld en worden of direct door de
lastgever verstrekt of voor zijn rekening opgenomen.
Het eerste geval waarin krediet verlening onder de « Section
Spéciale » toepassing vond, wordt gevormd door bulpverlening aan
Turkije. De kredieten, waarin bet Associatieverdrag met de Gemeenscbap
ten beboeve van dit land voorziet — tot een totaalbedrag van 175 miljoen
te verlenen binnen een tijdsverloop van 5 jaar — worden door de Bank
kracbtens een mandaat van de Lid-Staten verstrekt.
Dit mandaat dat werd aangevuld met Directieven van de Baad
van Gouverneurs, voorziet de toepassing van gunstige voorwaarden :
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de duur van de kredieten kan gaan tot 30 jaar met een vrijStelling van
aflossing tot 7 jaar; de rentevoet is bepaald op 3 % voor kredieten die
van projekten waarvan de rentabiliteit
bestemd zijn voor de financiering
over verscbeidene jaren verspreid of eerst na verloop van tijd aanwijsbaar is (infrastructuur, energie, irrigatieprojekten) en op 4,5 % voor
kredieten bestemd voor projekten met normale rentabiliteit, met name
in de industriële sector.
In bet laatste geval wordt bet krediet aan de Turkse Staat
verleend die op zijn beurt de middelen uitleent aan de begunstigde
onderneming, hetzij direct of door tussenkomst van een instelling voor
krediet op lange termijn, tegen de in Turkije gebruikelijke voorwaarden.
Deze procedure die werd vastgelegd in een Algemene Conventie, die op
8 decomber 1964 tussen de Turkse Staat en de Bank werd afgesloten,
maakt bet mogelijk de druk op de Turkse betalingsbalans te verliebten,
terwijl voor de begunstigde ondernemingen de leningsvoorwaarden kunnen
worden aangepast aan de economische kenmerken van de betrokken
projekten.
Het Associatieverdrag werd op 1 decomber 1964 van kracht; tot
aan het eind van het verslagjaar beeft de Bank twee transacties in Turkije
goedgekeurd, waarmede een bedrag van 5,4 miljoen was gemoeid.
De goedgekeurde projekten zijn de volgendo :

var^Z^'^Bank

1. Bouw van een electrische centrale bij bet meer van Kovada
in Noord-Antalia. Uitvoerder : Directie - generaal van de
waterbouwkundige werken van de Staat (Ministerie van
Energievoorziening en Natuurlijke Hulpbronnen).

5,0

2. Vergroting van een fabriek voor de vervaardiging van stalen buizen. Uitvoerder : Mannesmann-Siimerbank Born
Endiistrisi T.A.S.

0,4

De kredieten werden aan de Turkse staat verleend die in het
geval van bet projekt van de « Mannesmann-Sümerbank » op zijn beurt
de middelen volgens de boven-omschreven procedure uitleende aan de
maatschappij, door de tussenkomst van de Türkije Sinai Kalkinma
Bankasi (Turkse Bank voor Industriële Ontwikkeling) te Istanboel.
*

52

*

*

In de loop van het verslagjaar heeft de Bank in totaal, gewone
en bijzondere transacties tezamen, aan 18 kredieten haar goedkeuring
verleend waarmede een bedrag van 106,8 miljoen was gemoeid, tegen
104,6 miljoen in het voorgaande jaar.
De kredieten hadden betrekking op projekten waarvan de totale
kosten op 480 miljoen worden geraamd; de gemiddelde deelneming van
de Bank beloopt derhalve 22 % van de totale kosten der projekten.
Sedert haar oprichting tot het einde van 1964 heeft de Bank
85 kredieten goedgekeurd tot een totaalbedrag van 465,1 miljoen, hetgeen
een gemiddelde van ongeveer 5,5 miljoen per projekt betekent. De
investeringen waaraan de Bank haar medewerking heeft verleend,
bedragen in totaal circa 2 miljard. Het aandeel van de Bank in de
financiering beloopt derhalve 23 %, echter met aanzienlijke afwijkingen
naar gelang van de aard en het belang van de projekten.
De twee onderstaande tabellen geven de verdeling van de goedgekeurde kredieten naar landen en sectoren.
VERDELING NAAR LANDEN
per 31 december 1964
(Getvone en bijzondere transacties)

Landen

I. Gewone transacties
Lid-Staten :
België
Duitslaud
Frankrijk
Italie
Luxemburg
Geassocieerde landen :
Griekenland
Totaal
II. Bijzondere transacties
Turkije
Totaal generaal

Aantal projekten

Kredieten
van de E.I.B.
(in min r.e.)

Percentage
van het
totaalbedrag

1
3
11
59
1

4,8
32,4
71,0
310,7
4,0

1
7
15
67
1

75

422,9

91

8

36,8

8

83

459,7

99

2

5,4

1

85

465,1

100
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VERDELING PER SECTOR
op 31 december 1964
(Gewone en bijzondere transacties)

Sector

Aantal projekten

LANDBOUWONTWIKKELING

Kredieten
van de E.I.B,
(in min τ.e.)

Percentage
van het
totaalbedrag

4

33,8

7

VERVOER

11

132,2

29

ENERGIE

11

79,6

17

1

16,0

3

58

203,5
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TELECOMMUNICATIE
INDUSTRIE
waarvan :
— Mijnbouw en aardoliewinning

2

2,0

— Staalindustrie

3

48,9

— Bouwmaterialen

7

13,5

— Glas en aardewerk

4

6,4

— Papierpulp - papier

4

17,5

— Maebinebouw

13

26,1

— Chemische industrie

11

74,0

— Textiel- en kledingindustrie

3

3,1

— Lederindustrie

1

0,3

10

11,7

— Voedingsmiddelenindustrie

Totaal

85

465,1

100

Wat betreft de voorwaarden voor de kredietverlening werden de
rentetarieven voor de gewone transacties, met inachtneming van de
algemene ontwikkeling op de kapitaalmarkten, met ingang van
8 Oktober 1964 als volgt vastgesteld :
Looptijd van het krediet
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RentetarieJ

