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

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

50 Belgische franken 
4 Duitse marken 
4,93706 Franse franken 
625 Italiaanse lires  
50 Luxemburgse franken 
3,62 Nederlandse guldens  
1 United States dollar  
4,37282 Zwitserse franken 
30 Griekse drachmen 
9 Turkse ponden 

1 Rekeneenbeid = \ 
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Zoals elk y'aar p hatst bet eerste dee/ van bet Jaarvershg de activkeiten 
van de Bank in 1965 in bun samenbang met de algemene economiscbe 
evolutie van de Gemeenscbap en van de Geassocieerde Staten waarbij 
vooral aandacbt wordt besteed aan bet probleem van de investeringen 
en van bun fìnanciering. 

Het tweede dee/ is gewijd aan de activiteiten van de Bank : krediet-
verlening en opgenomen leningen in bet verslagjaar, en bet geeft een 
overzicbt van de transacties sedert baar opricbting. 

Het derde dee/ omvat een toelicbting op de voornaamste balans-
posten en de winst- en verliesrekening. 

Het verslag wordt afgesloten met een speciale Studie over de indus-
triële ontwikkeling in Turkije. 
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JAARVERSLAG 1965 

DE ECONOMISCHE ONTWIKKELING 
IN DE GEMEENSCHAP 

EN DE GEASSOCIEERDE LANDEN 

De Gemeenschap. 

De economische expansie in de zes landen van de Gemeenschap heeft 
zieh in 1965 voortgezet, de toeneming van het nationale produkt tegen 
constante prijzen was echter in alle landen, hehalve Italië, minder groot 
dan in het voorafgaande jaar. 

De vertraging trad het duidelijkst aan de dag in het Groothertogdom 
Luxemburg (groei van 1,5% tegen 6,5% in het voorafgaande jaar), in 
Frankrijk (3,4% t egen 5,9%) en in België (3% te gen 5,2%), doch ook in de  
landen waar de economische groei zieh sneUer voortzette, was sprake van 
een trager tempo, te weten de Bondsrepubliek Duitsland en Nederland 
(4,4% en 5% tegen respectievelijk 6,6% en 8,2%). In Italië lag het groei-
percentage (3,4%) e ven boven dat in het voorgaande jaar (2,7%) als gevolg 
van een zekere versnelling in de loop van het jaar. Voor de Gemeenschap 
in haar geheel nam het bruto nationale produkt tegen marktprijzen met 
ongeveer 4% in volume toe, tegen 5,6% in 1964 en bereikte ongeveer 
290 müjard rekeneenheden ('), d.i. 1.600 rekeneenheden per inwoner. 

In het merendeel van de Lid-Staten kan de vertraging in de expansie 
worden toegeschreven aan een lager investeringstempo. De investeringen 
in kapitaalgoederen vertoonden in Luxemburg en Italië een teruggang, 
zij bleven gelijk in België en, voor zover het de particulière industriële sector 
betreft, in Frankrijk. Het geringe niveau van de vraag moet als de voor-
naamste factor voor de vermindering van het groeipercentage in de bouw-
nijverheid in het geheel der Gemeenschap worden aangemerkt. 

(1) Behoudens wanneer het tegendeel blijkt, zijn de in het Jaarverslag genoemde geldbedragen 
uitgedrukt in de rekeneenheid (voor de definitie zie biz. 2). 
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Wat de buitenlandse vraag en de consumptieve bestedingen betreft, 
is bet groeitempo nauwelijks verminderd. In Duitsland en België namen 
de consumptieve bestedingen van de overheidsinstellingen sneller toe dan 
in het voorafgaande jaar. In Italië is de stijging van de buitenlandse vraag 
bijzonder sterk geweest, waardoor onder meet het teruglopen van de 
investeringen niet tot een vermindering van de economische expansie 
heeft geleid. 

• 
* * 

Gemeten naar bruto nationaal produkt en investeringen heeft de 
economische ontwikkeling zieh gedurende de laatste drie jaren in het geheel 
der Gemeenschap voortgezet nochtans met tegengestelde conjuncturele 
ontwikkelingen in de verschülende Lid-Staten. Deze toestand heeft voor 
de stabiliteit van kosten en prijzen en, in bepaalde landen, voor de inves
teringen dan ook problemen doen rijzen, die op de lange duur de even-
wichtige ontwikkeling van de Gemeenschappelijke markt kunnen bemoei-
lijken. 

Het onderlinge handelsverkeer van de Gemeenschap gedurende de 
laatste jaren bevorderde een evenwichtige ontwikkeling van de Lid-Staten 
en wel zodanig dat de spanningen in sommige landen in het leven geroepen 
door een overmatige vraag werden verminderd, terwijl de andere konden 
delen in de activiteit van die waar de groei uitzonderlijk sterk was, zij het 
soms in een mate die uitging boven hetgeen als wenselijk kon worden  
beschouwd. Het bestendigen van de huidige onevenwichtigheden en de 
sterkes chommelingen in het handelsverkeer tussen de Lid-Staten houden 
nochtans ernstige bezwaren in en zouden spanningen in de gehele Gemeen
schap kunnen doen ontstaan. In het bijzonder mag de tijdelijke verlichting 
die het intercommunautaire handelsverkeer voor het aanbod en de prijs-
verhoudingen in bepaalde staten kan hebben, niet de plaats innemen van 
evenwichtsherstellende maatregelen waartoe de specifieke ontwikkeling in 
een bepaald land aanleiding kan geven. Aldus is de noodzaak tot een nauwere 
coördinatie van het conjunctuurbeleid op communautair niveau nog  
versterbt. 

Tot dusver heeft de coördinatie zieh bijzonder geuit door een gemeen
schappelijke zorg ten aanzien van de stabilisering van prijzen en kosten.  
Het probleem is in het bijzonder moeilijk oplosbaar gebleken in Nederland 
en in de Bondsrepubliek Duitsland. Ondanks de aanhoudende stroom van 
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buitenlandse arbeiders blijft in deze landen de arbeidsmarkt zeer krap, 
terwijl bij een voortdurende druk van de vraag de toenemende starheid van 
bet aanbod als gevolg van bet bereiken van volledige bezetting van bet 
produktie-apparaat tot prijsstijgingen beeft geleid. De door de Raad van 
de Europese Economiscbe Gemeenscbap in aprii en november 1964 gedane 
aanbevelingen met betrekking tot de beteugeling van de overbeidsbestedingen, 
werden niet steeds op volledig bevredigende wijze toegepast. Het Conjunctuur-
politiek Comité werd er derbalve toe geleid om nogmaals, op 8 juli 1965, 
er op aan te dringen bet begrotingsbeleid kracbtiger in te zetten voor bet 
recbtstreeks beperken van de toeneming van de totale vraag. Slecbts op 
deze wijze kan bet bedrijven van een uitsluitend monétaire en krediet-
politiek worden vermeden, die — zo stelt bet Comité nadrukkelijk — de  
moeilijkbeden en de financieringskosten zodanig dreigt te vergroten, dat 
aanvankelijk de toeneming der investeringen en daarna de groei van de  
gebele economie in bet gedrang worden gebracht. 

De verscberping van de conjuncturele verscbillen tussen de Lid-Staten 
noopte eveneens tot een meer selectieve formulering van de aanbevelingen 
van de Raad. Laatstgenoemde beeft op 8 aprii 1965 een voorstel van de  
Commissie aanvaard, waarbij voor Italië een gematigde stimulering van 
de binnenlandse vraag, in bet bijzonder gericbt op de investeringsbestedingen 
werd aanbevolen, voor Frankrijk, aanmoediging van de particulière indus-
triële investeringen en tenslotte, voor België en Luxemburg, een verzacbting 
van de remmingsmaatregelen ter zake van de investeringen. 

De ervaring van de laatste jaren beeft ook de moeilijkbeid aangetoond 
om met maatregelen van uitsluitend conjuncturele aard op de lange duur 
de waardevastbeid van bet geld en de werkgelegenbeid op een boog peil  
te bandbaven en de evenwicbtige economiscbe groei van de verscbillende 
Lid-Staten te bestendigen. Niet alleen ten gevolge van de snelle tecbniscbe 
ontwikkeling, maar ook ten gevolge van voortgaande wederzijdse beïn- 
vloeding zijn de volksbuisboudingen in een stadium gekomen van structurele 
veranderingen die zowel de regionale verdeling der activiteiten als de sectors-
gewijze verdeling betreffen. In dit verband zullen maatregelen moeten 
worden genomen om te voorkomen dat onvoorziene en te heftige veran
deringen, onvermijdelijke nasleep van de tecbniscbe vooruitgang, in econo-
miscb en sociaal opzicbt uiterst scbadelijke gevolgen met zicb brengen. 
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Op meer algemeen terrein is voor de eerste maeJ in 1966 aan het 
Comité vooreconomische politick op midden-langetermijn — op 15 aprü 1964 
door de Raad van de Europese Economische Gemeenschap ingesteld — de  
taak toebedeeld de voornaamste groeitendenties, die zieh in de eerst-
komende jaren kunnen voordoen, toe te lichten, de grote lijnen van het 
economische heleid van de Lid-Staten uiteen te zetten, de samenhang daar- 
tussen te onderzoeken en, indien nodig, de Raad de juiste maatregelen ter  
verzekering van de nodig geachte coördinatie voor te stellen. 

Op een meer specifiek terrein heeft de Commissie van de Europese  
Economische Gemeenschap in de laatste maanden een aantal initiatieven  
ontwikkeld met betrekking tot acties op communautair niveau : in mei  
1965 heeft zij de Raad in het bezit gesteld van een eerste memorandum  
over het regionale beleid in de Gemeenschap ten einde de in het regionale, 
nationale en communautaire vlak te nemen maatregelen nader te doen 
veiststellen om, zoals in het Verdrag wordt voorzien, de verwezenlijking 
van een evenwichtige ontwikkeling van de onderscheiden gebieden door  
vermindering van de onderlinge verschUlen en van de achterstand van de 
minder hevoorrechte gebieden, te bespoedigen. Zij heeft in September  
de Lid-Staten aanbevolen regelingen te treffen en al het mogelijke te onder-
nemen ter verbetering van de huisvestingsvoorwaarden van arbeiders en  
hun gezinnen die zieh binnen de Gemeenschap verplaatsen. Tenslotte 
heeft zij in de eerste maanden van 1966 twee werkdocumenten het licht 
doen zien over de toestand van de scheepswerven en de textielindustrie, 
welke studies ten doel hebben tot een gemeenschappelijke koersbepaling 
voor het door de Lid-Staten ten aanzien van deze beide sectoren gevoerde 
beleid te komen. In beide gevallen rijzen onder meer problemen met  
betrekking tot de wijze waarop in het gemeen belang van de Lid-Staten 
het ingrijpen ten behoeve van de ontwikkeling, de rationalisatie en de over-
schakeling op andere vormen van werkgelegenheid gefinancierd dienen te  
worden. De medewerking van de Bank zal eventueel tot de oplossing van 
deze Problemen kunnen bijdragen. 

Geassocj'eerde landen. 

Griekenland heeft in 1965 een toeneming van het bruto nation^ιle  
produkt van 7% naar volume vertoond, d.i. een groei die weinig lager ligt 
dan de in het voorgaande jaar bereikte 8%. Meer in het bijzonder, Steeg 
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de industriële produktie met 10%. De industriële werkgelegenheid neemt 
van jaar tot jaar slechts weinig toe, en het afnemen van werkloosheid is  
ten dele te danken aan de in versneld tempo toenemende emigratie. 

De vraag vertoonde in 1965, evenals in 1964, een sterke stijging. De 
particulière investeringen — goeddeels in de woningbouw, doch ook in 
industriële projekten — gaven een accres van 10% te zien, het particulière 
verbruik van 9%, dat van de overheid 12%. Alleen de overheidsinvesteringen 
vertoonden geen krachtige vooruitgang; financieringsmoeilijkheden die 
ten dele slechts konden worden opgelost door een beroep op de Bank van 
Griekenland, hadden hierop een beperkende werking. 

De opwaartse druk van de vraag leidde tot een gemiddelde prijsstijging 
van weinig lager dan 4%. De nominale inkomens namen eveneens aan-
zienlijk toe. De monétaire liquiditeiten Stegen nochtans minder snel dan te 
voren als gevolg van het tekort op de betalingsbalans en van het trägere  
tempo van de kredietexpansie. 

De betalingsbalanspositie vertoonde opnieuw een achteruitgang. De 
totale invoer steeg met bijna $ 150 müjoen (18%), de totale uitvoer met 
slechts circa $ 30 müjoen, de onzichtbare transacties en de particulière over-
makingen met $ 50 müjoen, waaruit een tekort op de lopende rekening 
van de betalingsbalans van $ 240 müjoen resiüteerde. De import van 
particulier en overheidskapitaal is ook nu weer aanzienlijk geweest (respec-
tievelijk ongeveer S 150 en $ 60 müjoen). Voor de dekking van het resterende 
tekort moest voor bijna $ 40 müjoen een beroep op de monétaire reserves 
worden gedaan. 

Teneinde de binnenlandse monétaire spanningen te verminderen en 
de positie ten opzichte van het buitenland te verbeteren, hebben de verant-
woordelijke autoriteiten het Parlement een stabüisatieprogramma voor-
gelegd, dat door een krachtige begrotingspolitiek en interne maatregelen 
tot evenwichtsherstel moet leiden. Griekenland onderneemt pogingen dit 
programma te vervolledigen door een groter beroep op buitenlandse finan-
cieringsmiddelen. Wat betreft de ontwikkeling op midden-lange en lange 
termijn, heeft de regering het voornemen de koers van de toekomstige 
economische politick in een nieuw Plan nader te bepalen; men moet 
verwachten dat dit Plan in de loop van 1966 van kracht zal worden. 

In Turkije heeft de economische opleving, die in de herfst van 1964  
inzette, verder voortgang gehad; vooral de produktie en de investeringen 
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van de particulière sector vertoonden een aanzienlijke ontwikkeling. Ook 
de overheidsbedrijven vergrootten htm produktie, doch hun investerings-
activiteiten bleven gevoelig beneden de ramingen van bet Plan en lagen  
nauwelijks boven die van bet voorgaande jaar. 

De toeneming van bet gezinsverbruik werd door de loonsverbogingen 
in 1964 en 1965 bevorderd. Die van overbeidsverbruik en -investeringen 
werd in bet eerste balfjaar afgeremd door de vertragingen die de goed-
keuring van de begroting ondervond, docb vertoonde vervolgens een 
opleving; de overbeidsbestedingen kunnen zeker als één van de factoren 
van de algemene expansie worden aangemerkt. 

De groei van bet nationale produkt wordt, naar volume gemeten, op 
tenminste 5 % ten opzicbte van 1964 geraamd, tegen 4 % in bet voorafgaande 
jaar. Terwijl de landbouwproduktie slecbts weinig toenam (ongeveer 1 %),  
lagen de groeipercentages van de industriële produktie, de bouwnijverbeid 
en de dienstenverlenende sector in de orde van grootte van 6 tot 7%. 

De opleving van bet economiscb bestel als gevolg van bet sedert  
juli-augustus 1964 soepeler gevoerde monétaire beleid, leidde tot een snelle  
toeneming van de kredietverlening door bet bandelsbankwezen (-(- 36 % 
van medio 1964 tot eind 1965) en tot een snelle aanwas van de geldcirculatie 
(4-30%). De aanboudende opwaartse druk van de vraag veroorzaakte 
bepaalde prijsstijgingen : de index van de grootbandelsprijzen steeg met 
meer dan 9 % en de kosten van levensonderboud met ongeveer 6 % in de loop 
van bet jaar. Om aan deze ontwikkeling bet boofd te kunnen bieden beeft 
de Centrale Bank eind 1965 enkele restrictieve maatregelen ingevoerd. 

De betalingsbalanspositie verbeterde zicb opnieuw in 1965. De goederen-
uitvoer steeg met 12% en bereikte met $ 459 miljoen bet boogste niveau 
sedert de oorlog. De goederenimport ($ 572 miljoen) nam met 6,5% ten 
opzicbte van bet voorafgaande jaar toe. De overmakingen van turkse 
arbeiders in bet buitenland tot een bedrag van $ 70 miljoen in 1965, tegen 
S 9 miljoen in bet voorgaande jaar, bebben zeer aanzienlijk tot de verbetering 
van de deviezeninkomsten bijgedragen. Het tekort op de lopende rekening 
van de betalingsbalans werd teruggebracbt tot $ 78 miljoen, tegen $ 100 mil
joen in bet voorgaande jaar en $ 280 miljoen in 1963. 

De achttien Geassocieerde Afrikaanse Staten en Madagascar, die zicb 
over een oppervlakte van bijna tienmaal groter dan dat van de zes landen  
van de Gemeenscbappelijke Markt uitstrekken, bebben een totale bevolking 
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van een derde van die van de Gemeenschap, terwijl het inheemse bruto  
produkt zieh in de orde van grootte van 6,5 miljard r.e. beweegt. Het inheemse 
bruto produkt per inwoner — bovendien zeer ongelijk verdeeld — bedraagt 
hier dus gemiddeld 100 r.e., hetgeen neerkomt op een zestiende van dat in 
de Gemeenschap. Het groeipercentage van het gezamenlijke bruto inheemse 
produkt bedraagt waarschijnlijk naar volume niet meer dan 3% per jaar 
voor nauwelijks de helft van hen, waartegenover een natuurlijke bevolkings-
aanwas staat die vaak 2% o f meer beloopt. 

Gezien de vooraanstaande plaats die de export van grondstoffen en 
tropische voedingsmiddelen in hun volkshuishoudingen inneemt, kan men 
over het geheel genomen stellen dat, na de zeer algemene en duidelijke 
verbetering van de ruilvoet en van de handelsbalansen, die kenmerkend  
voor 1964 is geweest, zieh een achteruitgang van de internationale ruil-
verhoudingen heeft aangediend, die begin 1965 inzette en zieh in de loop 
van het jaar scherper deed gevoelen. 

De eerste transacties van de Bank hebben in de Ivoorkust en Kameroen 
plaats gevonden. 

De Republiek Ivoorkust heeft zieh de laatste jaren onderscheiden 
door een uitzonderlijke welvaart, een hoog groeipercentage, aanhoudende 
investeringsactiviteiten van de zijde van de overheid en de particulière  
sector en bij voortduring een overschot op de handelsbalans. Van 1960 tot 
1964 heeft de toegevoegde waarde van de secondaire sector zieh verdubbeld. 

Het jaar 1965 toonde evenwel een enigszins langzamere groei en een 
vermindering van het overschot op de goederen- en dienstenbalans, hetgeen 
geweten moet worden aan de minder gunstige ontwikkeling van de  
conjimctuur voor de vier voornaamste produkten, die 9/10 van de export 
van de Ivoorkust uitmaken : koffie, cacao, hout in de schors en bananen. 
Deze tendens is echter niet algemeen : de uitvoer van mangaan, gezaagd 
hout, ananas, kolanoten en zelfs rubber blijft een stijgende lijn vertonen.  
Tenslotte wordt de economische bedrijvigheid ondersteund door de over-
heids- en particulière investeringen op een hoog peil te handhaven en door 
de voortgezette ontplooiing van de industriële sector. 

De Bondsrepubliek Kameroen kent sedert 1961-1962 een duidelijke 
opleving, die zieh in de landbouw langzamer voltrekt dan in de industrie. 

In 1965 ondervonden de voornaamste uitvoerprodukten, cacao, koffie 
en bananen moeilijkheden terzake van de afzet en de prijzen. Dit zou een 
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verminderde expansie tot gevolg kunnen hebben, en een teruglopen van 
bet overscbot op de bandelsbalans, waarop de snel toenemende invoer 
— met name die van kapitaalgoederen — mede van invloed is. Niettemin 
vertoont de economiscbe structuur van Kameroen een redelijk grote 
verscbeidenbeid, terwijl bet er naar uitziet dat de gevolgen van deze tijdelijk 
ongunstige ontwikkeling worden opgescboven door meer bevredigende 
resultaten bebaald bij de ontplooiing van andere activiteiten : katoen, 
palmpitten, palmolie, aardnoten en zelfs bout, als gevolg van leveringen 
van dwarsliggers voor de aanleg van spoorwegen door Kameroen. 

De in de afgelopen jaren nog onvoldoende bruto vorming van vast 
kapitaal vertoont een langzame verbetering. De regelmatige voortgang 
in de particulière investeringen draagt biertoe bij, met name die in de  
industriële sector, waar verscbeidene projekten in uitvoering zijn. 

DE INVESTERINGEN 
IN DE GEMEENSCHAP 

Volgens een voorlopige raming bereikten de investeringen (i) in 1965 
voor de Gemeenscbap in baar gebeel ongeveer 67 miljard rekeneenbeden 
tegen 63 miljard in 1964, of wel een stijging die in de orde van grootte van 
6% ligt; naar volume gemeten kan bet accres op circa 3 Ζ worden gescbat. 

Zowel naar de waarde als naar bet volume vertoonden de investeringen 
in 1965 bet geringste groeipercentage sedert 1958. De investeringsuitgaven 
Stegen iets minder dan bet nationale produkt, waardoor bet aandeel van 
eerstgenoemde in bet nationale produkt enigszins is afgenomen (23,3% in 
1964). Niettemin bleef dit aandeel veel boger dan in andere geïndustriali- 
seerde landen, zoals de Verenigde Staten en Groot-Brittannië (1964 : 18 en  
17%). Het aandeel ligt boven het gemiddelde in Duitsland, Nederland  
en Luxemburg (25 tot 26%); in Italië, dat een van de boogste groeipercen- 
tages van de Gemeenscbap beeft vertoond (in 1961-1963 : gemiddeld 23,5 %), 
liep bet aandeel voor bet eerst in 1964 terug en daalde in 1965 tot 18%; in  
België ligt bet in de orde van grootte van 19 % en in Frankrijk van 21 %. 

(1) In den vervolge wordt in het Versiag onder «investeringen» verstaan «de brutovorming van 
vast kapitaal ». 
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Het groeitempo vertoonde in alle landen van de Gemeenschap een 
vertraging. In Duitsland, Frankrijk en Nederland bleven de groeipercen-
tages evenwel betrekkelijk hoog, zowel naar de waarde als naar volume. 
In België namen de investeringsbestedingen naar de waarde nauwelijks toe 
en zuUen naar volume een weinig zijn gedaald. In Italië en Luxemburg 
werd een duidelijke teruggang waargenomen. 

GROEI VAN DE INVESTERINGEN IN DE GEMEENSCHAP 
(in % ten opzichte van het voorgaande jaar) 

Waarde Volume 

1962 1963 1964 1965 1962 1963 1964 1965 

Duitsland 11,8 5,7 14,5 8,8 5,9 2,9 11,9 6,6 

Frankrijk 11,6 12,7 15,9 8,5 7,9 6,8 11,8 5,3 

ItaUë 14,6 11,8 0,7 - 6,8 8,8 7,3 - 6,5 - 8,2 

Nederland 6,4 6,5 23,6 10 4,4 2 16,5 6 

België 7,4 5,7 13,6 3 2,9 1,9 7,6 - 1 

Luxemburg 12,7 23,8 6 -11,5 1 -14 

Gemeenschap 11,6 8,7 11,9 6 6,5 4,2 7,3 3 

Zoals uit onderstaande tabel blijkt, bedroegen in 1965 de investeringen 
van het bedrijfsleven in de Gemeenschap circa 39 miljard rekeneenheden. 
Ten opzichte van het voorgaande jaar was de stijging slechts 4,5% naar 

INVESTERINGEN IN DE GEMEENSCHAP 

In miljarden rekeneenheden 
tegen lopende prijzen 

1962 1963 1964 1965 

In 

1962 

% v an 

1963 

het totaal 

1964 1965 

Investeringen van het bedrijfsleven 32,8 34,9 37,5 39,3 63,0 61,5 59,0 58,5 

Woningbouw 12,0 13,6 16,5 17,7 23,1 24,0 26,0 26,3 

Overheidsinvesteringen 7,2 8,3 9,5 10,2 13,8 14,5 14,9 15,2 

Totaal 52,0 56,8 63,5 67,2 100,0 100,0 100,0 100,0 
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de waarde en nauwelijks 2% naar het volume. De bestedingen in de bouw-
nijverheid en de overheidsinvesteringen zijn waarschijnlijk met 7 tot 8%  
toegenomen, hetgeen neerkomt op een belangrijk lager percentage dan  
van het voorgaande jaar : zij bedroegen respectievelijk 21 en 15%. 

In Duitsland vormde de sterke expansie van de bruto-vorming van 
vast kapitaal het opvallende kenmerk van het conjunctuurbeloop in 1964. 
In 1965 hield deze expansie aan zij het in een rüstiger tempo, voornamelijk 
ten gevolge van de aanzienlijke daling van het groeipercentage in de bouw-
nijverheid en vooral van de openbare werken. De investeringen in kapitaal-
goederen bleven daarentegen toenemen, ondanks een zekere vertraging 
in de loop van het jaar ten gevolge van grotere achterstanden bij de  
aflevering en toenemende financieringsmoeilijkheden. 

In Frankrijk is het tempo van het investeringsaccres tot de helft terug-
gelopen ; de produktieve investeringen van particulière ondernemingen 
zouden over het gehele jaar genomen gelijk zijn gebleven, hoewel er aan-
wijzingen voor een opleving tijdens de laatste maanden zijn. In deze 
toestand is ten dele enige verbetering gekomen door verruimde investerings-
programma's van de overheidsbedrijven, een lichte stijging van de overheids
investeringen en opnieuw toenemende investeringen in de woningbouw; 
door deze ontwikkeling moet Frankrijk voortaan tot de landen worden  
gerekend, waar de woningbouw het grootste aandeel van de totale inves
teringen vormt. 

In Italië bleven de bedrijven een geringe bereidheid tot investeren aan 
de dag leggen en vertoonde de bouwnijverheid opnieuw een teruggang. 
Maatregelen ter bestrijding van deze toestand werden genomen ; de stichting 
van een bijzonder fonds, waaruit kredieten aan kleine en middelgrote 
veredelingsbedrijven kunnen worden verstrekt, grotere fondsen, bestemd 
voor de minder ontwikkelde gebieden, belastingsvoordelen en gemakkelijkere 
financieringsvoorwaarden ten behoeve van de woningbouw in zijn algemeen-
heid, verhoging van de subsidies voor de sociale bouw, bijzondere maat
regelen ter zake van de textielnijverheid, de scheepsbouw en de landbouw. 

Uit de berichtgeving over de orderpositie, de produktie van kapitaal-
goederen en de onderhanden zijnde industriële bouwprojekten, mag een 
geringe verbetering van het investeringsklimaat in de laatste maanden 
van 1965 worden afgeleid. 
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In Nederland blijft de groei der investeringen groot, ondanks een zeer 
duidelijke afneming ten opzichte van de uitzonderlijke uitkomsten in 1964. 
De investeringen van het bedrijfsleven daalden sterker dan die van de  
Overheid en die in de woningbouw. Dit resultaat meet eensdeels aan de  
genomen belastingmaatregelen en aan de kredietpolitiek worden toe-
geschreven en anderdeels aan een verkrapping van de winstmarges als  
gevolg van de aanhoudende stijging van de produktiekosten en het ingrijpen 
van de Staat op het gebied van de prijzen. De hoge bezettingsgraad van 
de totale produktiecapaciteit, de groeiende noodzaak tot rationalisatie, de  
werken tot exploitatie van het aardgas, blijven evenwel de investerings-
bedrijvigheid aanmoedigen. 

In België wordt de ontwikkeling der investeringen gekenmerkt door 
een stüstand in de groei. Ondanks het opgangkomen of het tenuitvoer-
leggen van belangrijke investeringsprogramma's van buitenlandse bedrijven 
en een verbetering van de toestand in de dienstenverlenende sector, 
vertoonden de investeringen van het bedrijfsleven in zijn geheel een slechts 
gering accres tengevolge van de toegenomen druk op de winstmarges en, 
in mindere mate, van het tot medio 1965 gevoerde restriktieve krediet-
beleid. Het teruglopen van de woningbouw moet zowel aan de snelle  
stijging van de grondprijzen en de bouwkosten worden toegeschreven eJs 
aan de kredietrestrikties. De bestedingsbeperking van de overheidslichamen, 
waartoe in 1964 in het raam van het stabilisatie-beleid werd besloten, heeft 
de overheidsinvesteringen in de loop van het eerste halfj aar nog verder 
afgeremd. 

In het Groothertogdom Luxemburg zijn de investeringen van het 
bedrijfsleven duidelijk verminderd na de voltooiing van de bouw van 
nieuwe fabrieken en van de programma's van openbare nutsbedrijven. 

De hiernavolgende tabel geeft aan, welk deel van het nationale produkt 
in de driejaarsperiode van 1962-1964 gemiddeld in elk van de Lid-Staten 
voor de vorming van vast kapitaal per investeringssector werd bestemd. 

Een evenwichtige ontwikkeling van de volkshuishoudingen der Lid-
Staten zou voor Italië (dat de minst ontwikkelde gebieden van de Gemeen-
schap in zieh verenigt) een uitzonderlijke inspanning met betrekking tot 
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VORMING VAN VAST KAPITAAL PER SECTOR 
(jaargewiddelde 1962-1964) 

(in % van het bruto nationale produkt) 

Duitsland Frankrijk Italie Nederland Belgiè 

Investeringen van het bedrijfsleven 
(zonder woningbouw en voorraden) 15,7 12,3 13,6 15,6 12,6 

Woningbouw 5.7 5,4 6,7 4,2 4,7 

Overheidsinvesteringen 4,3 2,6 2,4 4,5 2,5 

Totaal 25,7 20,3 22,7 24,3 19,8 

de investeringen inhouden; hetzelfde geldt, zij het in mindere mate, voor 
Frankrijk waar het openstellen der grenzen volgend op het van oudsher 
bestaande protectionisme nu tot een versneide aanpassing van de opbouw 
van de verschillende sectoren noopt. 

Deze beide landen hebben echter met ingang van medio 1963 de in hun 
economieën opgetreden spanningen moeten bestrijden door de invoering 
van op evenwichtsherstel gerichte maatregelen; zij zijn, afgezien van België,  
de landen waar het percentage van de totale investeringen het geringst is  
gebleken, met name voor zover het de produktieve investeringen betreft. 