tot 7 jaar

5 7/8 %

meer dan 7 en tot 12 jaar

6

meer dan 12 jaar en tot 20 jaar

6 1/4 %

%

HERKOMST EN GEBRUIK
VAN DE MIDDELEN DER BANK
Bij het begin van hat verslagjaar bedroegen de middelen van de
Bank in totaal 382,4 miljoen rekeneenheden. Zij werden gevormd door
het gestorte kapitaal, opgenomen leningen en exploitatie-overschotten.
Per dezelfde datum bedroeg het totaal van de verstrekte kredieten
281,0 miljoen, waarvan 200,0 miljoen was uitbetaald.
In de loop van het verslagjaar heeft de Bank haar leningsactiviteiten voortgezet, waarbij enerzijds gelet werd op het beloop van
haar middelen en haar verplichtingen en anderzijds op de toestand van
de verschillende kapitaalmarkten en de mogelijkheden die zieh op die
markten voordeden tot het opnemen van leningen. De Bank heeft dan
ook vijf nieuwe leningen tot een totaalbedrag van 66,8 miljoen kunnen
opnemen; op de bijzonderheden zal hierna nog worden ingegaan.
Begin juni plaatste de Bank in Duitsland wederom een openbare
emissie tot een nominaal bedrag van DM 80 miljoen (20 miljoen r.e.)
tegen een rentevoet van 5 1/2%. De lening werd vast overgenomen
door een groep van Duitse banken onder leiding van de Deutsche
Bank AG en de Dresdner Bank AG en de inschrijvers tegen een koers
van 99 % aangeboden. De obligaties hebben een looptijd van 10 jaar
en kunnen niet vervroegd worden afgelost.
In de loop van juni kwam een leningsovereenkomst met de Caisse
d'Épargne de l'État de Luxembourg tot stand. De lening ten bedrage
van Lux. Fr. 50 miljoen (1 miljoen r.e.) heeft een rentevoet van 5 %,
een looptijd van 10 jaar en is met ingang van 1968 aflosbaar.
In de loop van juli sloot de Bank een leningstransactie in Duits
land met de Commerzbank af, waarmede nominaal een bedrag van
DM 50 miljoen (12,5 miljoen r.e.) was gemoeid. De lening is verdeeld
in zes series van schuldbrieven op naam, waarvan de vervaltermijnen
over een période van 2 tot 7 jaar zij η gespreid. De rentevoet is 5 % voor
schuldbrieven vervallend binnen 4 jaar en 5 1/4 % voor de overige.
Eind augustus werd opnieuw een openbare emissie in Nederland
geplaatst tot een bedrag van Fl. 30 miljoen (ongeveer 8,3 miljoen r.e.)
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tegen een rentevoet van 5 3/4 %. De lening werd vast overgenomen door
een groep van Nederlandse banken ondar leiding van de Amsterdamsche
Bank en bij openbare inschrijving tegen een koers van 97 % aangeboden.
De obligaties die een looptijd van 20 jaar hebben, zijn van 15 Septem
ber 1975 af a pari aflosbaar in tien gelijke jaarlijkse termijnen.
Tenslotte plaatste de Bank in december te New York een lening
tot een bedrag van nominaal US $ 25 miljoen (25 miljoen r.e.), tegen
een rentevoet van 5 1/2 %. De lening werd vast overgenomen door een
internationaal syndicaat ondar leiding van Kubn, Loeb & Co. Inc.,
The First Boston Corporation en Lazard Frères & Co., van welk Syndicaat
voorts 50 Europese banken deel uitmaakten. De obligaties werden bet
publiek tegen een koers van 99,5 aangeboden. Voor inschrijvers in de
Verenigde Staten bedraagt die koers evenwel 108,33 %. Zij hebben een
looptijd van 20 jaar en zijn van december 1970 af a pari aflosbaar in
15 nagenoeg gelijke jaarlijkse termijnen.
De obligatielening die ingeschreven staat bij de Securities and
Exchange Commission en officieel op de New York Stock Exchange is
genoteerd, is de eerste lening die de Bank op de dollarmarkt heeft
geplaatst. Tot dusver had de Bank gemeend van een beroep op daze
markt te moeten afzien. Hat in 1964 van kracht worden van de « Interest
Equalization Tax », welke belasting ook geldt voor door de Bank uitgegevcn obligaties in banden van ingezetenen van of beleggers in de
Verenigde Staten, had tot gevolg dat de lening in feite geheel buiten dit
land werd geplaatst.
Rekening houdend met daze transacties beloopt bet totale bedrag
van de door de Bank opgenomen middelen op 31 deeember 1964
155,6 miljoen. Na aftrek van de gedane aflossingen bedraagt de geconsolideerde schuld van de Bank per diezelfde datum 153,7 miljoen. Deel III
van bet Verslag geeft ondar de toelichting op de balanscijfers een uitvoerig overzicht van de door de Bank uitgegeven leningen.
De in de loop van bet verslagjaar ondertekende kredietovereenkomsten brengen bet totale bedrag van verstrebte kredieten op
31 december op 404,0 miljoen. Na aftrek van gedane terugbetalingen
tot een totaalbedrag van 9,3 miljoen, waarvan 6,2 miljoen in 1964, en
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rekening houdende met de koersaanpassingen en annuleringen, beloopt
het totaalbedrag der verstrekte kredieten 394,5 miljoen; bierop werd
273,7 miljoen uitbetaald. De in het verslagjaar verrichte xiitbetalingen
beliepen 79,9 müjoen.
*

*

«

Het saldo van de winst- en verliesrekening bedroeg, vóór dotatie
aan de statutaire en andere reserves, 10,6 miljoen tegen 10,4 miljoen in
het vorige verslagjaar. Van dit bedrag werden 5 miljoen overgeboekt
naar de verschillende reserves en het saldo naar de statutaire reserve.
Per 31 december 1964 bebep het totaalbedrag der diverse reserverekeningen 54,6 miljoen, waarvan 26,6 miljoen statutaire reserve.
Aan het eind van het verslagjaar bedroeg het totaalbedrag der
middelen van de Bank, bestaande uit gestört kapitaal, opgenomen
leningen en exploitatie-overschotten, circa 458 miljoen.
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III
De balans en winst- en verliesrekening zijn aan dit verslag
toegevoegd.
De belangrijkste posten worden hierna toegelicht.

BALANS
Het balanstotaal bedraagt per 31 december 1964 r.e. 584.968.287,59.
Per 31 december 1963 bedroeg het r.e. 466.525.227,85.

ACTIVA
Kas en banken, goud, schatkistpapier, wisseis en schuldbrieven.
Het totaal van de onder dit hoofd genoemde posten bedraagt
r.e. 186.122.632,93 tegen r.e. 174.642.550,36 per 31 december 1963.
Het bedrag is als volgt samengesteld :

— Kas en banken
— Goud
— Portefeuille

per 31 december 1963

per 31 december 1964

147.358.713,12

155.596.714,43

8.562.954,50

8.602.167,25

18.720.882,74

21.923.751,25

Het schatkistpapier en de schuldbrieven in portefeuille tot een
bedrag van r.e. 18.070.760,67 zijn gewaardeerd tegen de aankoopkoers
of tegen de beurskoers per 31 december 1964, indien laatstbedoelde koers
lager was, doch nooit hoger dan 100 %.
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Het totale bedrag van bovengenoemde posten laat zieh naar
geldsoorten als volgt splitsen :
— geldsoorten van de Lid-Staten

r.e. 126.043.066,38

— andere geldsoorten

r.e.

51.477.399,30

— goud

r.e.

8.602.167,25

— op zieht

r.e.

20.367.294,84

— ten hoogste drie maanden

r.e.

79.944.416,26

— meer dan drie, doch ten hoogste zes maanden

r.e.

31.053.024,86

— meer dan zes, doch ten hoogste twaalf maanden

r.e.

46.924.238,38

— langer dan twaalf maanden

r.e.

7.833.658,59

De splitsing naar looptijden is als volgt :

Verstrekte kredieten.
Het hedrag van r.e. 394.536.399,63 vertegenwoordigt het totale
hedrag van de kredieten waarvan de overeenkomsten vóór 31 decemher 1964 waren ondertekend, na aftrek van de inmiddels verrichte terughetalingen, die in de loop van het verslagjaar r.e. 6.198.715,36 hedroegen
en van een annulering ad r.e. 680.000. Van eerstgenoemd hedrag was op
31 decemher 1964 een hedrag van r.e. 273.654.577,49 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

r.e. 211.759.787,77

— vorderingen naar keuze van de Bank hetaalhaar in een der geldsoorten van de Lid-Staten

r.e.

33.838.527,72

— andere geldsoorten

r.e.

28.056.262,00

De tegenpost van de nog te störten hedragen ad r.e. 120.881.822,14
is opgenomen aan de passiefzijde onder het hoofd : « Nog te hetalen op
verstrekte kredieten ».
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Een vergelijking met het vorige jaar geeft het volgende beeld :
per 31 december 1963

per 31 december 1964

uitbetaald
nog te betalen

200.024.239,76
81.008.174,44

273.654.577,49
120.881.822,14

Totaalbedrag van de
verstrebte kredieten

281.032.414,20

394.536.399,63

De verstrebte kredieten zijn als volgt over de landen verdeeld
Land

Uitbetaalde bedragen

Nog uit te betalen

Totaal

België
Duitsland
Frankrijk
Italië
Luxemburg
Griekenland

4.800.000,—
29.103.809,54
57.483.569,65
172.417.205,—
3.638.562,30
6.211.431,—

—
2.500.000,—
11.221.253,14
90.372.000,—
—
16.788.569,—

4.800.000,—
31.603.809,54
68.704.822,79
262.789.205,—
3.638.562,30
23.000.000,—

273.654.577,49

120.881.822,14

394.536.399,63

Het totale bedrag van r.e. 394.536.399,63 omvat r.e. 330.835.922,88
aan kredieten voorzien van een garantie van de Lid-Staten op bet grondgebied waarvan de projekten zijn gelegen; de in de geassociëerde Staten
verstrebte en door deze Staten gegarandeerde kredieten bedragen
r.e. 23.000.000,—; bet saldo ad r.e. 40.700.476,75 bestaat uit kredieten
voorzien van de bij de kredietverlening op lange termijn gebruikelijke
zekerbeden.
Bij een gedeelte van de verstrebte kredieten komen gelijktijdig
zowel de ene als de andere soort garantie of zekerheid voor.