De waargenomen verschillen in het relatieve peil en de opbouw van 
de investeringen ten opzichte van het bruto nationale produkt krijgen een 
nog grotere betekenis, wanneer men de absolute waarde der investeringen 
per inwoner in elk der landen in aanmerking neemt. 

INVESTERINGEN PER INWONER 
(jaargemiddelde 1962-1964) 

(in rekeneenheden) 

Duitsland Frankrijk Italie Nederland België 

Investeringen van het bedrijfsleven 259 204 118 193 190 

Woningbouw 94 90 58 52 71 

Overheidsinvesteringen 71 43 21 56 38 

Totaal 424 337 197 301 299 

Gezien het lagere peil van het italiaanse bruto nationale produkt ten  
opzichte van dat in de andere Lid-Staten van de Gemeenschap, blijkt de 
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achterstand in de investeringen — in het bijzonder in produktieve inves- 
teringen — in dit land nog veei duidelijker. Hieruit kan de omvang van  
het probleem dat nog door Italië moet worden opgelost, ondanks de aan-
zienlijke investeringen die sedert de oprichting van de Gemeenschappelijke 
Markt werden verwezenlijkt, worden afgeleid. De inspanning die Nederland 
moet opbrengen in verband met de snelle aanwas van zijn hevolking tekent 
zieh ook duidelijker af. De positie van Frankrijk daarentegen laat zieh  
minder ongunstig aanzien. 

DE FINANCIERING  
VAN DE INVESTERINGEN 

IN DE GEMEENSCHAP 

De onderstaande tahel geeft, daarhij uitgaande van de posten van de 
nationale rekeningen van ieder land, een overzicht van de verschillende 
componenten van het totaal der investeringen — waaronder begrepen de 
veranderingen in de voorraadvorming — en de besparingen in de Lid-
Staten over de drie jaren van 1962-1964. 

INVESTERINGEN EN BESPARINGEN 
(jaargemiddelde 1962-1964) 

(in nûljarden rekeneenheden) 

Duits-
land % 

Frank
rijk % ïtalié % 

Neder
land % België % 

I. Overheid en lagere publiek-
rechtelijke lichamen 
Investeringen 4,13 16 2,07 12 1,05 10 0,68 17 0,35 12 
Besparingen overbeid 7,37 29 3,03 18 1,72 17 0,72 18 0,12 4 
Financieringsoverscbot (-|-) -f-3,24 13 +0,96 6 +0,67 7 +0,04 1 -0,23 8 
Financieringstekort (—) 

II. Private sector 
Investeringen bedrijfsleven 21,28 84 15,27 88 9,45 90 3,25 83 2,48 88 
(waarvan in woningbouw) 5,43 21 4,2S 25 3,00 29 0,52 16 0,66 23 
Bespairingen bedrijfsleven 12,31 49 8,75 50 1,90 48 1,59 56 
Besparingen gezinsbuis- 8,86 84 

boudingen 5,88 23 4,85 28 1,32 34 1,12 40 
Financieringsoverscbot (-f-) -3,09 12 -1,67 10 0,59 6 -0,03 1 +0,23 8 
Financieringstekort (—) 

m. Sluitpost buitenland 
Financieringsoverscbot (-j-) +0,15 1 -0,71 4 +0,08 1 + 0,01 — — 
of financieringstekort (—) 

NOOT ; De percentages geven het aandeel in de brutovorming van vast kapitaal (de voorraadvorming 
hieronder begrepen) of in de financiering daarvan. 
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De gebruikte statistische gegevens kunnen niet altijd direct onderling 
vergeleken worden; er kan geen onderscheid gemaakt worden tussen de 
financiering van het bedrijfsleven en die van de woningbouw. Behalve in 
Duitsland en Frankrijk, zijn de besparingen van de individuele bedrijven 
niet gescbeiden van die der gezinshuishoudingen, terwijl hun investeringen 
onder die van de andere bedrijven zijn opgenomen. In Italië bestaan nog  
geen afzonderlijke cijfers voor de besparingen van het bedrijfsleven en die 
van de gezinshuishoudingen. 

De tabel geeft tot de volgende opmerkingen aanleiding : 

— Duitsland wordt gekenmerkt door procentueel grote besparingen van  
de overheidssector, die ten dele voortvloeien uit het overschot van de soci^ιle 
verzekeringen, zij het dat het percentage ten opzichte van voorgaande 
perioden enigszins is teruggelopen. Het aldus ontstane overschot draagt 
nog in ruime mate bij tot de dekking der behoeften van deze sector. In 
Frankrijk, Italië en Nederland heeft de overheidssector mogelijkbeden tot 
financiering, doch tot een bescheidener omvang. In België, waar de  
besparingen van de overheid lager liggen dan de bestedingen van de over-
heidslichamen, is de toestand juist andersom. 

— Alleen Frankrijk heeft in de genoemde période ten belope van 4 % netto  
een beroep moeten doen op aanvullende besparingen uit het buitenland 
ter financiering van de investeringen. Italië heeft inderdaad eveneens voor 
de financiering van haar investeringen in helangrijke mate op de invoer van 
huitenlands kapitaal gesteund. Deze kapitaalinvoer schijnt echter, in de  
loop van de heschouwde jaren althans, door een uitvoer van hinnenlandse 
besparingen te zijn gecompenseerd. Daarentegen is per saldo, een deel van 
de duitse nationale besparingen in het huitenland helegd, met name in 
de vorm van overheidskredieten aan ontwikkelingslanden. 

— Tenslotte hlijkt dat in België, Frankrijk en Italië, waar het aandeel 
van de overheidsinvesteringen tot de vorming van vast kapitaal geringer  
is, in de laatste twee jaren de overheidsinvesteringen in de woningbouw — 
ongetwijfeld op sociale gronden gerechtvaardigd — verhoudingsgewijze 
hoger waren dan de produktieve investeringen, die aan bet einde van deze 
période een zekere stilstand vertoonden. 

Het valt bepaald moeilijk in te zien dat de woningbouw en de overheids
investeringen, door de invloed die zij op de levensomstandigheden, de 
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sociale vooruitgang en de produktiviteit uitoefenen, duurzaam op een 
betrekkelijk laag peil gehandhaafd kunnen worden zonder tot schadelijke 
gevolgen voor de economische groei te leiden. 

Over een beperktere tijdsperiode genomen is het groeitempo van de 
volkshuishouding nochtans meer afhankelijk van de omvang van de 
produktieve investeringen. Beschouwing van de feiten dringt de gedachte  
op dat in een economisch bestel als dat van de Gemeenschap de bereidheid 
tot investeren van het bedrijfsleven afhankelijk kan zijn van de mate 
waarin het uit eigen middelen een belangrijk deel van zijn expansie, dat 
wil zeggen van zijn « research » en groei, kan financieren. 

Maar het bedrijfsleven in de Gemeenschap beschikt enerzijds niet 
over hetzelfde vermögen tot zelffinanciering als sommige buitenlandse 
concurrenten, hetzij als gevolg van de inspanningen die het zieh voor 
wederopbouw en het inhalen van technische achterstand heeft moeten 
getroosten, hetzij ten gevolge van een onvoldoende bedrijfsgrootte die het 
bereiken van het optimale produktiviteitsniveau in de weg Staat. Ander-
zijds lopen de mogelijkheden tot zelffinanciering van de afzonderlijke 
ondernemingen zodanig uiteen dat dit de evenwichtige ontplooiing voor 
de Gemeenschap in haar geheel dreigt te schaden. 

Gelet op de verscheidenheid van de gebruikte gegevens beoogt onder-
staande vergelijking t.a.v. de financiering van de investeringen van het 
bedrijfsleven in de Lid-Staten slechts de omvang van het probleem waar-
voor ieder land zieh gesteld ziet, te doen uitkomen. 

FINANCIERINGSSTRUCTUUR VAN DE INVESTERINGEN VAN HET BEDRIJFSLEVEN 
(jaargemiddelde 1962-1964) 

Duitsland 
% 

Frankrijk 
% 

Italie (1) 
% 

Nederland (1) België (1) 
% % 

Investeringen in de vorm van vast  
kapitaal en voorraden 100 100 100 100 100 

Brutobesparingen (hieronder begrepen 
het netto saldo van kapitaalover-
dracbten) 79 61 63(2) 80 68 

Financieringsbeboefte (netto beroep op 
leningen van andere sectoren) 21 39 37 20 32 

(1) Ramingen. 
(2) Dit percentage is waarschijnlijk te hoog; het omvat namelijk de veranderingen in de netto-schuld-

positie van het bedrijfsleven tegenover de kredietinstellingen. 
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EXTERNE MIDDELEN, 
BESCHIKBAAR VOOR DE FINANCIERING  

VAN DE PRIVATE SECTOR  
EN DE KAFITAALMARKTEN 

Om zijn externe kapitaalbehoeften voor de financiering van zijn 
investeringen te dekken heeft de particulière sector, omvattende het bedrijfs-
leven en de gezinshuishoudingen, evenals in vorige jaren, een beroep gedaan: 
— op kredietverlening op midden-lange en lange termijn door het bank-

wezen en gespecialiseerde instellingen, institutionele beleggers en in 
enkele gevallen de Schatkist; 

— op de openbare uitgiften van effecten op de kapitaalmarkten van voor-
namelijk de Lid-Staten en incidenteel op de buitenlandse markten en  
de internationale « europese » markt. 

1. Midden-lange en lange kredietverlening aan de particulière sector 

De hiernavolgende tabel geeft de uitzetting gedurende de laatste vier 
jaren van de kredieten door banken en gespecialiseerde instellingen aan 
het bedrijfsleven en particulieren verstrekt en — voor zover hierover 
statistische gegevens beschikbaar zijn — van die welke direct door institu
tionele beleggers (verzekeringsmaatschappijen, sociale voorzienings- en  
pensioenfondsen) werden verleend, alsmede die van de kredietgeving van 
de Overheid in Duitsland, Frankrijk, Italië en Nederland. 

De onderhandse kredietverlening door particulieren en de door aan-
deelhouders aan vennootschappen verstrekte voorschotten moeten hier 
buiten beschouwing blijven, ook al vormt deze soort van kredietgeving 
in sommige landen een niet te verwaarlozen financieringsbron. 

De kredieten op midden-lange en lange termijn zouden derhalve in 
sterkere mate toegenomen zijn in Duitsland en Nederland waar de econo-
mische groei sneller was; hun groeitempo zou daarentegen een vertraging 
hebben ondergaan in België, Frankrijk en vooral in Italië, waar zowel de 
produktieve investeringen als de woningbouw terugliepen. 

De Schatkisten verlenen een ruime bijdrage voor de woningbouw; in 
Duitsland, Nederland en, in mindere mate, in België, verlenen de institu
tionele beleggers een ander aanzienlijk deel van de kredieten. 
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JAARLIJKSE TOENEMING VAN DE KREDIETVERLENING 
OP MIDDEN-LANGE EN LANGE TERMIJN AAN DE PARTICULIERE SECTOR 

(in itiiljarden reke neenheden) 

Landen 1962 1963 1964 1965 

Duitsland 6,21 6,21 6,82 7,12 

Frankrijk 2,79 2,84 3,63 3,41 

Italië 2,29 2,77 2,72 2,25 

Nederland 1,05 1,06 1,33 1,54 

België 0,40 (1) 0,49 (1) 0,65 (1) 0,58 (1) 

Totaal Gemeenschap 12,74 13,37 15,15 14,90 

(1) Raming. 

De overige kredieten kernen van de banken en gespecialiseerde instel-
lingen die met dat doel twee soorten middelen gebruiken : 

— middelen aangetrokken door uitgifte van eiFecten op midden-lange of  
lange termijn; 

— middelen die htm werden toevertrouwd hetzij op zieht hetzij in de vorm 
van spaardeposito's, of op een termijn korter dan die waarop zij kredieten 
verstrekken. 

In dit laatste geval maakt de tussenkomst van de banken en gespecia 
liseerde instellingen het mogelijk, op eigen risico en ten koste van de ruimte 
op de markt van de openbare uitgiften, de termijn van beschikbaarstelling 
der middelen te verlengen; de bierdoor optredende «omzetting» en de 
grenzen aan deze techniek gesteld ondervinden des te meet belangstelling 
daar er in het merendeel van de Lid-Staten een uitgesproken voorkeur 
bestaat voor liquide en betrekkelijk kortlopende beleggingen. 

Om het nettobedrag te bepalen van de middelen, die door de banken 
en gespecialiseerde instellingen, de institutionele beleggers en andere geld-
verstrekkende instellingen in de vorm van kredieten op midden-lange en  
lange termijn ter beschikking van de particulière sector worden gesteld, 
moeten dubbeltellingen vermeden worden. Derhalve moeten de bedragen, 
die door bovenvermelde instellingen door uitgifte van effecten opgenomen 
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werden, van de cijfers van de voorgaande tabel worden afgetrokken. Die 
uitgifte is in de volgende rubriek vermeld bij de leningen opgenomen door  
de particulière sector. 

Men verkrijgt dan de volgende cijfers : 

TOENEMING VAN DE KREDIETVERLENING 
OP MIDDEN-LANGE EN LANGE TERMIJN AAN DE PARTICULIERE SECTOR  

(na aftrek van de middelen opgenomen op de kapitaalmarkt) 

(in miljarden rekeneenheden) 

Landen 1962 1963 1964 1965 

Duitsland 5,02 4,75 5,11 5,70 

Frankrijk 2,43 2,40 3,04 2,80 

Italië 1,14 1,53 1,58 1,26 

Nederland 0,98 0,94 1,24 1,38 

België 0,32 (1) 0,40 (1) 0,63 (1) 0,43 (1) 

Totaal Gemeenschap 9,89 10,02 11,60 11,57 

(1) Raming. 

Het bedrag van de aldus ter beschikking gestelde middelen is dus nog  
aanzienlijk. In de loop van de vier beschouwde jaren heeft het voortdurend 
de bedragen overtroffen die rechtstreeks door middel van openbare effecten-
emissies op de kapitaalmarkten van de Lid-Staten werden opgenomen. In 
Nederland waar de onderhandse leningen in mime mate de plaats hebben 
ingenomen van de openbare emissies van obligaties, wordt bij na het totaal 
van de behoeften van de particulière sector op deze wijze gedekt; in Duits-
land vertegenwoordigt het ongeveer twee derde van de externe middelen 
op midden-lange en lange termijn van de particulière sector, in België en  
Frankrijk ongeveer 60%. Italië vormt op deze regel een uitzondering als 
gevolg van de brede opzet van de kapitaalmarkt aldaar. 

2. De uitgiften van nationale effecten op de kapitaalmarkten der Lid-
Staten 

Het bedrag van de openbare effectenemissies gaf in 1965 in de Gemeen-
schap een stijging van 10% te zien, tegen 16% in het voorgaande jaar. 
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NETTO-EMISSIES VAN EFFECTEN 
(in miljarden rekeneenheden) 

Omschrijving 1962 1963 1964 1965 

Aandelen 2,84 2,05 2,83 2,86 

Obligatieleningen van de overheid 
(Staat en lagere overheid) 1,48 2,35 2,54 3,42 

Obligatieleningen van de particulière sector  
(bedrijfsleven en kredietinstellingen) 3,99 4,48 4,94 5,11 

Totaal Gemeenschap 8,31 8,88 10,31 11,39 

De stijging geldt bijna uitsluitend de plaatsing van leningen van de  
overheidssector (+ 35 %). 