Inventaris en inrichting.
De inventaris en de inrichting, waarvan de kosten geheel zijn
afgesehreven, zijn « pro memorie » onder dit hoofd opgenomen.
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Te ontvangen rente en provisie.
Onder dit hoofd is opgenomen de lopende doch op 31 december 1964 nog niet geïncasseerde rente en provisie ten bedrage van
r.e. 3.582.412,48.
Diverse rekeningen.
Het onder dit boofd opgenomen bedrag ad r.e. 726.841,55 omvat
r.e. 722.360,37 aan deposito's bestemd voor de betaling van vervallen
coupons, die nog niet ter incasso werden aangeboden.

PASSIVA
Kapitaal.
Het geplaatste kapitaal bedraagt r.e. 1.000.000.000,—, waarvan
r.e. 250.000.000,— is gestört, terwijl bet niet te störten obligo
r.e. 750.000.000,— beloopt.
Statutaire reserve.
De statutaire reserve die in bet begin van bet verslagjaar voor
r.e. 20.970.420,22 te boek stond, is verboogd met bet saldo van de
winst- en verliesrekening en bedraagt daardoor r.e. 26.615.682,53.
Reserves.
De reserve voor verliezen nit boofde van verstrekte kredieten en
garanties, die aan bet eind van bet vorige verslagjaar r.e. 15.000.000,—
bedroeg, werd verboogd tot r.e. 20.000.000,—.
Het totaal van de bijzondere reserves bedraagt tbans
r.e. 28.000.000,— tegen r.e. 23.000.000,— aan bet eind van bet vorige
verslagjaar.
Pensioenjonds van het personeel.
Ingevolge bet op 1 jub 1964 van kracbt geworden Pensioenreglement van bet personeel van de Bank, versebijnt deze post tbans voor
bet eerst afzonderbjk op de balans. Het bedrag van r.e. 607.501,84
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vertegenwoordigt de stortingen overeenkomstig de bepalingen van het
genoemde règlement.
Bedragen verschuldigd uit hoojde van art. 7 paragraaj 2 van de Statuten.
Het bedrag opgenomen onder dit hoofd bedraagt r.e. 424.249,06
tegen r.e. 461.072,22 per 31 december 1963.
Leningen op midden-lange en lange termijn.
Het bedrag van r.e. 153.694.512,61 opgevoerd onder dit boofd,
vertegenwoordigt de door de Bank opgenomen en op 31 december 1964
nog niet vervallen leningen.
De op 31 december 1964 bestaande geconsoMeerde schuld van de Bank
laat zieh als volgt verdelen :
Uitstaande schuld
Uiterlijke
vervaläag

in nationale
geldsoorten

4 3/4 %

Bankkrediet 1961

Aflossing

Zw. Fr. 5,4 min.

1.234.901,04

1967

in jaarUjkse termijnen.

4.419.889,50

1968

in jaarUjkse termijnen.

4 1/2 %

ObUgatielening 1961

fl.

16,0 min.

4 1/2 %

Obligatielening 1961

fl.

50,0 min.

13.812.154,70

1981

in 15 gelijke jaarUjkse ter
mijnen 1967-1981.

5%

ObUgatielening 1962

Lires

15,0 mrd.

24.000.000,00

1977

kan vanaf 1967 zonder agio
geheel of gedeeltelijk vervroegd worden terugbetaald.

4 3/4 %

ObUgatielening 1962

fl.

30,0 min.

8.287.292,82

1982

in 10 geUjke jaarUjkse ter
mijnen 1973-1982.

5 1/2 %

ObUgatielening 1963

DM

60,0 min.

15.000.000,00

1970

aan het einde van de looptijd.

6%

ObUgatielening 1963

BFr.

400,0 min.

8.000.000,00

1987

in 19 annuiteiten 1969-1987.

5%

ObUgatielening 1963

FFr.

60,0 min.

12.152.981,73

1983

elke obUgatie telkens voor een
Vierde aan het einde van het
5<=, 10®, 15® en 20®'® jaar.

5 1/2 %

ObUgatielening 1964

DM

80,0 min.

20.000.000,00

1974

aan het einde van de looptij d.

5%

Bankkrediet 1964

Lnx.Fr. 50,0 min.

1.000.000,00

1974

in 7 anmüteiten 1968-1974.

5 3/4 %

ObUgatielening 1964

fl.

30,0 min.

8.287.292,82

1984

in 10 geUjke jaarUjkse ter
mijnen 1975-1984.

5-5 1/4 %

ObUgatieleningen 1964 DM
(Kas-obligaties)

50,0 min.

12.500.000,00

1971

in 6 ongeveer geUjke jaar
Ujkse termijnen 1966-1971.

5 1/2 %

ObUgatielening 1964

25,0 min.

25.000.000,00

1984

in 15 ongeveer geUjke jaar
Ujkse termijnen 1970-1984.

US $

153.694.512,61
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De ontwikkeling van de geconsolideerde schuld der Bank gedurende
het verslagjaar was, gesplitst naar geldsoorten, als volgt :
Per 31 deeem
ber 1963 uitstaande schuld

Leningen

in DM

15.000.000 —

32.500.000,—

—

47.500.000,—

in FFr.

12.152.981,73

—

—

12.152.981,73

in Lires

24.000.000,—

-

—

24.000.000,—

in BFr.

8.000.000,—

—

8.000.000,—

in fl.

Transacties in hei verslagjaar
Aflossingen

Per 31 deeem
ber 1964 uitstaande schuld

27.624.309,40

Ii.287.292.82

1.104.972,38

34.806.629,84

in Lux. F.

—

1.000.000,—

—

1.000.000,—

in Zw. Fr.

1.646.534,72

—

—

25.000.000,—

88.423.825,85

66.787.292,82

in US $

Totaal

411.633,68

1.234.901,04
25.000.000,—

1.516.606.η6

153.694.512,61

Het bedrag van de geconsolideerde schuld dat in de loop van het
verslagjaar 1965 zal vervallen, bedraagt r.e. 1.516.606,06.

Nog te betalen op verstrekte kredieten.
Onder dit hoofd is een bedrag van r.e. 120.881.822,14 opgevoerd,
dat op grond van de vóór 31 decemher 1964 ondertekende kredietovereenkomsten, nog door de Bank aan de geldnemers moet worden uithetaald.

Te betalen en vooruitontvangen rente en provisie.
Het onder dit hoofd opgevoerde bedrag van r.e. 2.152.107,37
omvat een post van r.e. 2.086.790,39 voor versehuldigde maar nog niet
vervallen rente op opgenomen leningen en een post van r.e. 65.316,98 voor
ontvangen rente, hetrekking hebbende op de période na 31 deeember 1964.
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Diverse rekeningen.
Het onder dit hoofd vermelde bedrag van r.e. 2.592.412,04 omvat
r.e. 722.360,37 verschuldigd wegens vervallen coupons die nog niet ter
incasso werden aangeboden en voor het overige administratieve transitoria
en voorzieningen bij het afsluiten van het boekjaar.
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WINST-

EN

VERLIESREKENING

DEBET
Administratiekosten en voorzieningen.
De administratiekosten en voorzieningen bedroegen r.e. 2.369.680,50
tegen r.e. 1.902.651,44 voor de vorige verslagperiode.
Deze kunnen worden verdeeld in :
— personeelsuitgaven
— algemene onkosten en voorzieningen voor
mogelijke andere lasten

r.e.

1.304.171,14

r.e.

1.065.509,36

De stijging van de kosten van de administratie wordt hoofdzakelijk verklaard door de in de loop van bet jaar, als aanpassing aan
de algemene ontwikkeling, toegekende salarisverhogingen, alsmede door
bet van kracht worden van bet Pensioenreglement, waarvoor overeenkomstig de actuariële berekeningen belangrijke voorzieningen moesten
worden getroflfen.
Het personeel van de Bank omvatte op 31 decomber 1964 in
totaal 132 personen, waarvan 81 personen werkzaam waren in de vertaaldiensten, de uitvoerende diensten en de interne dienst.
Rente en kosten van leningen.
Deze post bedraagt r.e. 7.309.702,31 en omvat de rente op de
leningen en de kosten en andere lasten aan deze transacties verbonden.
Bankkosten en waarderingsverschülen.
Het bedrag van r.e. 105.268,55 opgevoerd onder dit hoofd bestaat
bijna gebeel uit de verscbillen in de waardering der portefeuille per
31 december 1964.
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AJschrìjving inventaris en inrichting.
De in de loop van het verslagjaar verrichte uitgaven voor inventaris
en inrichting zijn geheel afgeschreven. Zij bedroegen r.e. 29.069,19 tegen
r.e. 40.762,26 in het vorige verslagjaar.

CREDIT
Rente en provisie van de verstrekte kredieten.
Deze hate hedraagt r.e. 13.308.365,15 tegen r.e. 9.627.777,83 in
de vorige verslagperiode. In deze stijging weerspiegelt zieh de toeneming
van de bedragen die op de verstrekte kredieten zijn uithetaald.

Rente en provisie van de beleggingen.
Het bedrag aan ophrengsten, dat de belegging en uitzetting van
de beschikbare middelen bebben opgeleverd, beloopt r.e. 7.102.286,11
tegen r.e. 6.599.993,95 in de vorige verslagperiode.
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IV
BESTUUR

VAN

DE

BANK

Tijdens de op 28 mei gehouden Jaarvergadering is de Baad van
Gouverneurs overgegaan tot de herbenoeming van de Directie voor een
tijdvak van zes jaar. Het mandaat van de beer Paride FORMENTINI,
President, en van de beer Yves LE PORTZ, Vice-President, werd verlengd. De beer Hans Karl von MANGOLDT-REIBOLDT, die tbans
bet voorzitterscbap van bet Turkse Consortium van de Ο.E.S.Ο. bekleedt,
werd tot Honorair-Vice-President benoemd.
Het is de Raad van Rewind een aangename taak bier unaniem
uitdrukking te geven aan zijn gevoelens van diepe dankbaarbeid jegens
de beer von MANGOLDT-REIBOLDT, die sedert de opricbting van de
Bank tijdens de eerste zes jaar van baar bestaan zijn grote kennis en
mime ervaring, verworven in de door bem eerder vervulde belangrijke
internationale functies, aan onze instelling ten dienste beeft gesteld.
Tot zijn opvolger in de funetie van Vice-President beeft de Raad
van Gouverneurs Professor Ulricb MEYER-CORDING benoemd, voordien Directeur-generaal van de Afdeling Europese Samenwerking van
bet Bondsministerie van Economiscbe Zaken.
*

*

*

Brüssel, 29 aprii 1965.
De President van de Raad van Rewind,
PARIDE FORMENTINI.
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PROBLEMEN MET BETREKKING
TOT DE INDUSTBIËLE ONTWIKKELING
VAN GBIEKENLAND

Huidige structuur van de Griekse industrie.
De Griekse fabrieksnijverheid heeft nog geen grote omvang
bereikt; zij omvat iets meer dan 100.000 bedrijven, waaronder niet
begrepen de ambachtelijke huisnijverheid, en verschaft aan nauwelijks
meer dan 500.000 personen werkgelegenheid; de toegevoegde waarde
van de produktie gaat 1 miljard rekeneenheden niet te boven. De moderne
sector van de nijverheid, die bestaat uit ondernemingen met meer dan
10 tewerkgestelden, vertegenwoordigt 5 % van het aantal ondernemingen,
bijna de helft van de werkgelegenheid en levert bijna twee derde van
de totale produktie. De beschikbare statistieken vermelden minder dan
duizend « grote ondernemingen » die in totaal ongeveer 100.000 tewerk
gestelden hebben.
De plaats, die de industrie in het economische leven inneemt is
derhalve bescheiden. De sector van de fabrieksnijverheid levert minder
dan een vijfde van het bruto nationale produkt en wanneer men de
mijnbouw, de bouwnijverheid en de openbare dienstverlening hierbij
rekent, is het aandeel van deze sector iets meer dan een kwart; de werk
gelegenheid vertegenwoordigt een vijfde van de totale werkgelegenheid.
Deze percentages liggen bijna de helft lager dan in de landen van de
Gemeenschap. Tenslotte bedragen de eigerdijke industriële exporten
slechts enige miljoenen dollars, hetgeen een zeer gering deel van het
totaal is.
De ontwikkeling van de Griekse industrie bevindt zieh op het
ogenbhk in een tussenstadium : twee derde van de totale produktie rieht
zieh op de vervaardiging van niet duurzame consumptiegoederen, waarbij
door de textiel- en kledingindustrie, de voedingsmiddelenindustrie en
de tabaksverwerkende industrie een overheersende plaats wordt ingenomen. De produktie van duurzame verbruiksgoederen vertegenwoordigt
in het geheel een uiterst gering deel (2 %). De produktie van halffabrikaten is niet groot (een vijfde) en die van kapitaalgoederen zeer
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klein (een tiende). In de laatste twee categorieën zijn alleen enige takken
van de chemische industrie (minerale produkten en kunstmest), de houwmaterialen- en cementindustrie, de scheepshouw en enige takken van
de machinebouw van enig helang.
*

»