UITGIFTEN VAN AANDELEN 
(in miljarden rekeneenheden) 

Landen 1962 1963 1964 1965 

Duitsland 0,55 0,33 0,56 0,99 

Frankrijk 0,81 0,84 1,01 1,02 

Italië 1,14 0,64 0,89 0,58 

Nederland 0,13 0,02 0,06 0,03 

België 0,16 0,13 0,22 0,13 

Luxemburg 0,05 0,09 0,09 0,11 

Totaal Gemeenschap 2,84 2,05 2,83 2,86 

Het bedrag der middelen die bet bedrijfsleven op de kapitaalmarkten 
van de Gemeenschap door de uitgifte van aandelen in 1965 heeft opgenomen, 
ligt in dezelfde orde van grootte als in het voorgaande jaar, niettegen-
staande de gevoelige en bijna algemene daling der koersen van deze soort 
van efFecten. 

De opgenomen bedragen vertoonden alleen in Duitsland een toeneming, 
zij het dat bijna de helft van de toeneming overeenkomt met de overgang  
van het kapitaal van de Vereinigte Elektrizitäts- und Bergwerks A.C.  
(VEBA) in particulière banden. In Italië daarentegen, het enige land waar 
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de markt in 1965 redelijk prijshoudend was, verminderden de uitgiften van 
nieuwe aandelen tegen contanten, na een période van ernstige verstoringen ;  
de afgifte van in tien jaar aflosbare eiFecten, die bovendien mobiliseerbaar 
zijn, uit hoofde van de nationalisatie van de electriciteitsbedrijven, verzekert 
dit land indirect van een gestage ontwikkeling van de eigen maatschap- 
pelijke middelen : in de plaats van bet beroep op de markt in de vorm van  
aandelen treedt een dienovereenkomstig beroep in de vorm van obligaties. 

NETTO-EMISSIES VAN OBLIGATIELENINGEN IN DE GEMEENSCHAP 

(in miljarden rekeneenheden) 

Landen 1962 1963 1964 1965 

Duitsland 2,36 3,00 3,32 3,01 
Overheidssector (1) 1,02 1,46 1,53 1,50 
Particulière sector 1,34 1,54 1,79 1,51 

Frankrijk 0,70 1,45 1,25 1,42 
Overheidssector — 0,14 0,49 0,17 0,13 
Particulière sector 0,S4 0,96 1,08 1,29 

Italiê 1,67 1,72 2,32 3,09 
Overheidssector 0,10 -0,11 0,37 1,06 
Particulière sector 1,57 1,83 1,95 2,03 

Nederland 0,11 0,27 0,17 0,32 
Over h eidssector 0,03 0,28 0,13 0,15 
Particulière sector 0,08 -0,01 0,04 0,17 

België 0,61 0,39 0,42 0,68 
Overheidssector 0,46 0,23 0,34 0,57 
Particulière sector 0,15 0,16 0,08 0,11 

Luxemburg 0,02 _ 0,01 
Overheidssector 0,01 _ 0,01 
Particulière sector 0,01 — -

Totaal Gemeenschap 5,47 6,83 7,48 8,53 
Overheidssector 1,48 2,35 2,54 3,42 
Particulière sector 3,99 4,48 4,94 5,11 

(1) Hieronder begrepen de obligatielenlngen, uit de opbrengst waarvan ten dele kredieten aan de parti 
culière sector worden verstrebt. 

In Duitsland daalden niettegenstaande een nieuwe stijging der bespa-
ringen de bedragen, opgenomen uit hoofde van de uitgifte van obligatie-
leningen, enigszins ten opzichte van het voorafgaande jaar. Daar de door 
de overheidssector opgenomen bedragen gelijk bleven, verminderde door 
de verkrapping van de markt vooral het voor hypothécaire en gespecialiseerde 
kredietinstellingen beschikbare aandeel. 
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Dit algemene overzicht geeft echter geen inzicht in de schommelingen 
die zieh in de loop van het jaar voordeden en die in een duidelijk opiopen 
van de rentevoeten resulteerden : van 6% aan het einde van 1964 steeg de 
rentevoet voor nieuwe obligaties met ingang van juni 1965 tot 7%, terwijl 
het rendement van de emissies geleidelijk van 6,3 tot 7,6% steeg en dat op 
grond van de beursnoteringen van 6,3 tot 7,4%. 

In de eerste période stuitte de markt op de afwachtende bonding van 
de beleggers, welke bonding door de volgende overwegingen werd ingegeven :  
de bekendheid met de groeiende kapitaalbehoeften van de lagere overheid 
als gevolg van de betrekkelijk geringe toeneming van hnn belastingont-
vangsten; de drnk nitgeoefend op de liqniditeitspositie door het restriktieve 
monétaire beleid en een zekere achternitgang van de betalingsbalans, het 
gebrek aan belangsteUing van de zijde van bnitenlandse beleggers voor 
vastrentende efFecten sed ert de invoering van een te hnnnen laste komende 
afhonding bij de bron van 25% van de opbrengst van dnitse obligaties. 
Na verschülende aanpassingen, gevolgd door een stilstand in de emissie-
bedrijvigheid in angnstns en September, kon door een betere organisatie 
van de markt - het nastreven van een oordeelkundiger spreiding van het 
overheidsberoep op de markt - gedurende de laatste maanden van het jaar 
een zeker aantal nieuwe emissies geplaatst worden op basis van het eerder-
genoemde rendement. 

In Frania-ijk heeft de Schatkist bij een iets ruimere markt slechts een 
beperkt bedrag opgenomen en dit bestemd voor verscheidene economische 
sectoren waar de investeringen in kapitaalgoederen met voorrang dienden 
te worden bevorderd. De emissies van obligatieleningen van andere publiek-
rechtelijke instellingen zijn enigszins gestegen, maar nemen nog steeds  
een betrekkelijk bescheiden plaats in in vergelijking met de transacties van 
de voornaamste kredietnemers : de gespecialiseerde kredietinstellingen en 
de staatsbedrijven; de uitgiften van obligatieleningen door de particulière 
industrie handhaafden zieh op hetzelfde peil als in 1964. 

Als gevolg van de uniformering van de fiscale behandeling per 
1 januari 1965 van de opbrengst van vastrentende effecten (afhouding bij 
de bron van 10 % en geldend als een belastingaftrekpost die de kredietnemer 
niet voor zijn rekening kan nemen) kwam het emissie-rendement op 6,25%  
te liggen voor obligaties van de overheidssector of daarmede gelijk te  
stellen efFecten en op 6,50% voor andere. Deze rendementen liggen maar 
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een weinig boven hat vroegere peil. Ze liggen dicht bij die berekend op 
basis van de beursnoteringen voor obligaties van de overheidssector ; voor 
de andere zijn zij ongeveer een half punt lager. 

In Italië heeft de zeer liquide positie van de economie, bet gevolg van  
zowel bet aanzienlijke overschot op de betalingsbalans, bet läge peü der 
particulière investeringen, als de gestage toeneming der besparingen,  
opnieuw tot een verruiming van de markt geleid, waarvan de Schatkist 
bet grootste profijt heeft getrokken; deze is voor het eerst sinds enige jaren  
opnieuw tot een van de belangrijkste kredietnemers geworden. Daarnaast  
hebben de nationale bedrijven (IRl, ENI, ENEL) een forse vraag uitgeoefend, 
hoewel het gedeelte van de markt, bestemd voor de gespecialiseerde krediet-
instellingen naar absolute waarde een zekere inkrimping vertoond heeft 
(160 miljoen r.e.) en vooral procentueel daalde (32% tegen 49% in het 
voorafgaande jaar). De middelen kwamen voor meer dan de helft van de 
zijde van het bankwezen, maar ook, tot een bedrag van circa 1.280 miljoen 
r.e. tegen slechts 480 miljoen in 1964, van de zijde van particulière beleggers. 

Deze gunstige omstandigheden hebben bovendien geleid tot een 
vermindering van de rendementen, die volgens de beursnoteringen van 
obligaties van gespecialiseerde kredietinstellingen, de meest representatieve 
van de markt, van 7,1 % eind 1964 tot 6,6% eind 1965 daaldcn. Het emissie-
rendement liep in dezelfde période van 7 tot ongeveer 6,5% terug. 

In Nederland heeft de overvloedige ruimte op de kapitaalmarkt aan 
het begin van 1965, die voornamelijk het gevolg was van de belangstelling 
van buitenlandse zijde voor guldensleningen, geleidelijk plaats gemaakt 
voor krappere marktverhoudingen. Aan deze ontwikkeling ligt de stijging 
van het aantal emissies van de provincies en gemeenten — door de tussen-
komst van de N.V. Bank voor Nederlandsche Gemeenten en enkele keren 
rechtstreeks — en van de particulière sector ten grondslag, ondanks het 
verminderde beroep op de kapitaalmarkt door de Staat in de vorm van 
openbare uitgiften. 

Ondanks een voortdurende aanpassing van de rendementen, die de 
Bank voor Nederlandsche Gemeenten als voornaamste kredietnemer biedt, 
van 5,5% begin 1965 tot 6,4% in januari 1966, waarmede een record op deze 
markt wordt geboekt, ondervond de plaatsing van leningen soms moeilijk-
heden. De autoriteiten zagen zieh dan ook genoopt provincies en gemeenten 
te verbieden rechtstreeks voor langer dan een jaar te lenen, een maximum 
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te stellen aan de garanties die de lagere overheid kan verstrekken ten aan-
zien van leningen van derden en aan de rentevoet voor de te garanderen  
leningen. 

In België onderging de obligatiemarkt een aanzienlijke uitbreiding :  
ook al heeft de stijging van het rendement in sommige landen belgische  
bonders een, zij het beperkte, hernieuwde belangstelling voor beleggingen  
op buitenlandse kapitaalm^kten ingegeven, toch hebben de banken, spaar-
kassen en openbare kredietinstellingen hun portefeuille van overheidsschuld-
bewijzen vergroot en daarmede de eerste tendentie ruimschoots gecompen-
seerd. Een zekere verlenging van aflossingstermijnen kon worden verkregen 
zonder verhoging van het rendement; het emissie-rendement per eind 1965  
lag iets boven 6,5% voor obligatieleningen met een looptijd van ongeveer 
15 jaar. 

De Scbatkist bleef de voornaamste kredietnemer, zonder dat zijn vraag 
evenwel boven die van 1964 uitging. Het beroep op kapitaalmarktmiddelen 
voor rekening van de lagere overheid en parastatale instellingen kon der-
halve aanzienlijk toenemen. 

In Luxemburg was de Staat de voornaamste kredietnemer en bood 
een rendement van 4,5% voor kapitaaltransacties op midden-lange termijn 
en van 5% voor langlopende transacties. 

Eind 1965 bleken in de onderscheidene landen de bij de uitgifte geboden 
rendementen zieh dus op een niveau van ongeveer 6,5% te bewegen; de 
enige uitzondering hierop wordt door Duitsland gevormd, waar de rende
menten ongeveer één punt hoger liggen. 

Op grond van het bovenstaande kan men echter nauwelijks stellen  
dat een belangrijke stap in de richting van de één wording van de markten  
in de Gemeenschap zou zijn gedaan. Het naar elkaar toegroeien van de 
rendementen lijkt inderdaad minder voort te vloeien uit een onderlinge 
verweving van de markten dan het gevolg te zijn van het toevallig samen-
gaan van verschillende factoren, die inherent zijn aan sommige van deze 
markten, of die voortspruiten uit de invloed, uitgeoefend op sommige van  
hen door de verhoudingen die gelden op grote financiële centra buiten de 
Gemeenschap. Zoveel is zeker dat de éénwording uiteindelijk slechts zal  
kunnen worden bewerkstelligd, nadat men gekozen heeft voor een gemeen-
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schappelijke munteenheid of althans de geldeenheden van de zes landen 
bijzonder nauw aan elkaar zal hebben verbonden. De voorbereiding tot  
deze éénwording zou ondertussen kunnen bestaan uit een fase van geleide- 
lijke integratie, dank zij de liberalisatie van bet kapitaalverkeer op lange 
termijn, zowel aan de vraag- als aan de aanbodzijde, een harmonisatie van  
de fiscale behandeling van de opbrengst der beleggingen en een betete 
organisatie der markten. Ook al zijn particulière beleggers voortaan vrij 
op buitenlandse leningen in te schrijven of althans buitenlandse obligaties 
te verwerven, administratieve en réglementaire bepalingen, waaraan de 
beleggingen van institutionele beleggers onderworpen zijn, beperken nog  
al te vaak het opnemen van buitenlandse obligaties in hun portefeuilles;  
het doen van een beroep door kredietnemers van het ene land op de andere 
markten van de Gemeenschap blijft eveneens, zelfs al wordt het door geen 
restriktieve juridische bepalingen belemmerd, een bijzonder moeilijke zaak. 
Met het oog op de toepassing van artikel 67 van het Verdrag inzake de 
geleidelijke opheffing van de beperkingen die aan het kapitaalverkeer 
gesteld zijn, heeft de Commissie de Raad van Ministers verzocht een richt-
lijn goed te keuren, die tot doel heeft bepaalde dispariteiten en discriminaties 
uit te schakelen en aldus de onderlinge verweving van de markten der 
Lid-Staten te vergemakkelijken. 

3. Uitgiften van obligatieleningen door internationale instellingen en van 
buitenlandse leningen op de markten van de Lid-Staten 

In 1965 hebben verscheidene landen van de Gemeenschap slechts enige 
leningen van communautaire instellingen of van geldnemers van andere 
Lid-Staten op hun kapitaalmarkten toegelaten. De onderstaande tabel 
geeft een overzicht van deze transacties; de Bank heeft aldus op de belgische 

1964 1965 
(in miljoenen rekeneenbeden) 

België _ 10 
Frankrijk 30 25 
Italië — 24 
Nederland 15 29 

Totaal 45 88 
waarvan Europese Investeringsbank 8 45 

Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 37 11 
andere kredietnemers van de Gemeenschap - 32 
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markt een lening van 10 miljoen rekeneenheden, op de italiaanse markt 
één tot een bedrag van 24 miljoen rekeneenheden en op de nederlandse 
markt één tot een bedrag van 11 miljoen kunnen plaatsen. 

4. Uitgiften van obligatieleningen door ingezetenen van de Lid-Staten 
op bukenlandse markten 

In 1965 deden de kredietnemers van de Gemeenschap een beroep op 
de zwitserse markt tot een bedrag van slechts 20 miljoen rekeneenheden. 

5. De internationale « europese » markt 

De uitgiften van klassieke en converteerbare obligaties, die aan geen 
enkele nationale markt gebenden zijn, werden in 1965 steeds talrijker; het 
aandeel dat de financiële instellingen van de Gemeenschap en van de 
skandinavische landen, in nauwe samenwerking met die te New York en  
Londen in de plaatsing van deze uitgiften hebben, wordt steeds belang-
rijker, zodat het punt is bereikt waarop deze markt nu vaak als « europees »  
of als « markt der euro-emissies » wordt bestempeld. 

Een begripsbepaling van deze markt is echter verre van gemakkelijk 
te geven. De cijfers genoemd ter bepaling van het belang van de markt, 
lopen dan ook sterk uiteen. 

Sommigen spreken van een « europese » markt bij elke niet in de 
nationale geldeenheid van de kredietnemer luidende lening, of bij elke 
lening die, ook al luidt zij in de nationale geldeenheid van de kredietnemer, 
ter inschrijving in het buitenland wordt aangeboden, dan wel bij elke zoge-
naamde « parallelle » lening, dat wil zeggen een lening bestaande uit 
verschillende tranches die ieder afzonderlijk in een verschillende valuta  
luiden en waarop tegelijkertijd op verscheidene markten kan worden 
ingeschreven. Anderen hegrijpen onder « europese » markt bovendien 
buitenlandse leningen die te allen tijde op nationale markten werden uit-
gegeven, die van oudsher voor buitenlandse emissies openstonden, en zelfs 
bepaalde leningen luidende in de nationale geldeenheid van de krediet
nemer en op de eigen markt uitgegeven (bij voorbeeld de lire-tranche van 
de ENEL-Europa-lening van 1965). 

Het lijkt juist tot een beperktere inhoud van het begrip te komen en  
de « europese » markt te begrenzen tot 
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— leningen die luidende in een bepaalde valuta op grond van een daarop 
toegepast fiscaal regime, in feite oninteressant zijn voor inschrijvers die 
ingezetenen zijn van de landen om wier valuta het gaat. Men denke hierbij 
aan de niet-amerikaanse dollarleningen die, onderworpen aan de Interest 
Equalization Tax, niet of nauwelijks aantrekkelijk voor ingezetenen van 
de U.S.A. zijn; aan de niet-duitse leningen in DM, die vrijgesteld van de  
couponbelasting en dientengevolge op zodanige voorwaarden worden uit-
gegeven, dat de duitse belegger hierop een rendement verkrijgt, dat na de  
aldaar opgetreden stijging van de rentetarieven, niet te vergelijken is met 
het rendement dat obligaties van de binnenlandse duitse markt afwerpen; 

— leningen voorzien van bijzondere monétaire bepalingen (rekeneenheden, 
keuze tussen twee of meet valuta's); 

— leningen uitgegeven op een bepaalde markt en luidende in de valuta 
van die markt, doch waarvan de inschrijving is voorbehouden aan niet-
ingezetenen (bij voorbeeld : het gedeelte van leningen die in Nederland 
door nederlandse bedrijven zijn uitgegeven en waarvan plaatsing buiten 
Nederland is voorbehouden). 

De buitenlandse leningen in zwitserse franken in Zwitserland uit
gegeven Valien daarentegen niet onder deze beperkte definitie van de  
« europese markt ». Hoewel een waarschijnlijk belangrijk gedeelte van 
deze leningen zieh vast in buitenlandse banden bevindt, lijkt inderdaad 
het meet in overeenstemming met de definitie deze leningen te beschouwen 
als uitgegeven op de zwitserse markt, omdat de zwitserse beleggers noch  
rechtens noch in feite enige belemmering bij de verkrij ging van de beleg 
gingen wordt opgelegd. Eveneens als uitgegeven op de nationale markten  
worden de leningen — in guldens, lires, belgische en franse franken — 
beschouwd, die bij voorbeeld geëmitteerd zijn door de Europese Bank en de  
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, of de verschillende tranches 
van de ENEL-Europa-lening, met uitzondering van de tranche luidende  
in DM op de hierboven uiteengezette gronden. 

De aldus gedefinieerde « europese » markt heeft geleidelijk inhoud 
en vorm gekregen, nadat eind 1958 de inwisselbaarheid der belangrijkste 
europese valuta's tot stand was gekomen; terwijl er aanvankelijk een 
beperkt aantal emissies, voorzien van bijzondere monétaire bepalingen werd 
geregistreerd, is deze « europese » markt in de loop van de laatste jaren onder 
de druk van gebeurtenissen van buitenaf snel tot ontwikkeling gekomen. 
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de nog steeds tussen de verschillende nationale markten gehandhaafde 
belemmeringen ten spijt. 

De Interest Equalization Tax die de opbrengst van in de Verenigde  
Staten door buitenlanders uitgegeven leningen trof, heeft bet de krediet- 
nemers van de Gemeenschap en uit de skandinavische landen praktisch 
onmogelijk gemaakt een beroep te doen op het uitgebreide reservoir van 
beleggingzoekend kapitaal van amerikaanse institutionele beleggers. Boven-
dien heeft de Regering de amerikaanse ondernemingen verzocht de middelen 
tot het financieren van hun buitenlandse investeringen in ruimere mate  
huit en de Verenigde Staten te zocken. De duitse beleggers hebben van hun 
kant minder interesse voor buitenlandse leningen waarvan de rente- 
percentages lager hggen dan die der duitse leningen. Tenslotte hebben de 
beperkingen die Zwitserland aan buitenlandse uitgiften oplegt, de traditionele 
stroom van kapitaal, dat belegging op lange termijn zoekt, doen opdrogen. 

Te zelfder tijd scheen echter de hoeveelheid kapitaal dat buken het 
land van herkomst, belegging op lange termijn zoekt, aanzienlijk toe te  
nemen. Terwijl de herkomst ervan in de praktijk moeilijk valt na te gaan, 
lijkt de waargenomen toeneming aan de volgende factoren te kunnen 
worden toegeschreven : 
— het verlangen van de beleggingzoekenden om anoniem te blijven voor 

de belastingautoriteiten, die hun tarieven hebben verzwaard; 
— belangrijke inkomensstijgingen in landen met beperkte beleggings-

mogelijkheden ; 
— een zeker wantrouwen soms ten aanzien van de nationale geldeenheid ; 
— het nastreven van een zekere spreiding van de monétaire risico's, 

wanneer het spaarwezen zieh ontwikkelt. 

Het internationale bankwezen heeft zieh aangepast aan de nieuwe 
verhoudingen en het heeft snel de technieken ontwikkeld om, buiten de 
traditionele kanalen om, tussen een onbevredigde vraag naar kapitaal en  
een ruimer aanbod daarvan een bmg te slaan. Ook al kan men zieh afvragen 
hoe de toekomstige ontplooiing van de markt zal zijn, zowel met betrekking 
tot enkele dementen die voor wijziging of verdwijning vatbaar zijn, als 
met betrekking tot de opbouw van de markt, die tot dusver de institutionele 
beleggers als belangrijkste marktpartij mist, het enkele feit dat financiële  
instellingen van verscheidene landen tot een nauwe samenwerking zijn 
gekomen en zieh doeltreffend gebleken technieken hebben eigen gemaakt, 
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kan alleen maar heilzame gevolgen hebben. Het opent bij bet voort-
scbrijden van de integratie de mogelijkbeid tot bet ontstaan van een werke-
lijke europese kapitaalmarkt. 

De openbare emissies op de « europese » markt bedroegen in 1965 in 
totaal 939 miljoen rekeneenbeden ; de uitgiften luidden voornamelijk in 
dollars en duitse marken. 

De rendementen liepen in de loop van bet jaar van 5,5 tot 6,5% en 
zelfs boger op, tengevolge van de toegenomen vraag naar kapitaal van de  
zijde van vooral amerikaanse maatscbappijen, welke vraag werd uit-
geoefend door middel van bun al of niet in de Gemeenscbap gevestigde 
en speciaal daartoe opgericbte docbterondernemingen, als van de algemene 
tendentie tot rentestijging op de voornaamste markten. Deze stijging beeft 
er overigens toe geleid dat verscbeidene kredietnemers voor amerikaanse 
rekening zijn overgegaan tot bet uitgeven van obligaties, die op voordelige 
voorwaarden in aandelen van de moedermaatscbappij converteerbaar zijn, 
bierdoor kon bij eerste klas emittenten bet aan inscbrijvers geboden rende 
ment tot 4,5% worden verminderd. 

OPENBARE UITGIFTEN VAN OBLIGATIELENINGEN OP DE «EUROPESE» MARKT 
(in miljoenen rekeneenheden) 

Geldsoort 1964 1965 

DM of optie in DM 249 384 

Dollars 437 531 

Guldens (tranches bestemd voor niet-ingezetenen) - 24 

Rekeneenheden 10 -

Totaal 696 939 
waarvan Kredietnemers uit de Gemeenschap 149 190 

Amerikaanse maatschappijen — 297 
waarvan converteerbare obligaties — Ilo 
Skandinavische kredietnemers 326 223 
Japanse kredietnemers 145 25 
Overigen 76 204 

Na de amerikaanse maatscbappijen bebben de skandinavische krediet
nemers bet meest van deze transacties geprofiteerd, daarna kwamen de  
kredietnemers uit de Gemeenscbap (waarvan 20 miljoen voor rekening van 
de Europese Bank en 38 müjoen van de Europese Gemeenscbap voor Kolen 
en Staal). Voorts moet gewezen worden op de vermindering van de uit
giften voor rekening van japimse kredietnemers en een toeneming van 
de emissies van kredietnemers uit bet sterlinggebied. 
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HET KAPITAALVERKEER TUSSEN DE LID 
STATEN EN TUSSEN DE GEMEENSCHAP 

EN DE REST VAN DE WERELD 

Uit hoofde van de hulpverlening aan ontwikkelingslanden hebben 
alle Lid-Staten in 1964 een netto uitvoer van overheidskapitaal vertoond 
(evenals in 1963, was hiermede een bedrag van 1,5 müjard gemoeid). 

Naast de overheidshulp werd ongeveer 500 miljoen, waarvan 230 miljoen 
voor meet dan 5 jaeir, aan private exportkredieten verleend. 

In dezelfde période leverde bet particulière kapitaalverkeer op lange  
termijn (directe investeringen, beleggingen in effecten, kredietverlening, 
handelskredieten uitgezonderd, transacties in onroerende goederen e.a.) daar-
entegen voor alle Lid-Staten een netto overschot op dat naar verhouding 
hoger was voor Frankrijk en, naar het schijnt, voor Italië dan voor Duitsland 
en Nederland. Dit overschot heeft een niet te verwaarlozen bron voor de  
financiering van de investeringen gevormd. 

De bedragen waartoe door de leden van de Gemeenschap directe inves 
teringen in de andere Lid-Staten werden verriebt, handhaafden zieh op 
een bescheiden niveau, zij het dat er een geringe stijging ten opzichte van 
1963 valt te bespeuren. Het hoge bedrag voor Italië vloeit voort uit het 
opnemen als « afkomstig uit Nederland » van een deelneming in de kapitaal-
uitbreiding van een vooraanstaande italiaanse petroleummaatschappij ter-
wijl de in feite naar dit land overgemaakte middelen in werkelijkheid van 
engelse oorsprong waren. 

Bij d e directe investeringen kwamen enige aankopen van voornamelijk 
nederlandse en franse obligaties voor duitse en, tot kleinere bedragen 
dan in 1963, voor belgische rekening. 

De directe amerikaanse investeringen namen toe in Duitsland, Neder
land en in nog sterkere mate in Italië en Frankrijk, waar ze meer dan  
verdubbeld zijn in vergelijking met 1963; in België schijnen zij aan belang 
te hebben ingeboet. De amerikaanse portefeuille van europese effecten 
is verminderd door de massaie verkoop van nederlandse effecten en  
onbetekenende aankopen in de andere landen. 
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HET PARTICULIERE KAPITAALVERKEER OP LANGE TERMIJN 
VAN DE LID-STATEN, IN 1964 

(in miljoenen rekeneenheden) 

1. Netto buitenlandse investeringen : 

Herkamst Daitsland Frankrijk Italiê Nederland Β.Ι.Ε.υ. 

E.E.G. 123 139 282 80 
Directe investeringen 38 87 234 17 49% 
Belegging in effecten — 1 32 10 52 
Overige 86 20 38 11 

U.S.A. 234 141 374 8 
Directe investeringen 99 109 127 50 38% 
Belegging in effecten 13 5 2 -72 
Overige 122 27 245 30 

Overige landen O.E.S.O. 124 273 334 156 
Directe investeringen 37 121 164 21 12% 
Belegging in effecten 55 98 - 3 87 
Overige 32 54 173 48 

Overige landen 84 50 83 52 
Directe investeringen 7 10 10 2 1% 
Belegging in effecten 61 3 - 6 23 
Overige 16 37 79 27 

Totaal 565 603 1.073 296 

IL Netto investeringen van ingezetenen in het buitenland : 

Bestemming Duitsland Frankrijk Italië Nederland B.L.B.U. 

E.E.G. 190 60 53 97 
Directe investeringen 42 62 25 74 
Belegging in effecten 79 - 3 3 -12 22 
Overige 69 1 25 35 

U.S.A. 1 -57 56 - 2 
Directe investeringen 4 2 72 10 
Belegging in effecten — 6 — 49 5 -14 4 
Overige 3 -10 -21 2 

Overige landen O.E.S.O. 125 39 11 37 
Directe investeringen 46 84 11 36 
Belegging in effecten 33 -62 4 9 - 6 
Overige 46 17 - 4 — 8 

Overige landen 138 34 50 49 
Directe investeringen 17 14 45 29 
Belegging in effecten 102 36 2 3 
Overige 19 -16 3 17 

Totaal 454 76 170 181 

NOOT : Een deel van de buitenlandse investeringen in Italiè, afkomstig uit Zwitserland vormt de gedeel-
telijke tegenpost van de uitvoer van italiaanse bankbiljetten door ingezetenen: deze bedroeg 
in 1964 580 miljoen rekeneenheden, hetgeen een Sterke daling ten opzicbte van 1963 betekende. 
Deze uitvoer van bankbiljetten is in bovenstaande tabel niet als een italiaanse investermg in 
bet buitenland beschouwd. 
Voor België zijn aUeen vermeid de verdeling in percent van de verwachte nieuwe buitenlandse 
investeringen en het bedrag van de buitenlandse effecten die in 1964 door ingezetenen gekocht  
werden. 
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De directe investeringen van de landen van de Gemeenschap in de 
Verenigde Staten blijven op een zeer bescheiden peil, beheilve voor Italië; 
Duitsland, Frankrijk en Nederland gingen opnieuw over tot enkele verkopen 
van amerikaanse effecten. 

De « overige landen van de O.E.S.O. », met name bet Verenigd Konink-
rijk, hebben het volume van hun directe investeringen in aile landen van de 
Gemeenschap vergroot, met uitzondering van Duitsland en Italië. Terwijl 
de aankopen van duitse en italiaanse effecten, vooral van zwitserse 
herkomst, sterk daalden, Stegen die van franse en nederlandse effecten 
een weinig. 

Duitsland, Frankrijk en Nederland hebben hun directe belangen in 
ondernemingen in de «overige landen van de O.E.S.O.» vergroot; alleen 
Duitsland zette tegelijkertijd zijn beleggingen in effecten voort; Frankrijk 
daarentegen ging tot nieuwe verkopen van effecten over. 

Tenslotte is het duidelijke belang van de Gemeenschap voor kapitaal-
overdrachten naar « overige landen » toe te schrijven aan Duitsland zowel 
uit hoofde van directe investeringen als door de aankoop van effecten, en 
in een geringere mate aan Italië en Nederland, wier transfers voornamelijk 
het karakter van directe investeringen droegen. 
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II 

ACTIVITEIT VAN DE BANK 

VERLEENDE KREDIETEN 

In 1965 heeft de Bank naast de gewone transacties verriebt uit haar 
eigen middelen, het aantal transacties afgesloten in het kader van haar 
« Section Spéciale » uitgebreid. 