*

Talrijke factoren liggen aan deze gesteldheid van de industrie
ten grondslag : geringe natuurlijke hulpbronnen, beperktheid van de
binnenlandse markt, historische ongewisheden en institutionele zwakheden, Zij hehhen geleidelijk hepaalde fundamentele kenmerken tot
ontwikkehng gebracht waarvan de twee voornaamste zijn de betrekkelijke traagheid waarmede structurele veranderingen tot stand komen
en bet läge peil van de gemiddelde produktiviteit.
Sedert veertig jaren hehhen zieh weinig wijzigingen in het relatieve
helang, de samenstelling en de ophouw van de industrie voorgedaan.
De industriële produktie is ongetwijfeld toegenomen, maar het aandeel
van de fabrieksnijverheid in het bruto nationale produkt is slechts enige
punten gestegen. De werkgelegenheid in de industrie heeft zieh in dertig
jaren slechts verduhheld; van 1950 tot 1960 trad nauwehjks enige
verandering in. Gok al neemt het helang van hepaalde hedrijfstakken,
zoals de kledingindustrie of de tabaksverwerkende nijverheid af en
worden die van andere takken, zoals de chemische industrie en de
vervaardiging van vervoersmateriaal belangrijker, toch zijn deze veran
deringen onvoldoende geweest om het land in industrieel opzicht een
ander aanzien te geven. Sedert enige jaren hehhen enige op zichzelf
staande vormen van bedrijvigheid : de petroleumraffinage, de scheeps
houw, de produktie van autobanden en van synthetische chemische
Produkten een « nieuwe industriële sector » doen ontstaan.
Evenwel, en dit is misschien nog kenmerkender, de hedrijfseenheden hehhen niet die groei vertoond, die de meer geïndustrialiseerde
landen van Europa hehhen gekend. In een van ouds gevestigde sector als
die van de textiel heeft, ondanks de indrukwekkende inspanningen in de
laatste tien jaren om de installaties en bedrijfsvoering te moderniseren,
de gemiddelde bedrijfsgrootte van het merendeel der ondernemingen in
dertig jaar tijds niet veel veranderingen ondergaan. In hepaalde sectoren
zou de toeneming van de vraag eerder aanleiding hehhen gegeven tot
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nieuwe, veelal kleine vestigingen dan tot uitbreiding der bestaande
ondernemingen. Hierbij zij er evenwel de aandacht op gevestigd dat
sedert enige jaren en zeer bepaaldelijk sinds er sprake van associatie
van Griekenland met de gemeenschappelijke markt was, de structurele
veranderingen in het merendeel van de bedrijfstakken in een duidelijk
versneld tempo plaatsvinden.
De gemiddelde produktiviteit van de Griekse industrie is vrij
gering. De toegevoegde waarde per tewerkgestelde in de fabrieksnijverheid ligt op het ogenblik in de orde van grootte van 1.200 à 1.300 r.e.,
hetgeen veel lager, waarschijnlijk de helft, is dan in de geïndustrialiseerde landen van West-Europa. Dit houdt ongetwijfeld verband met
de produktiestructuur die weinig sectoren met böge produktiviteit
omvat, doch ook andere oorzaken speien hierhij een rol. Deze zij η in
drie categorieën onder te brengen :
— Belemmeringen in het vlak van de ondernemingen zelf, die door de
kleine bedrijfsomvang niet in Staat zij η de voordelen van massaproduktie te verwezenlijken en die door gebrek aan specialisatie tot
overdreven vormen van verticale integratie zij η gedwongen ten koste
van opvoering van de produktiviteit. Daar de markt klein en versnipperd is, hetgeen de mogelijkheden tot zelffinanciering vermindert,
en anderzijds de geringe financiële
draagkracht een heroep op de
traditionele financiering
met hankkrediet beperkt, ziet de individuele
onderneming zieh tegenover werkelijke moeilijkheden geplaatst
wanneer deze tot rationele en dynamische investeringen wil overgaan.
Tenslotte is geschoolde arbeid Schaars en duur, hetgeen in versterkte
mate geldt voor leidinggevend en stafpersoneel;
— Belemmeringen die gelden voor de gezamenlijke struktuur van de
industrie, die een goed gelede interindustriële samenwerking mist.
De Griekse hedrijven zien zieh zelden in een dicht net van aanvullende aktiviteiten opgenomen. Zowel in de opwaartse richting van
de produktiekolom bij de verkrijging van grondstoffen en andere
produktiefaktoren, als in neerwaartse richting bij de afzet van eigen
produktie ondervinden zij moeilijkheden. Zij halen dus geen voordeel uit de externe structuren, die ontstaan hetzij uit de nahijheid
van soortgelijke ondernemingen, hetzij eenvoudigweg uit de agglomeratie van verschillende hedrijven. Het ontbreken van een externe
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organisatie blijkt uit de relatïeve ontoereikbaarheid of de te hege
aanwendingskosten van bepaalde vormen van infrastmctuur, in bet
bijzonder op het gebied van bet vervoer en de energie;
— Tenslotte lenen de institutionele verboudingen zicb niet tot een
snelle opvoering van de produktiviteit. De vaak omslacbtige juridiscbe
en administratieve bescbikkingen, de vaak verouderde financieringsmecbanismen, de bandelspraktijken die tot marktversnippering leiden
en bescbermende tarieven stellen de industriële expansie binderpalen
in de weg, die nieuwe vestigingen en uitbreiding afscbrikken en zelfs
mogelijkbeden tot modernisering beknotten.
De overbeid beeft zicb tot taak gesteld deze moeilijkbeden weg
te nemen door een beleid te voeren, dat geriebt is op bet bevorderen
van industrialisering.

Het beleid ten gunste van de industriële ontwikkeling in Griekenland.
Het beleid ten aanzien van de industriële ontwikkeling van bet
land is neergelegd in de ontwikkelingsplannen van bet land en beeft uitdrukking gevonden in bet van kracbt worden van bijzondere maatregelen.
Het Vijfjarenplan 1960-1964 wijst er in de inleiding op, dat de
industrialisatie van bet land een van de basisdoelstellingen is. Het plan
stelt dat bet bruto produkt van de fabrieksnijverbeid een groeipercentage
van 7,7 % per jaar zal moeten vertonen. Dit zou tot gevolg bebben dat
de secundaire sector zijn aandeel in bet nationale produkt tot circa
een derde moet op voeren en dat in tien jaar tijds werkgelegenbeid voor
230.000 personen moet worden gecreëerd. Deze doelstellingen worden
gebandbaafd in bet in Juni 1962 berziene plan, dat betrekking beeft op
de période 1962-1966. Het « Memorandum over bet plan tot economisebe
ontΛvikkeling van Griekenland » stelt dat in bet bijzonder « bet aandeel
van de industrie in bet ontwikkelingsproces... van beslissender belang
dan in bet verleden moet worden voor de verwezenlijking van de gestelde
doeleinden. In verband biermede is een snelle groei van bet industriële
produkt in de loop van de kernende 10 jaren onontbeerlijk om voor de
economie in bet gebeel een gemiddeld groeipercentage van 6 % per
jaar te bereiken ».
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VOORNAAMSTE DOELSTELLINGEN MET BETREKKING TOT DE INDUSTRIE
IN DE GRIEKSE ONTWIKKELINGSPLANNEN
(I960-I964, I962-I966)

Doelstellingen

Plan 1960-1964

Memorandum
1962-1966

Gemiddeld jaarlijks groeipercentage (in %)
Bruto produkt van de fabrieksnijverheid
Investeringen in vaste aktiva in industrie en mijnbouw

7,7
21

7,7
21

Werkgelegenheid (in duizendtallen)
In de industrie en mijnbouw
1959
1969

700
930

In de fabrieksnijverheid
I96I
I97I
Bedrag aan investeringen in vaste activa in industrie
en mijnbouw (mrd Dr. tegen prijzen van 1954)
1959
I96I
1964
1966
I97I
Totaal I962-I966

510
663

1,9
2.5
5,0
5.7
9.8
23,6

Uit de Griekse ontwikkelingsplannen dringt zieh als algemene
indruk op, dat, wil men de industriële doelstellingen verwezenlijken,
een enorme krachtsinspanning zowel van de Staat als van de zijde van
de particulière sector zal worden gevergd. « De roi van de Staat, aldus
het « Memorandum », bestaat in de eerste plaats uit het opbouwen
van de noodzakelijke infrastructuur en bepaalde basiseenheden die niet
interessant zijn voor het particulière initiatief en in de tweede plaats
uit het nemen van de jniste maatregelen ter aanmoediging en oriëntering
van het particulière initiatief, waarvan de gedragingen beslissend zullen
zijn voor de verwezenlijking van het Programma ».
Aan de algemene grondbeginselen is praktische uitvoering gegeven
door in het bijzonder de begrotingskredieten voor overheidsinvesteringen
te verruimen. Deze laatste vertoonden een voortdurende stijging en
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wel van 137 miljoen rekeneenheden in 1960 tot meet dan 200 müjoen
rekeneenheden in 1964. Een belangrijk deel van deze stijging kwam ten
goede aan de infrastructuur van het transportwezen. Daarnaast vertoonden de investeringsbegrotingen van de semi-overbeidsinstellingen,
waaronder vooral die van het Openbare Electriciteitsbedrijf (E.P.E.),
een nog grotere toeneming. Voorts bebben de autoriteiten in 1960 het
Bureau voor Industriële Ontwikkeling (O.B.A.) opgericbt. Deze overbeidsinsteUing wendt haar middelen aan om door voorlicbting en onderzoek
de oprichting van industriële en mijnbouwbedrijven in Griekenland te
bevorderen of door deelneming bijstand te verlenen bij de vestiging van
nieuwe ondernemingen en de uitbreiding van bestaande ondernemingen.
Tenslotte heeft de Griekse Staat direkt de eerste petroleumraffinaderij,
de eerste fabriek voor de vervaardiging van stikstofkunstmest en twee
suikerfabrieken gefinancierd. Deze bedrijven zijn reeds, of zullen worden
overgedragen aan exploitatiemaatscbappijen van particulière aard of
met een semi-overheidskarakter.
Ten aanzien van het werkterrein dat de particulière sector is
voorbehouden — dat wil zeggen het grootste deel van de fabrieksnijverheid — bestaat de in de ontwikkelingsplannen voorziene industrialisatiepolitiek nit het geven van voorhchting aan bedrijfshoofden
over de mogelijkheden, die de algemene ontwikkeling biedt, uit het
opstellen van een programma van de noodzakelijk geachte investeringen
en uit het geven van verschillende stimulansen.
Het plan 1960-1964 heeft in eerste aanleg aangegeven, dat de
Griekse autoriteiten groot belang bechtten aan de opricbting van een
zeker aantal basisindustrieën. Met name werden genoemd de staalindustrie, een aluminiumfabriek, stikstof- en fosfaatfabrieken, natrium-,
cellulose-ferrolegeringen-, zinkindustrie, fabrieken voor vuurvaste
Produkten, suikerraffinaderijen en verschillende voedingsmiddelenindustrieën. De Staat heeft zieh bereid verklaard zijn steun te verlenen
bij de oprichting van levensvatbare bedrijven op deze verschillende
terreinen.
*