GEWONE TRANSACTIES 

Uit hoofde van gewone transacties heeft de Bank aan 25 kredieten, 
tot een totaalbedrag van 102 miljoen rekeneenheden (1), haar goedkeuring 
gegeven : 17 kredieten tot een totaalbedrag van 80,9 miljoen werden 
verleend voor projekten in Italië, 2 kredieten tot een totaal van 8,9 miljoen 
voor projekten in Frankrijk, 3 kredieten voor een hedrag van 8,8 miljoen 
voor projekten in Duitsland en 3 kredieten voor een hedrag van 3,4 miljoen 
voor Projekten in de Geassocieerde Afrikaanse Staten, in welke de Bank 
voor de eerste maal leningen verstrekte. 

Het betreft de volgende projekten : 
Krediet 

Italië : van de Bank 
(min r.e.) 

1. Uitbreiding van een fabriek voor de extractie en de 
raffinage van plantaardige oliën te Tîiranto (Apulië). 
Uitvoerder : Giacomo Costa fu Andrea S.n.c. 0,7 

2. Bouw van een fabriek voor de produktie van caprolactam 
te Porto Torres (Sardinië). Uitvoerder : Sir am S.p.A. 3,2 

(1) Behoudens wanneer het tegendeel blijkt, zijn de genoemde geldbedragen uitgedrukt in de reken-
eenheid (voor de definitie zie blz. 2). 

49 



KreSet 
van de Bank 

(min r.e.) 
3. Bouw van een fabriek voor de vervaardiging van elec-

trische apparatuur te Aversa (Campanië). Uitvoerder ; 
Texas Instruments Italia S.p.A. 0,6 

4. Aanleg van een verkeersweg tussen Quincinetto en Aosta.  
Uitvoerder : Società Autostrade Valdostane - S.A.V. 
S.p.A. 24,0 

5. Uitbreiding van een fabriek voor de vervaardiging van 
scbrijf- en rekenmachines te Pozzuoli-Napels (Campanië).  
Uitvoerder : Ing. C. Olivetti & C, S.p.A. 1,5 

6. Uitbreiding van een leerlooierij te Pescara (Abruzzen). 
Uitvoerder ; C.I.R. - Concerie Italiane Riunite S.p.A. 0,1 

7. Uitbreiding van installaties voor de produktie van poly-
ethyleen te Priolo (Sicilië). Uitvoerder : S.p.A. Celene. 1,0 

8. Modernisering en uitbreiding van een smelterij van electro-
lytisch zink te Crotone (Calabrië). Uitvoerder : Società  
Mineraria e Metallurgica di Pertusola S.p.A. 2,9 

9. Bouw van een fabriek voor de gloeiing van kalksteen en  
de produktie van alle soorten gips te San Salvo (Abruzzen). 
Uitvoerder ; Gessi San Salvo S.p.A. 0,2 

10. Bouw van een fabriek voor de produktie van synthetische  
wasmiddelen te Pontinia (Latium). Uitvoerder : Mira 
Lanza S.p.A. 1,8 

11. Irrigarle en ontginning van de vlakte van Metaponto 
(Basilicate-Apulië). Uitvoerder : Cassa per il Mezzogiorno. 24,0 

12. Bouw en exploitatie van een fabriek voor bet drogen en  
tot poeder verwerken van kwartshoudend zand te Sessa 
Aurunca (Campanië). Uitvoerder : Sibelco Italiana S.p.A. 0,2 

13. Bouw van installaties voor de produktie van kunstmest te 
Crotone (Calabrië). Uitvoerder : S.p.A. Montecatini - 
Società Generale per l'Industria Mineraria e Chimica. 3,2 

14. Bouw van een verffabriek te Aprilia (Latium). Uitvoerder : 
Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco-A.C.R.A.F. 
S.n.c. 0,6 
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Krediet 
van de Bank 

(min r.e.) 
15. Bouw van een fabriek voor de produktie van grond-

stofFen voor de pharmaceutische industrie te Aprilia 
(Latium). Uitvoerder : Aziende Chimiche Riunite Angelini  
Francesco - A.C.R.A.F. S.n.c. 0,4 

16. Bouw en exploitatie van een fabriek voor de vervaar-
diging van telefoonkabels te Airola (Campanië). Uit
voerder : Alf acavi S.p.A. 1,5 

17. Bouw van een thermo-electrische centrale te Salerno 
(Campanië). Uitvoerder : ENEL - Ente Nazionale per 
/'Energia Elettrica. 15,0 

Frankrijk : 

18. Uitbreiding en modernisering van de technische uitrusting 
van een landbouwcoöperatie in Bretanje. Uitvoerder :  
Coopérative des Agriculteurs des Côtes-du-Nord et du  
Finistère. 0,8 

19. Uitbreiding van de installaties voor de aanvoer en de 
verwerking van melk van een groep van negen zuivel-
coöperaties in het Zuiden van Normandië. Uitvoerder : 
Union Laitière Normande en de negen aangesloten 
coöperaties. 8,1 

Duitsland : 

20. Modernisering en uitbreiding van een kunstmestfabriek 
te Brunsbüttelkoog (Sleeswijk-Holstein). Uitvoerder : Kali-
Chemie A.G. 1,3 

21. Uitbreiding van installaties voor de produktie van synthe 
tische vezels te Neumünster (Sleeswijk-Holstein). Uit
voerder : Phrix-Werke A.G. 2,5 

22. Uitbreiding van het leidingnet van aardgas in het noorden 
van het Land Neder-Saksen. Uitvoerder : Energiever 
sorgung Weser-Ems A.G. (EW.E.). 5,0 
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Krediet 
van de Bank 

(min r.e.) 
Geassocieerde Afrikaanse Staten ; 

Republiek Ivoorkust : 

23. Bouw van een complex industriële installaties voor de  
conditionering en de export van bananen in kartonnen  
dozen. Uitvoerder : Société Nationale de Conditionne 
ment (SONACO). 1,0 

Federale Republiek Kameroen : 

24. Oprichting van een groep textielfabrieken te Garoua en 
Donala. Uitvoerder : Cotonniére Industrielle du Came
roun (CICAM). 1,2 

25. Bouw van een installatie voor bet walsen van aluminium 
te Edea. Uitvoerder : Société Camerounaise de Trans
formation de VAluminium (SOCATRAL). 1,2 

• 
* * 

De kredieten in Duitsland, Frankrijk en de Geassocieerde Afrikaanse 
Staten werden door de Bank direct aan de ondernemingen of instellingen 
die de projekten uitvoeren verstrekt. Voor Itdië geldt dit eveneens voor 
het krediet aan de Società Autostrade Valdostane S.p.A. en bet krediet 
voor de irrigatie van de vlakte van Metaponto; in het laatste geval zal de 
Cassa de baar ter bescbikking gestelde gelden gebruiken voor de voltooiing 
van een aantal publieke werken vervat in bet algemene ontwikkelingsplan 
van de landbouw in deze vlakte. 

De overige kredieten betreffen projekten gelegen in het werkterrein 
van de Cassa per il Mezzogiorno en zijn, evenals in het verleden, aan deze 
instelling verstrekt. Deze leent de desbetreffende bedragen op baar beurt 
weer uit, betzij direct (ENEL-Salerno), betzij door tussenkomst van het 
bevoegde regionale fìnancieringsinstituut en wel in 1965 ; het Istituto per  
lo Svüuppo Economico dell'Italia Meridionale (ISVEIMER) voor het 
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vasteland van Zuid-Italië, het Credito Industriale Sardo (C.I.S.) voor 
Sardinië en het Istituto Regionale per il Finanziamento alle Industrie in 
Sicilia (IRFIS) voor Sicilië. 

Bijna 80% van de kredieten onder de gewone transacties heeft de Bank 
verleend voor projekten in Italië, met name in Zuid-Italië, waarmede zij  
haar taak tot hulpverlening aan de meest achtergebleven gebieden in de 
Europese Economische Gemeenschap heeft voortgezet en de politiek van  
de overheid tot wederopleving van de italiaanse economie en tot een 
verbetering van de verbindingen tussen Italië en de andere landen van de  
Gemeenschap heeft gesteund. Het merendeel van de in dit land uitgeleende 
gelden, t.w. 63 miljoen, diende voor de energievoorziening (ENEL-Salerno) en  
de infrastructuur : het wegennet (de verkeersweg door het dal van Aosta) 
en de landbouw (Metaponto). Deze laatste lening vormt de eerste financiële  
interventie van de Bank ten behoeve van de ontwikkeling van de landbouw 
in de Mezzogiorno. De verkeersweg door het dal van Aosta vormt een 
snelle verbinding tussen Italië en Frankrijk, Zwitserland en Duitsland. 

De twee in Frankrijk verstrekte kredieten dienen in het bijzonder voor 
de modernisering van de zuivelindustrie. Het belangrijkste projekt werd 
gerealiseerd in samenwerking met de Gaisse Nationale de Crédit Agricole. 

De in Duitsland gefinancierde projekten zij η gelegen in Sleeswijk-
Holstein en Neder-Saksen waar de economie structurele tekorten vertoont. 
Hiervoor werd een garantie verleend door de « Länder » of bun parastatale 
kredietinstellingen. 

De eerste transacties ten behoeve van de Geassocieerde Afrikaanse 
Staten werden afgesloten in Ivoorkust en in Kameroen en wel voor de uit-
voering van drie industriële projekten in bedrijfstakken, die een groot belang  
vertegenwoordigen voor de economische ontwikkeling van deze landen :  
modernisering van de conditionering van landbouwprodukten ter bevordering 
van de export, een textielindustrie, waardoor de ter plaatse gefabriceerde 
Produkten de import kunnen vervangen, alsmede een metaalindustrie, die 
een gedeelte van het ter plaatse geproduceerd aluminium dat voordien 
werd geëxporteerd zal verwerken voor afzet op de binnenlandse markt en  
de export naar andere afrikaanse landen. In het textielprojekt nemen 
franse en duitse ondernemingen deel. 
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BIJZONDERE TRANSACTIES 

In het kader van haar «Section Spéciale» — omschreven in het Jaar-
verslag over 1964 — heeft de Bank in de loop van het verslagjaar 7 trans-
acties goedgekeurd voor projekten in Turkije, waarmede een bedrag van 
48,8 miljoen was gemoeid. 

De goedgekeurde projekten zijn de volgende : Krediet 
van de Bank 

(min r.e.) 
1. Bouw van een draad- en kabelfabriek te Izmit. Uitvoerder : 

Çelik Halat ve Tel Sanayii A.S. 1,5 

2. Modernisering van een textielfabriek te Izmir. Uitvoerder : 
Taç Sanayi ve Ticaret A.S. 0,2 

3. Uitbreiding van een fabriek voor de vervaardiging van 
lucbtbanden te Izmit. Uitvoerder : Türk Pirelli Lasti-
kleri A.S. 0,5 

5 

4. Irrigatie en in cultuur brengen van bet dal van de Gediz-
rivier in West-Anatolië. Uitvoerders : D.S.I. - Devlet sa  
Meri Genel Müdürlügü (Hoofddirectie voor Waterstaat-
kundige Werken, Ministerie van Energie en Natuurlijke 
Hulpbronnen) en TOPRAKSU - Toprak Mubafaza ve  
Zirai Sulama Meri Genel Müdürlügü (Hoofddirectie voor 
Bodemconservering en Irrigatie, Ministerie van Land-
bouw). 15,0 

5. Bouw van een stuwdam in de rivier de Eupbraat, van een 
bydro-electriscbe centrale te Keban (Oost-Anatolië) en aan-
leg van de boogspanningsleiding Keban-Ankara-Istanboel. 
Uitvoerders : D.S.I. - Devlet su Meri Genel Müdürlügü  
(Hoofddirectie voor Waterstaatkundige Werken) en de  
Etibank. 30,0 

6. Uitbreiding van een nylon-spinnerij te Bursa. Uitvoerder : 
Sentetik Iplik Eabrikalari A.S. (SIEAS). 1,3 

7. Bouw van een emailleerinstallatie in een fabriek voor buis-
boudelijke apparaten in de nabijbeid van Istanboel. Uit
voerder : Argelik A.S. 0,3 
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Bij de interventies van de Bank in Turkije overeenkomstig de procedure 
omschreven in het vorige Jaarverslag, werd rekening gehouden met de  
prioriteiten vervat in het Ontwikkelingsprogramma. In de loop van het 
verslagjaar, dat voor het eerst een volledig jaar van het - op 1 decemher 
1964 van kracht geworden - Associatieverdrag omvatte, werden twee 
leningen voor een totaalbedrag van 45 miljoen r.e. goedgekeurd ten behoeve 
van de infrastructurele sector (landhouwontwikkeling en hydro-electrische 
energie) en vijf leningen, voor een totaalhedrag van 3,8 miljoen r.e. ten 
behoeve van industriële projekten. 

Onder deze projekten dient de houw te Keban van een hydro-electrische 
centrale in het bijzonder te worden genoemd. De uitgaven in buitenlandse 
geldsoorten van dit projekt, zijnde 135 miljoen r.e. op een totaal der inves-
teringen van 340 miljoen, worden internationaal gefinancierd door de  
Wereldbank, de Europese Investeringsbank en de Regeringen van de  
Verenigde Staten van Amerika, Duitsland, Frankrijk en Italië. Voor de  
regeling van deze financiering en de uitwerking van het projekt werd een 
syndicaat opgericht, gecoördineerd door de Europese Investeringshank, 
de Wereldbank en de administratieve instellingen voor de Amerikaanse 
hulpverlening. 

• 
• 

In de loop van het verslagjaar heeft de Bank in totaal, gewone en 
bijzondere transacties tezamen, aan 32 kredieten haar goedkeuring verleend, 
waarmede een hedrag van 150,8 miljoen was gemoeid, tegen 106,8 miljoen 
in het voorgaande jaar. 

Deze kredieten hadden betrekking op projekten waarvan de totale  
investeringen op 804,6 miljoen worden geraamd. De gemiddelde deel-
neming van de Bank heloopt derhalve 19% van de kosten der projekten. 

DE KREDIET VERLENING VAN DE BANK 
VAN 1958 TOT 1965 

Sedert haar opr ich ting tot eind 1965 heeft de Bank haar goedkeuring 
verleend aan 117 leningen, waarvan 2 na de goedkeuring werden geannuleerd, 
derhalve 115 transacties tot een totaalbedrag van 613,8 miljoen, zijnde 
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gemiddeld 5,3 miljoen per lening. Bijna een derde van de 115 transacties 
bedraagt 1 miljoen of minder, terwijl het aantal leningen tegen een bedrag 
lager of gelijk aan 3 miljoen 60% van het totaal uitmaakt. 

De investeringen waarvoor de Bank haar medewerking heeft verleend 
bedragen in totaal ongeveer 2,8 miljard : het door de Bank in de finan
ciering bijgedragen aandeel vertegenwoordigt gemiddeld 22%; het varieert 
aanzienlijk naar gelang van de aard en de omvang der projekten. 

De twee volgende tabellen geven de verdeling van de goedgekeurde 
kredieten naar landen en sectoren. 