*

*

Naast deze « basissectoren » geven het Plan 1960-1964 en vooral
het Memorandum 1962-1966 uitvoerige aanwijzingen ten aanzien van
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de voortgang die in andere takken van bedrijvigheid, met name in de
van oudsher bestaande, moet worden gevolgd. Voor bet merendeel van
deze branches is bet doel een groeipercentage van de bruto produktie
te bereiken van 8 à 9 % per jaar. Ten aanzien van de werkgelegenheid,
streeft bet plan in de période 1961-1971 naar bet creëren van 152.500
nieuwe arbeidsplaatsen in de zogenaamde verwerkende industrie; bet
aandeel van de macbinebomv hierin zou 29.000 moeten zijn, dat van de
confectie- en textielindustrie 46.000, dat van de cbemisebe industrie
20.000 en dat van de boutverwerkende industrie 15.000. Het
Memorandum wijst crop, dat de nieuwe industrieën (eleetriciteit en
mechanische industrieën) zieh snel zuUen moeten uitbreiden.
Ten einde deze expansie te verzekeren beval bet Memorandum
een kracbtige aanpak van de wederaanpassing en de investeringen aan.
De Griekse industrie zou in de eerste plaats doordrongen dienen te zijn
van bet bestaan van bet Associatieverdrag van Griekenland met de
gemeenscbappelijke markt. Dit feit boudt immers in, dat de onde
industrieën zieh zullen moeten reorganiseren ten einde bun concurrentievermogen te bebouden en dat de nieuwe industrieën zullen moeten komen
tot bet kiezen van de juiste produktietecbnieken en afzetmetbodes. De
vereiste investeringen worden voor de vijf jaar van 1962-1966 op meer
dan 0,7 miljard gescbat, van welk bedrag een derde voor rekening van
de investeringen met betrekking tot de « basisseetoren » komt. De
omvang van de taak valt op te maken uit bet feit, dat de investeringen
van de fabrieksnijverbeid in 1961 60 miljoen bedroeg, terwijl voor 1966
gestreefd wordt naar 200 miljoen.

Ten einde de gevergde kracbtsinspanning te ondersteunen bebben
de autoriteiten ten beboeve van de industriële investeringen een serie
speciale maatregelen genomen, die de bedrijfsbelastingen, de voorwaarden voor bet verkrijgen van bankkrediet en zeer in bet bijzonder
de buitenlandse investeringen betreffen.
Drie belangrijke overwegingen liggen aan de maatregelen in bet
fiscale vlak ten grondslag (bet regime voor buitenlandse investeringen
blijft bier buiten bescbouwing en zal bierna worden uiteengezet). In
eerste aanleg bedoelt de wetgeving de opricbting van nieuwe onder-
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nemingen en de reorganisatie of uitbreiding van onde bedrijven te
bevorderen. De registratie- en zegelrechten zijn verminderd of in
bepaalde gevallen afgeschaft (de wetten 4014-4015 van 1959, wet 4002
van 1959). De wet 3765/1957 kent bijzondere afscbrijvingsfaciliteiten toe,
en vooral de wetten 4171/1961 en 4256/1962, van toepassing op ondernemingen met een kapitaal van meer dan 2 miljoen, voorzien de vermindering van bepaalde lokale belastingtarieven, de vaststelling van een
maximumtarief voor het merendeel der courante belastingen en de
mogelijkbeid om voor de duur van vijf jaar belastingvrije reserves
gelijk aan de kapitaalinvestering te vormen. In de tweede plaats kent
de wetgeving voordelen toe aan ondernemingen, die zieh vestigen in of
verplaatsen naar de provincie. Talrijke belastingfaciliteiten worden bun
toegestaan, zoals vrijStelling of vermindering van lokale belasting
tarieven, van omzetbelasting, enz., vorming van speciale belastingvrije
reserves, bijzondere afsebrijvingen. Voorts genieten zij bijkomende voor
delen zoals de voorkeur die bun wordt gegeven bij gunningen van de
overbeidsorders, zelfs voor aanbiedingen die iets hoger in prijs liggen.
Tenslotte en in de derde plaats, voorziet de wet in stimulansen voor
bedrijven die een deel van hun produktie exporteren (zeerederijen
worden biermede gelijkgesteld). Deze bedrijven bebben het recht van
de belastbare winst 4 % van hun exportophrengsten af te trekken.
Terzake van de kredietverlening worden, behalve door de oprichting van het Bureau voor Industriële Ontwikkeling, de belangrijkste
maatregelen gevormd door het hesluit 1236/1962 tot vermindering van
de rentetarieven voor kredieten op lange termijn, die uitvoering geven
aan uitbreidings- en moderniseringsprogramma's, terwijl het bankwezen
zelf, dank zij de oprichting van nieuwe investeringshanken, het gamma
van zijn tussenkomsten heeft kunnen verruimen. De overheid heeft
tevens deelneming door handelsbanken in investeringskredieten gestimuleerd. Verscheidene heschikkingen — met name de wetten 3746/1957
en 4015/1959 — zijn getroffen om tot een betere functionnering van de
kapitaalmarkt te komen, die evenwel de nadelen blijft ondervinden van
de voorkeur die de spaarders aan de dag leggen voor belegging in
onroerende goederen of zelfs voor oppotting van middelen.
De grootst mogelijke aandaeht is evenwel gegeven aan het aantrekken van huitenlandse investeringen. Wet 2687/1953 (aangevuld door
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wet 4171/1961) verleent aan produktieve investeringen zeer belangrijke
garanties met betrekking tot de repatriëring van bet geïnvesteerde
kapitaal en de overmaking van exploitatiewinsten, terwijl zij voorts een
vaak preferentieel fiscaal en administratief regime verzekert. Ook gelden
gunstige bescbikkingen voor de rechtsstatus van kapitaal, dat geïmporteerd wordt in de vorm van onder Griekse vlag varende koopvaardijschepen of in de vorm van bankdeposito's of -krediet. Daar de beseberming van vreemd kapitaal niet onder bet privaatreebt valt, is iedere
buitenlandse investering onderworpen aan een voorafgaande administratieve goedkeuring die vaak bijzondere modaliteiten, zoals de verplicbting van de nieuwe onderneming om altbans een deel van baar produktie
uit te voeren, kent.