VERDELING NAAR LANDEN  
per 31 december 1965 

(Gewone en bijzondere transacties) 

Landen Aantal projekten 
Kredieten 

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

Percentage 
van het 

totaalbedrag 

I. Gewone transacties 
Lid-Staten ; 
België  
Duitsland 
Frankrijk 
Italie 
Luxemburg 

Ceassocieerde landen : 
Griekenland 
Kameroen 
Ivoorkust 

Totaal 

II. Bijzondere transacties 
Turkije 

1 

6 

13 

74 

1 

95 

8 

2 

1 

11 

106 

4,8 

41,2 

79,8 

389,6 

4,0 

519,4 

36,8 

2,4 

1,0 

40,2 

559,6 

54,2 

1 

7 

13 

63 

1 

85 

91 

Totaal generaal 115 613,8 100 
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VERDELING NAAR SECTOREN 
per 31 december 1965 

(Gewone en bijzondere transacties) 

Sector Aantal projekten 
Kredieten 

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

Percentage 
van het 

totaalbedrag 

LANDBOUWONTWIKKEUNG 6 72,8 12 

VERVOER 12 156,2 25 

ENERGIE 14 129,6 21 

TELECOMMUNICATIE 1 16,0 3 

INDUSTRIE 82 239,2 39 

waarvan : 

— Mijnbouw en aardoliewinning 2 2,0 

^ Staalindustrie 3 48,9 

— Non-ferrometalen 2 4.1 

— B ouwmaterialen 8 13,7 

— Glas en aardewerk 4 6,4 

— Papierpulp - papier 4 17,5 

— M achinebouw 17 30,8 

— Chemische industrie 18 86,6 

— Textiel- en kledingindustrie 7 7,2 

— Voedingsmiddelenindustrie 13 20,9 

— Overige verwerkende industrieën 4 1.1 

Totaal 115 613,8 100 

Wat betreft de voorwaarden voor de kredietverlening werden de rente-
tarieven voor de gewone transacties, met inachtneming van de algemene 
ontwikkeling op de kapitaalmarkten, met ingang van 20 december 1965 
als volgt vastgesteld : 

Looptijd van het krediet 

tot 7 jaar 
meer dan 7 en tot 12 jaar 
meer dan 12 jaar en tot 20 jaar 

Rentetarief 

6 1/4% 
6 1/2% 
6 3/4%. 
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HERKOMST EN GEBRUIK 
VAN DE MIDDELEN DER BANK 

Bij het begin van het verslagjaar bedroegen de middelen van de Bank 
in totaal 458,3 miljoen rekeneenheden. Zij werden gevormd door het 
gestorte kapitaal, opgenomen leningen en exploitatie-overschotten. Per 
dezelfde datum bedroeg het totaal van de verstrebte kredieten 394,5 miljoen, 
waarvan 237,7 miljoen was uitbetaald. 

In de loop van het verslagjaar heeft de Bank haar leningsactiviteiten 
voortgezet. Vier nieuwe leningen tot een totaalbedrag van 65 miljoen 
werden afgesloten; op de bijzonderheden zal hierna nog worden ingegaan. 

In aprd werd opnieuw een openbare emissie in Nederland geplaatst 
tot een bedrag van Fl. 40 miljoen (ongeveer 11 miljoen r.e.) tegen een rente-
voet van 5 3/4 %. De lening werd vast overgenomen door een groep van 
nederlandse banken onder leiding van de Amsterdam-Rotterdam Bank en  
bij openbare inschrijving tegen een koers van 100% aangeboden. De obli-
gaties die een looptijd van 25 jaar hebben, zijn van mei 1976 af a pari 
aflosbaar in vijftien ongeveer gelijke jaarlijkse termijnen. 

In September plaatste de Bank te New York een lening tot een bedrag  
van nominaal US $ 20 miljoen (20 miljoen r.e.), tegen een rentevoet van  
6%. De lening werd vast overgenomen door een internationaal syndicaat,  
dat 66 banken omvatte, waarvan 48 europese banken, onder leiding van  
Kuhn, Loeb & Co. Inc., The First Boston Corporation en Lazard Frères 
& Co., en een groep van europese banken samengesteld nit de Amsterdam- 
Rotterdam Bank N.V., Banca Commerciale Italiana, Banque de la Société 
Générale de Belgique, Banque de Paris et des Pays-Bas, Deutsche Bank A.G., 
Caisse d'Épargne de l'État, Luxemburg. Deze vorm van associatie in de 
leiding van het syndicaat van financiële instellingen in New-York en in 
de Lid-Staten opent de weg naar een steeds nauwere samenwerking, waar
van het nut voor een betete organisatie van de internationale kapitaal-
markt zonder meer duidelijk is. 

De obligaties werden het publiek tegen een koers van 99,5 % aangeboden. 
Voor inschrijvers in de Verenigde Staten bedraagt die koers evenwel 108,33%  
als gevolg van de «Interest Equalization Tax». De lening heeft een loop-
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tijd van 20 jaar en is van September 1971 af a pari aflosbaar in vijftien 
nagenoeg gelijke jaarlijkse termijnen. 

In Oktober heeft de Bank in Italië opnieuw een openbare emissie 
geplaatst van Lires 15 miljard (24 miljoen r.e.) tegen een rentevoet van 6%. 
De lening werd vast overgenomen door een groep van italiaanse banken 
onder leiding van de Mediobanca en bij openbare inschrijving tegen een 
koers van 96% aangeboden. De obligaties die een looptijd van 20 jaar 
hebben, zijn van oktober 1969 af a pari aflosbaar in zeventien annuiteiten. 

Eveneens in oktober heeft de Bank in België een openbare emissie 
geplaatst van BFr. 500 miljoen (10 miljoen r.e.) tegen een rentevoet van 
6,5%. De lening werd vast overgenomen door een groep van belgische  
banken onder leiding van de Bank van de Société Générale de Belgique.  
De obligaties die een looptijd van 20 jaar hebben, zijn bij openbare  
inschrijving tegen een koers van 99 % aangeboden en zijn van november 1969 
af a pari aflosbaar in negen annuïteiten. 

Rekening houdend met deze transacties beloopt het totale bedrag van 
de door de Bank opgenomen middelen op 31 december 1965 220,7 miljoen. 
Na aftrek van de gedane aflossingen bedraagt de geconsolideerde schuld  
van de Bank per diezelfde datum 217,2 miljoen. Deel 111 van het Verslag  
geeft onder de toelichting op de balanscijfers een uitvoerig overzicht van  
de door de Bank uitgegeven leningen. 

De in de loop van het verslagjaar ondertekende kredietovereenkomsten 
brengen het totale bedrag van verstrebte kredieten op 31 december 1965  
op 508,1 miljoen. Na aftrek van gedane terugbetalingen tot een totaal-
bedrag van 18 miljoen, waarvan 8,7 miljoen in de loop van het boekjaar, 
en rekening houdende met de koersaanpassingen en annuleringen, beloopt 
het totaalbedrag der verstrebte kredieten 488,5 miljoen; hierop werd 
365,6 miljoen uitbetaald. De in het verslagjaar verrichte uitbetalingen 
beliepen 100,7 miljoen. 

Het saldo van de winst- en verliesrekening bedroeg, vóór dotatie aan 
de statutaire en andere reserves, 11 miljoen tegen 10,6 müjoen in het vorige 
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verslagjaar. Van dit bedrag werden 5,5 miljoen overgeboekt naar de  
verschillende reserves en bet saldo naar de statutaire reserve. 

Per 31 december 1965 beliep bet totaalbedrag der diverse reserve-
rekeningen 65,7 miljoen, waarvan 32,2 miljoen statutaire reserve. 

Aan bet eind van bet verslagjaar bedroeg bet totaalbedrag der middelen 
van de Bank, bestaande uit gestört kapitaal, opgenomen leningen en 
exploitatie-overschotten, circa 532,9 miljoen. 
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III 

BALANS EN WINST- EN VERLIESREKENING 
De balans en winst- en verliesrekening zijn aan dit verslag toegevoegd. 

De belangrijkste posten worden hierna toegelicht. 

BALANS 
Het balanstotaal bedraagt per 31 december 1965 r.e. 665.207.321,33.  

Per 31 december 1964 bedroeg het r.e. 584.968.287,59. 

ACTIVA 

Kas en banken, goud, schatkistpapier, Wissels en schuldbrieven. 

Het totaal van de onder dit hoofd genoemde posten bedraagt 
r.e. 168.532.193,98 tegen r.e. 186.122.632,93 per 31 december 1964. Het 
bedrag is als volgt samengesteld : 

per 31 december 1964 per 31 december 1965 
- Kas en banken 155.596.714,43 132.011.948,73 
- Goud 8.602.167,25 8.618.999,49 
- Portefeuille 21.923.751,25 27.901.245,76 

Het schatkistpapier en de schuldbrieven in portefeuille tot een bedrag 
van r.e. 24.212.909,63 zijn gewaardeerd tegen de aankoopkoers of tegen 
de beurskoers per 31 december 1965, indien laatstbedoelde koers lager was, 
doch nooit hoger dan 100%. 

Het totale bedrag van bovengenoemde posten laat zieh naar geld-
soorten als volgt splitsen : 
— geldsoorten van de Lid-Staten r.e. 125.546.256,41 
— andere geldsoorten r.e. 34.366.938,08 
— goud r.e. 8.618.999,49 
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De splitsing naar looptijden is als volgt : 

— op zieht r.e. 23.163.583,50 
— ten hoogste drie maanden r.e. 42.071.469,12 
— meet dan drie, doch ten hoogste zes maanden r.e. 31.987.818,02 
— meer dan zes, doch ten hoogste twaalf maanden r.e. 51.441.756,57 
— langer dan twaalf maanden r.e. 19.867.566,77 

Verstrekte kredieten. 

Het bedrag van r.e. 488.478.962,11 vertegenwoordigt hat totale bedrag 
van de kredieten waarvan de overeenkomsten vóór 31 december 1965  
waren ondertekend, na aftrek van de inmiddels verrichte terugbetalingen, 
die in de loop van het verslagjaar r.e. 8.709.624,12 bedroegen en van 
annuleringen ad r.e. 1.440.000. Van eerstgenoemd bedrag was op 31 decem
ber 1965 een bedrag van r.e. 365.598.626,24 aan de geldnemers uitbetaald. 

De uit deze uitbetalingen voor de Bank voortvloeiende vorderingen 
laten zieh naar de geldsoorten als volgt splitsen : 

— geldsoorten van de Lid-Staten r.e, 266.985.839,42 
— vorderingen naar keuze van de Bank betaal-

baar in een der geldsoorten van de Lid-Staten r.e. 32.069.570,66 
— andere geldsoorten r.e. 66.543.216,16 

De tegenpost van de nog te störten bedragen ad r.e. 122.880.335,87  
is opgenomen aan de passiefzijde onder het hoofd : « Nog te betalen op  
verstrekte kredieten ». 

Een vergeh] king met het vorige jaar geeft het volgende beeld : 

per 31 december 1964 per 31 december 1965 

— uitbetaald 273.654.577,49 365.598.626,24 
— nog te betalen 120.881.822,14 122.880.335,87 

Totaalbedrag van de 
verstrekte kredieten 394.536.399,63 488.478.962,11 
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De verstrekte kredieten zijn als volgt over de landen verdeeld : 

Land Uitbetaalde bedragen Nog uit te betalen Totaal 

België 4.800.000,- — 4.800.000,-

Duitsland 32.805.238,11 1.500.000,- 34.305.238,11 

Frankrijk 62.645.455,93 12.720.120,87 75.365.576,80 

Italië 244.055.580,70 87.452.000,- 331.507.580,70 

Luxemburg 3.470.566,50 — 3.470.566,50 

Griekenland 17.505.333,- 19.294.667,- 36.800.000,-

Ivoorkust 316.452,- 698.548,- 1.015.000,-

Kameroen - 1.215.000,- 1.215.000,-

365.598.626,24 122.880.335,87 488.478.962,11 

Het totale bedrag van r.e. 488.478.962,11 omvat r.e. 398.040.696,11  
aan kredieten voorzien van een garantie van de Lid-Staten op het grond-
gebied waarvan de projekten zijn gelegen; de in de Geassocieerde Staten 
verstrekte en door deze Staten gegarandeerde kredieten bedragen 
r.e. 35.530.000,—; het saldo ad r.e. 54.908.266,— bestaat uit kredieten voor
zien van de bij de kredietverlening op lange termijn gebruikelijke zeker-
heden. 

Bij een gedeelte van de verstrekte kredieten komen gelijktijdig zowel 
de ene als de andere soort garantie of zekerheid voor. 

ïnventaris en inrichting. 

De inventaris en de inrichting, waarvan de kosten geheel zijn afge-
schreven, zijn «pro memorie» onder dit hoofd opgenomen. 

Te ontvangen reute en provisie. 

Onder dit hoofd is opgenomen de lopende doch op 31 decomber 1965  
nog niet opvorderbare rente en provisie ten bedrage van r.e. 5.832.240,34. 
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Diverse rekeningen. 

Het onder dit hoofd opgenomen bedrag ad r.e. 2.363.923,90 omvat 
r.e. 2.312.508,32 aan deposito's bestemd voor de betaling van vervallen  
coupons, die nog niet ter incasso werden aangeboden. 

PASSIVA 

Kapkaal. 

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

Statutaire reserve. 

De statutaire reserve die in het begin van het verslagjaar voor 
r.e. 26.615.682,53 te boek stond, is verhoogd met het saldo van de winst- en 
verliesrekening en bedraagt daardoor r.e. 32.150.155,18. 

Reserves. 

De reserve voor verliezen uit hoofde van verstrekte kredieten en 
garanties, die aan het eind van het vorige verslagjaar r.e. 20.000.000,—  
bedroeg, werd verhoogd tot r.e. 25.500.000,—. 

Het totaal van de bijzondere reserves bedraagt thans r.e. 33.500.000,—  
tegen r.e. 28.000.000,— aan het eind van het vorige verslagjaar. 

Pensioenfonds van het personeel. 

Het bedrag onder dit hoofd opgenomen bedraagt r.e. 776.337,04 tegen 
r.e. 607.501,84 per 31 december 1964. 

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

Het bedrag opgenomen onder dit hoofd bedraagt r.e. 385.339,27 tegen 
r.e. 424.249,06 per 31 december 1964. 
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Leningen op mìdden-lange en lange terniijn. 

Het bedrag van r.e. 217.227.630,31 opgevoerd onder dit hoofd, vertegen-
woordigt de door de Bank opgenomen en op 31 december 1965 nog niet 
vervallen leningen. 

De op 31 december 1965 bestaande geconsolideerde schuld van de Bank 
laat zieh als volgt verdelen : 

Uitstaande schuld 
Uiterlijke 

in nationale in r.e. vervaldag 
geldsoorten 

Aflossing 

4 3/4% Bankkrediet 1961 Zw.Fr. 3,6 min. 823.267,36 1967 in jaarlijkse termijnen. 

4 1/2% Obligatielening 1961 fl. 12,0 min. 3.314.917,12 1968 in jaarlijkse termijnen. 

4 1/2% Obligatielening 1961 fl. 50,0 ndn. 13.812.154,70 1981 in 15 gelijke jaarlijkse ter
mijnen 1967-1981. 

5% Obligatielening 1962 Lires 15,0 mrd. 24.000.000,00 1977 kan vanaf 1967 zonder agio  
geheel of gedeeltelijk ver-
vroegd worden terugbetaald. 

4 3/4% Obligatielening 1962 fi. 30,0 min. 8.287.292,82 1982 in 10 gelijke jaarlijkse ter
mijnen 1973-1982. 