Koersbepaling van de Griekse industriële ontwikkeling.
Het is geboden de actie ter bevordering van de industriële ontwik
keling met kraebt voort te zetten. Als algemene ricbtbjn geldt de
opvoering van de noodzakelijke kracbtsinspanningen, docb de concrete
uitwerking van bet ontwikkelingsbeleid is nog verre van voltooid.
De bereidbeid om de industrialisering nog meer nadruk te geven,
wordt gerecbtvaardigd door de in tien jaar tijds bereikte resultaten,
waarvan men ecbter de draagwijdte niet mag onderscbatten, nocb de
omvang overscbatten. Ondanks statistische en algemene problemen, die
de vergelijking van de twee tabellen opwerpt, wijst deze inderdaad uit
dat de doelstellingen met betrekking tot de produktie over bet algemeen
werden verwezenlijkt en soms zelfs werden overtroffen, maar dat bet
bedrag van de industriële investeringen lang niet bet geprojekteerde
peil bereikt beeft.
Tocb is op tal van gebieden aanzienlijke vooruitgang geboekt.
De infrastructuur die direkt verband boudt met bet scbeppen van
externe industriële voorzieningen — levering van electriscbe stroom,
insteUing van post-, telefoon- en telegraafverbindingen, uitbreiding en
aanleg van verkeerswegen, modernisering en vergroting van baveninstallaties — is grondig verbeterd. Een aantal industriële eenbeden
werd in bet leven geroepen, nieuwe vestigden zicb. Twee grote complexen
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VOORNAAMSTE KERNGEGEVENS OVER DE GRIEKSE INDUSTRIËLE ONTWIKKELINGEN
VAN 1960-1963
Groeipercentage
jaargemiddelde
Bruto produkt van de fabrieksnijverheid
Bruto investeringen in vaste activa in fabrieksnijverheid
Index van de industriële produktie
Algemene index
waarvan textielindustrie
voedingsmiddelenindustrie
tabaksverwerkende industrie
chemische industrie
metaalindustrie
mechanische en niet-electrische industrie
electro-technisehe industrie
voertuigen en transportmaterieel

7,5
10,0

7,3
6,7
4,2
3,9
10,0
13,2
— 3,8
10,4
15,6
Bedrag in miljarden
Dr. legen
prijzen 1954

Bruto investeringen in vaste activa in de fahrieksnijverheid
1960
1961
1962
1963

1,5
1,5
2,2
2,1

Totaal 1960-1963

7,3

(aluminium en petrochemie) werden aangelegd. In de traditionele
bedrijfstakken (textiel, kleding, lederwaren, meubels, voedingsmiddelenindustrie) werden fabrieken gemoderniseerd, vergroot of opgerieht op,
bij voorbeeld, bet gebied van kunstvezels, kunstzijde, confectie, nylonprodukten, pelterijen, terwijl ook bet aantal fruit-, groenten- en visconservenfabrieken aanzienlijk toenam.
Op minder traditioneel terrein werd de stoot gegeven tot bet
bouwen van een belangrijke scheepswerf, tot de inbedrijfstelling van een
petroleumraffinaderij, bet bouwen van enige metaalbedrijven (waaronder
een hoogoven), twee fabrieken voor de assemblage van motorvoertuigen,
nieuwe cementfabrieken, verscbeidene kunstmestfabrieken, een nieuwe
(in aanbouw zijnde) fabriek voor de vervaardiging van papierpulp, een
fabriek voor de vervaardiging van synthetische polymeren, een bandenfabriek en enige gespecialiseerde machinefabrieken (bevloeiingswerktuigen, motoren met kleine en middelgrote capaciteit, enz.), enige
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fabrieken op electro-technisch gebied of voor de vervaardiging van
electrische apparatuur (radio-onderdelen, lampen, kabels, kleine transformatoren, enz.).
Tevens dient men te bedenken dat, dank zij al deze nieuwe
initiatieven, de werkgelegenheid in de fabrieksnijverheid sedert 1960 op
een allerminst te verwaarlozen wijze is toegenomen, ook al werden de
ramingen (ongeveer 20.000 nieuwe arbeidsplaatsen per jaar) niet verwezenlijkt.
Niettemin zij η er zwakke plekken in bet industrialisatieexperiment van de laatste jaren aan te wijzen. Het feit, dat de ramingen
voor de werkgelegenbeid niet werden gerealiseerd, doet niet alleen een
aanzienlijke werkeloosheid en onderbezetting voortbestaan, maar werkt
ook emigratie van vooral jonge arbeiders in de hand tot een omvang die
waarscbijnlijk groter is dan gewenst moet worden geacht. De inspanningen ten beboeve van de industrialisatie hebben voorts op het peil
van de exporten een zeer bescheiden invloed gehad.
Talrijke, vooral kleine en middelgrote bedrijven bebben met
aanpassingsmoeilijkheden te kampen, die vooral voortvloeien nit de
buitenlandse concurrentie. Naast de sociale aspecten vormen deze omstandigheden een algemeen economisch probleem, dat dringend om een
oplossing vraagt.
^
«

Quantitatieve en qualitatieve intensivering van de industrialisatie
dient de grondslag te vormen van de op kortere en lange termijn te
volgen economische politick.
Overigens lijkt Griekenland redelijk uitgesproken kansen te
hebben een evenwicbtige ontwikkelingspolitiek te kunnen voeren. Verre
van met elkaar strijdig te zij η lijken de acties met betrekking tot de
landbouwontwikkeling, de industrie en de openbare dienstverlening
elkaar te kunnen ondersteunen. Maar naast de vrij gemakkelijk te leggen
grondbeginselen, blijkt bet bepalen van de banen waarin men de ontwikkeling wil leiden, veci moeilijker te zij η.
Griekenland ziet zieh in feite voor een tweevoudige keuze geplaatst,
zowel wat betreft de algemene koersbepaling van de industriële ontwikkeling, als ten aanzien van de te kiezen middelen. In de eerste plaats
dient men zieh af te vragen, welke plaats bij het zocken naar afzet-
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gebieden voor de Griekse industrie aan de bevrediging van de onvermijdelijk groeiende nationale behoeften meet worden toegekend en welk
belang aan bet bestrijken van buitenlandse markten dient te worden
toegemeten. Dient men in dit laatste geval de aandacht te richten op
de veelbelovende, doch moeilijk te veroveren markt van de Lid-Staten
van de E.E.G. of op de mogelijkheden die liggen in de nabuurlanden
aan de Middellandse Zee of op bet Afrikaanse continent ? Ten tweede,
moet het ontwikkelingsbeleid zieh baseren op een extensief gebruik van
de in mime mate aanwezige produktiefactoren, doch die een slechts
geringe produktiviteit waarborgen, of moet daarentegen overwogen
worden dat de comparatieve voordelen minder een kwestie van toewijzing van middelen dan wel van algemene economische oriëntatie
en van hoogte van inkomensniveau zijn. En de keuze van de industriële
specialisatie én de keuze van de juiste techniek én die van de optimale
bedrijfsvorm hangen van daze fundamentale vragen af.
Ook de keuze van de middelen is van fundamenteel belang. Hoe
hoog dient het peil van de investeringen te zijn en vooral hoe dienen
zij te zijn opgebouwd ? Moet men zieh, zoals tot op heden, bepalen tot
indirecte aanmoediging of lijkt een directe actie meer op haar plaats ?
Hoe dienen buitenlands kapitaal en nationale initiatieven zieh te verhouden en welke plaats wordt hierbij ingenomen door de grote en de
kleine ondernemingen ?
Ook al zijn vlak voor de invoering van het nieuwe, in voorbereiding
zijnde Ontwikkelingsplan, de beleidsvragen met betrekking tot de indus
triële ontwikkeling niet alle duidelijk bepaald, er is toch een zeker aantal
belangrijke problemen ten aanzien waarvan de te voeren aetie reeds nu
vaststaat. Overduidelijk is het dat een beslissende inspanning dient
geleverd te worden om het produktiviteitsniveau van het bedrijfsleven
op te voeren. Dit houdt voor het individuele bedrijf in, dat gestreefd
moet worden naar een behoorlijke en gestage uitbreiding van de produktiecapaciteit, naar vergroting van de specialisatie, modernisering van de
bedrijfsvoering en -installaties, verbetering van het distributie-apparaat
en opvoering van de vaktechnische bekwaamheden. Ten aanzien van de
industrie in haar geheel zal het streven gericht dienen te zijn op de aanleg
van onderling samenhangende industriële agglomeraties, die de exploitatie
van externe voorzieningsbedrijven zuUen kunnen bevorderen. Zulk een
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beleid kan zeer goed samengaan met de overwogen opricbting van aangepaste industriegebieden, waarvan de diverse sectoren elkaar aanvullen.
Tenslotte dienen bepaalde structurele hervormingen in versneld
tempo te worden doorgevoerd. Terzake van de wetgeving heeft men met
dit doel zeer onlangs belangrijke vorderingen gemaakt. Op dit gebied
zijn inderdaad soepeler bantering en aanpassing van de bestaande
beschikkingen aan de veranderde omstandigheden noodzakelijk gebleken,
hetgeen vooral geldt voor de rechtspositie van de ondernemingen. Doch
willen dergelijke hervormingen werkelijk doeltrefifend zijn, dan dienen
zij aangevuld te worden door een afdoende verbetering van de financieringsmogelijkbeden in overeenstemming met de in concreto bestaande
ontwikkelingsbehoeften. Tenslotte is in Griekenland evenals in andere
landen het probleem aan de orde de bedrijvigheid op evenwichtige
wijze over de diverse landstreken te spreiden. Het welslagen van een
industrialisatiebeleid in Griekenland is onafscheidelijk verbonden aan
het vinden van een beter territoriaal evenwicht, waarbij men tegelijkertijd niet aan de externe voorzieningsmogelijkheden, die Steden als
Saloniki en vooral Athene kunnen bieden, voorbij kan gaan.
«

*

*

Tenslotte lijkt Griekenland het kardinale punt te hebben bereikt
waarbij de toekomst van de industrie goeddeels afhangt van de juiste
keuze van enige basisbeslissingen en van de stootkracht, die de in eerste
aanleg geboekte resultaten zullen moeten hebben om een cumulatieve,
industriële expansie en een voldoende concurrentiekracht te kunnen
ontwikkelen. De overgang van een nog fragmentarische industriële
economie naar een dynamische volkshuishouding met een werkelijk
industriële structuur is voor alle landen een moeilijk experiment, dat
echter zekere beloften inhoudt. Hoewel Griekenland niet bijzonder rijk
is aan natuurlijke hulpbronnen, heeft het zeker een groot aantal gunstige
omstandigheden. Hiertoe moeten gerekend worden het snelle aanpassingsvermogen van de arbeidskrachten, de gunstige geografische ligging, de
wil van de bevolking om vooruit te komen en de nauwe banden die
Griekenland op velerlei terrein zal kunnen aanknopen met de landen
waarmede het verkozen heeft zijn economie door het sluiten van het
Associatieverdrag te verbinden. De hoop lijkt gewettigd, dat het Griekse
streven naar industrialisatie ondanks te Overwinnen moeilijkheden met
succès zal worden bekroond.
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BALANS EN WINST- EN VERLIESREKENING

VERSLAG

VAN

DE

HEREN

PRICE

WATERHOUSE

&

Co.

Ravensteinstraat 60
Brüssel
De President
VAN DE EUROPESE

I ΝV E SΤE R I ΝGS ΒA Ν Κ

BRÜSSEL

Velgens onze mening geven de bijgaande j aarrekeningen alsmede
de toelichting op de bladzijden 59 tot 67 van het jaarverslag 1964 een
getrouw beeld van de financiële positie van de Europese Investeringsbank
per 31 december 1964 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 j aarrekeningen is
verriebt volgens algemeen aanvaarde controlebeginselen en omvatte derbalve steekproeven in de boeken en bescheiden en zodanige andere
controlemaatregelen, als wij onder de gegeven omstandigbeden nodig
oordeelden.
30 aprii 1965.
PRICE WATERHOUSE & CO.
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BALANS

PER

31

(in rekeneenheden met een waarde van 0,88867088
Voor de samenstelling van de rekeningen van de Bank
1 rekeneeniieid = 50 BFr. = 4,00 DM = 4,93706 FF r. = 625 Lires

ACTIVA

KAS EN BANKEN

Geldsoorten van de Lid-Staten
op zieht of met een looptijd van
maximaal een jaar
103.995.189,83
met een looptijd langer dan een
jaar
875.000,00
104.870.189,83
Andere geldsoorten
op zieht of met een looptijd van
maximaal een jaar

50.726.524,60
155.596.714,43
8.602.167,25

GOUD
SCHATKISTPAPIER,
SCHULDBRIEVEN

WISSELS EN

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

14.214.217,96
6.958.658,59
21.172.876,55

Andere geldsoorten
met een looptijd van maximaal een
jaar

750.874,70
21.923.751,25

VERSTREKTE

KREDIETEN

waarop
uithetaald :
in geldsoorten van de Lid-Staten 245.598.315,49
in andere geldsoorten
28.056.262,00
nog nit te betalen

273.654.577,49
120.881.822,14
394.536.399,63
1,00

INVENTARIS EN INRICHTING

3.582.412,48

TE ONTVANGEN RENTE EN PROVISIE .

726.841,55

DIVERSE REKENINGEN

Totaal : r.e.
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584.968.287,59

gram fijn goud — Art. 4 van de Statuten)
zijn de volgendo omrekeningskoersen gebruikt :
= 50 Lux.Fr. = 3,62 fi. = 1 US $ = 4,37282 Zw.Fr.

PASSIVA

1.000.000.000,00

KAPITAAL

waarvan gestört overeenkomstig Art. 5 paragraaf 1 der Statuten
STATUTAIRE

250.000.000,00
26.615.682,53

RESERVE

RESERVE VOOR VERLIEZEN UIT HOOFDE VAN VERSTREKTE KREDIETEN EN GARANTIES

20.000.000,00

EGALISATIERESERVE VOOR RENTE OP LENINGEN EN
VOOR EMISSIEKOSTEN

6.000.000,00

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

2.000.000,00
28.000.000,00

PENSIOENFONDS VAN

607.501,84

HET PERSONEEL

BEDRAGEN VERSCHULDIGD UIT HOOFDE VAN ART. 7
PARAGRAAF 2 VAN DE STATUTEN
LENINGEN

OP

MIDDEN-LANGE

EN

LANGE

TERMIJN

127.459.611,57

in geldsoorten van de Lid-Staten

26.234.901,04

in andere geldsoorten
NOG TE
TE

BETALEN OP VERSTREKTE

BETALEN

EN

424.249,06

153.694.512,61
KREDIETEN .

VOORUITONTVANGEN

RENTE

120.881.822,14

.
EN

2.152.107,37

PROVISIE
DIVERSE

2.592.412,04

REKENINGEN

Totaal : r.e.

584.968.287,59
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WINS Τ-

EN

VERLIESREKENING

(in rekeneeoheden met een waarde van 0,88867088
DEBET

ADMINISTRATIEKOSTEN

RENTE

EN

KOSTEN VAN

BANKKOSTEN

EN

2.369.680,50

EN VOORZIENINGEN

7.309.702,31

LENINGEN

105.268,55

WAARDERINGSVERSCHILLEN

29.069,19

AFSCHRIJVING INVENTARIS EN INRICHTING

RESERVE VOOR VERLIEZEN UIT HOOFDE VAN VERSTREKTE KREDIETEN
EN GARANTIES

5.000.000,00

WINSTSALDO OVERGEBOEKT NAAR

5.645.262,31

DE STATUTAIRE

RESERVE .

.

.

.

Totaal : i.e.
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20.458.982,86

DVER

HET BOEKJAAR 1964

pram fijn goud — Art. 4 van de Statuten)

RENTE EN PROVISIE

CREDIT

13.308.365,15

VAN DE VERSTREKTE KREDIETEN

RENTE EN PROVISIE VAN

7.102.286,11

DE BELEGGINGEN

48.331,60

KOERSVERSCHILLEN

Totaal : r.e.

20.458.982,86
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VERKLARING VAN HET COMITÉ
TER CONTROLE VAN DE BOEKHOUDING

Het Comité ingesteld en benoemd krachtens artikel 14 van de
Statuten en artikel 25 van het Reglement van Orde van de Europese
Investeringsbank voor het eontroleren der regelmatigheid van haar
verriehtingen en van haar boeken,
gezien het jaarverslag over 1964 alsmede de balans van de
Bank op 31 decomber 1964 en de winst- en verliesrekening over het
op die datum afgesloten boekjaar, zoals deze zijn vastgesteld door de
Raad van Rewind in haar zitting van 29 aprii 1965,
gezien de artikelen 22, 23 en 24 van het Reglement van Orde,
verklaart bij deze :
dat de verriehtingen van de Bank gedurende het boekjaar 1964
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 aetiva als de passiva
betreft, een juist beeld geven van de financiële toestand van de Bank.
Brüssel, 5 mei 1965
Het Comité ter contrôle van de Boekhouding,
A. M. DE JoNG
R. BRESSON
Κ. BERNARD
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