5 1/2% Obligatielening 1963 DM 60,0 min. 15.000.000,00 1970 aan het einde van de looptijd. 

6% Obligatielening 1963 BFr. 400,0 min. 8.000.000,00 1987 in 19 anniüteiten 1969-1987. 

5% Obligatielening 1963 FFr. 60,0 min. 12.152.981,73 1983 elke obligatie telkens voor een 
Vierde aan het einde van het 
5e, lOe, 15e en 20ste jaar. 

5 1/2% Obligatielening 1964 DM 80,0 min. 20.000.000,00 1974 aan het einde van de looptijd. 

5% Bankkrediet 1964 Lux.Fr. 50,0 min. 1.000.000,00 1974 in 7 annuiteiten 1968-1974. 

5 3/4% Obligatielening 1964 fl. 30,0 min. 8.287.292,82 1984 in 10 gelijke jaarlijkse ter
mijnen 1975-1984. 

5-5 1/4% Obligatieleningen 1964  
(Kas-obligaties) 

DM 50,0 min. 12.500.000,00 1971 in 6 ongeveer gelijke jaar
lijkse termijnen 1966-1971. 

5 1/2% Obligatielening 1964 US$ 25,0 min. 25.000.000,00 1984 in 15 ongeveer gelijke jaar
lijkse termijnen 1970-1984. 

5 3/4% Obligatielening 1965 fl. 40,0 min. 11.049.723,76 1990 in 15 ongeveer gelijke jaar
lijkse termijnen 1976-1990. 

6 % Obligatielening 1965 us$ 20,0 min. 20.000.000,00 1985 in 15 ongeveer gelijke jaar
lijkse termijnen 1971-1985. 

6% Obligatielening 1965 Lires 15,0 mrd. 24.000.000,00 1985 in 17 annuiteiten 1969-1985. 

6 1/2% Obligatielening 1965 BFr. 500,0 min. 10.000.000,00 1977 in 9 annuiteiten 1969-1977. 

217.227.630,31 
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De ontwikkeling van de geconsolideerde schuld der Bank gedurende 
het verslagjaar was, gesplitst naar geldsoorten, als volgt : 

Per 31 decem
ber 1964 uit-

staande schuld 

Transacties in 

Leningen 

het verslagjaar 

Aflossingen 

Per 31 decem
ber 1965 uit-

staande schuld 

in DM 47.500.000,- - - 47.500.000,— 

in FFr. 12.152.981,73 - - 12.152.981,73 

in Lires 24.000.000,— 24.000.000,— - 48.000.000,— 

in BFr. 8.000.000,- 10.000.000,- - 18.000.000,-

in fl. 34.806.629,84 11.049.723,76 1.104.972,38 44.751.381,22 

in Lux.F. 1.000.000,- - - 1.000.000,-

in Zw.Fr. 1.234.901,94 - 411.633,68 823.267,36 

in US$ 25.000.000,— 20.000.000,- - 45.000.000,-

Totaal 153.694.512,61 65.049.723,76 1.516.606,06 217.227.630,31 

Het bedrag van de geconsolideerde schuld dat in de loop van het 
verslagjaar 1966 zal vervallen, bedraagt r.e. 3.591.606,06. 

Nog te betalen op verstrekte kredieten. 

Onder dit hoofd is een bedrag van r.e. 122.880.335,87 opgevoerd, dat 
op grond van de vóór 31 december 1965 ondertekende kredietovereen-
komsten, nog door de Bank aan de geldnemers moet worden uitbetaald. 

Te betalen en vooruitontvangen rente en provisie. 

Het onder dit hoofd opgevoerde bedrag van r.e. 3.386.279,93 omvat 
een post van r.e. 3.308.210,52 voor verscbuldigde maar nog niet vervallen 
rente en een post van r.e. 78.069,41 voor ontvangen rente, betrekking 
bebbende op de période na 31 december 1965. 
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Diverse rekeningen. 

Het onder dit hoofd vermelde bedrag van r.e. 4.901.243,73 omvat 
r.e. 2.312.508,32 verschuldigd wegens vervallen coupons die nog niet ter  
incasso werden aangeboden en voor bet overige administratieve transitoria  
en voorzieningen bij het afsluiten van het boekjaar. 

PRO-MEMORIE REKENINGEN 

« Section Spéciale » 

De door de Bank voor rekening en in opdracht van de Lid-Staten in 
het kader van de « Section Spéciale » ondertekende leningsovereenkomsten 
bedragen r.e. 5.000.000,-, zijnde één lening in Turkije, waarop r.e. 208.344,- 
waren gestört. 
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WINST- EN VERLIESREKENING 

DEBET 

Administratiekosten en voorzieningen. 

De administratiekosten en voorzieningen bedroegen r.e. 2.570.202,85 
tegen r.e. 2.369.680,50 voor de vorige verslagperiode. 

Deze kunnen worden verdeeld in : 

— perso neelsuitgaven r.e. 1.547.672,20 
— algemene onkosten en voorzieningen voor 

mogelijke andere lasten r.e. 1.022.530,65 

De stijging van de administratiekosten en voorzieningen wordt hoofd-
zakelijk verklaard door de herziening van de salarissen in 1965 als aan-
passing aan de stijging van de kosten van levensonderhoud in het vorige  
jaar, voorts door de uitbreiding van het personeel, de contractuele periodieke 
verhogingen en de promoties, alsmede door de kosten verbonden aan de  
uitbreiding van de werkzaamheden van de « Section Spéciale ». 

Het personeel van de Bank omvatte op 31 decomber 1965 in totaal 
139 personen, waarvan 87 personen werkzaam waren in de vertaaldiensten, 
de uitvoerende dienst en en de interne dienst. 

Rente en kosten van leningen. 

Deze post bedraagt r.e. 11.697.695,25 en omvat de rente op de leningen 
en andere rentelasten, alsmede de emissiekosten en overige lasten van de  
opgenomen leningen. 

Bankkosten en waarderingsverschillen. 

Het bedrag van r.e. 444.675,95 opgevoerd onder dit hoofd bestaat 
bijna geheel nit de verschülen in de waardering van de portefeuille per 
31 decomber 1965. 
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Afschrijving inventaris en imicbting. 

De in de loop van het verslagjaar verrichte uitgaven voor inventaris 
en inrichting zijn geheel afgeschreven. Zij bedroegen r.e. 64.465,26 tegen 
r.e. 29.069,19 in het vorige verslagjaar. 

CREDIT 

Rente en provisie van de verstrebte kredieten. 

Deze bate bedraagt r.e. 18.598.803,82 tegen r.e. 13.308.365,15 in de  
vorige versiagperiode. In deze stijging weerspiegelt zieh de toeneming van 
de hedragen die op de verstrekte kredieten zijn uitbetaald. 

Rente en provisie van de beleggingen. 

Het bedrag aan opbrengsten, dat de belegging en uitzetting van de 
beschikbare middelen hebben opgeleverd, beloopt r.e. 7.167.090,17 tegen 
r.e. 7.102.286,11 in de vorige verslagperiode. 

Brüssel, 4 mei 1966. 

De President van de Raad van Bewind, 

PARIDE FORMENTINI. 
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PROBLEMEN MET BETREKKING 
TOT DE INDUSTRIËLE ONTWIKKELING 

VAN TURKIJE 

De industrialisatie bekleedt een voorname plaats in het Ontwikkelings-
plan, dat sedert 1963 het uitgangspunt is voor de economische politiek 
van Turkije. Industrialisatie vormt de stuwkracht van de economische 
groei en moet de turkse volkshuishouding, waarin de landhouw nu nog een 
overheersende rol speelt, een evenwichtiger ophouw geven, nieuwe werk-
gelegenheid voor de hestaande arheidsreserve scheppen en hetere aanwen-
dingsmogelijkheden voor de natuurlijke rijkdommen van het land vinden. 
Tenslotte zal de nieuw gevormde produktiecapaciteit van een oordeel-
kundig gerichte nijverheid grotendeels moeten bijdragen tot de oplossing 
van de hetalingshalansprohlemen. 

Op längere termijn vormt de industrialisatie tevens een van de middelen 
die Turkije's toetreding tot de douane-unie mogelijk moet maken, die van 
lieverlede tussen de Lid-Staten der E.E.G. en Turkije tot stand zal moeten 
komen. Een aanzienlijk deel van de financiële hulp, die het Associatie-
verdrag door tussenkomst van de Europese Investeringshank aan het land  
verleent, zal dan ook moeten worden hestemd voor de financiering van die 
industriële projekten, die de concurrentie met andere ondernemers in de 
Gemeenschap kunnen opnemen en aldus bijdragen tot een duurzame 
verhetering van de turkse economische ophouw. 

1. De huidige industriële ophouw van Turkije. 

De industriële ontwikkeling van Turkije is nog van heperkte omvang, 
ondanks de in het verleden ondernomen pogingen deze te hevorderen; de 
toegevoegde waarde van de industrie, daaronder hegrepen die van de mijn-
houwsector, vertegenwoordigde in 1963 met ongeveer 1 miljard reken-
eenheden slechts 16% van het nationale inkomen, terwijl het aantal arheids-
plaatsen in de nijverheid op 1,1 miljoen wordt geschat, d.i. slechts 8,5%  
van de totale heroepshevolking. 

Een telling van de verwerkende nijverheid in 1963 gaf een aantal van 
ongeveer 163.000 industriële of ainhachtelijke hedrijven aan, waarvan slechts 
4% ten minste 5 werknemers telden en mechanische aandrijving hadden 
of ten minste 10 arheiders in dienst hadden, doch geen mechanische aan-
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drijving. Deze categorie van bedrijven die alleen de industrie in eigenlijke 
zin uitmaakt, verschaft de helft van de arbeidsplaatsen en verzekert bijna 
drie-kwart van de produktie in de sector. 

De turkse volkshuishouding is een « gemengde economie » waarin  
staatsbedrijven en particulière ondernemingen naast elkaar bestaan. Deze  
toestand vindt zijn oorsprong in de actieve industrialiseringspolitiek, die  
de Staat sedert 1933 heeft gevoerd ten gevolge van de verstoringen in bet  
betalingsverkeer, veroorzaakt door de wereldcrisis. Van staatswege werden 
toen twee holdingmaatschappijen opgericht, die tegemoet moesten komen  
aan bet gebrek aan initiatief en de geringe armslag van de particulière  
sector, waardoor te langzaam de vervaardiging van importvervangende  
goederen tot stand werd gebracht. De staatsinstellingen waren de Sümer-
bank, die de vestiging van basisindustrieën (staalnijverbeid, papier, chemische 
Produkten, cement, enz.) ten doel bad en de Etibank, die de ontginning 
van de bodem-rijkdommen tot hun eerste bewerkingsfase diende te finan-
cieren. Later zijn enkele van deze industriële vestigingen zelfstandig geworden 
en werden andere onafbankelijke ondernemingen direct door de Staat of  
in samenwerking met de Staatsbanken of reeds bestaande staatsbedrijven 
in bet leven geroepen. In de na-oorlogse période scbonk de overbeid vooral 
aandacbt aan de ontwikkelingsmogelijkbeden van de particulière sector :  
biertoe werden op ruimere scbaal invoervergunningen voor investerings-
doeleinden toegekend, werd de Industriële Ontwikkelingsbank opgericbt, 
met bet doel door bet verlenen van middelen op lange termijn de financiering  
van particulière projekten te vergemakkelijken en werden voorts verscbillende 
maatregelen genomen die op nauwkeurige wijze aard en omvang van de 
buitenlandse investeringen moesten bepalen. 

De inspanningen met betrekking tot de industrialisatie — dikwijls in 
mededinging met belangrijke investeringen ten voordele van de landbouw 
of de infrastructuur — moesten echter, ongeacbt de daarbij ingeslagen koers, 
binnen de perken van de beschikbare middelen blijven, betgeen wil zeggen 
dat zij beperkt van omvang waren dan wel werden afgeremd door bet  
optreden van spanningen in de volksbuisbouding. 

De liebte industrie overweegt : de voedingsmiddelen-, de tabaks-, 
textiel- en kledingnijverbeid nemen twee derde van de totale industriële  
produktie voor haar rekening en verschaffen aan 55% van bet arbeids-
potentieel werkgelegenbeid. In de van oudsber gevestigde bedrijfstakken 
boekte de particulière sector de grootste vooruitgang. 
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De grondstofFenindustrie en die van halffabrikaten (staal, cernent, 
bouwmaterialen, papier, cbemiscbe produkten, meststofFen, enz.) is ecbter 
eveneens belangrijk vooruitgegaan, terwijl op bet ogenblik fabrieken voor 
de vervaardiging van eenvoudige eindprodukten (kabels en electriciteits-
kabels, karton, electriscb materiaal, banden en glas) en enige assemblage-
bedrijven in Turkije worden gevestigd. 

De mijnen zijn een belangrijke bron voor de grondstofFenvoorziening, 
zowel voor de uitvoer als voor de eigen industrie. Turkije is betrekkelijk 
rijk aan bodemscbatten ; van de dertig ontgonnen mineralen zijn de voor-
naamste steenkool, bruinkool, petroleum, ijzer, cbroom, koper en mangaan. 

De grondstofFen- en balfFabrikatenindustrie wordt bebeerst door staats-
bedrijven : in 1961 telde Turkije ongeveer 200 ondernemingen die 40% van 
de toegevoegde waarde van de industrie, een derde van bet aantal arbeids-
plaatsen in de nijverbeid leverden en de belft van aile investeringen in vast  
kapitaal voor bun rekening namen. De staatsbedrijven bebeersen ongeveer 
75% van de totale mijnbouwproduktie. 

De verscbillende gebieden van bet land zijn zeer ongelijk bij de 
industriële ontwikkeling betrokken. Ongeveer twee derde, zowel naar de 
geboden werkgelegenbeid als naar de omzet gerekend, van de particulière 
nijverbeid is in bet Noordwesten samengetrokken, waar de koopkracbt 
bet grootste is. Doordat de industriële difFerentiatie zicb meer en meer in 
bet gebied om Istanboel voltrok en de er aan particulière investeerders 
geboden voordelen dienovereenkomstig vergrootten, verloren de andere  
gebieden voor investeerders bun aantrekkingskracbt. Het beleid van de 
Staat is er derbalve op geriebt tot een betete geografiscbe verdeling van  
de investeringen in de overbeidsbedrijven te komen, ten einde daardoor  
elders kernen voor nieuwe industriële bedrijvigbeid te vormen. Een besten- 
diging van dit beleid zou tot een werkelijke industriële decentralisatie  
kunnen leiden. 

Op bet ogenblik is Turkije ten aanzien van een beperkt aantal grond-
stoffen gebeel of gedeeltelijk in Staat in eigen beboeften te voorzien, evenals 
ten aanzien van enkele eenvoudige eindprodukten. Waar bet machines,  
kapitaalgoederen en technisch gecompliceerde goederen betreft, blijft bet  
land daarentegen voor bet grootste gedeelte op invoer aangewezen. De 
invoer van delfstoffen is weinig belangrijk, beboudens die van petroleum.  
De binnenlandse produktie biervan beeft ecbter de laatste jaren een grote 
vlucbt genomen en dekt tbans een derde van de binnenlandse beboefte. 
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In de loop van de période 1960-1962 bereikte de industriële uitvoer 
een jaarlijks gemiddelde van $ 80 miljoen, d.i. een vijfde van de totale 
turkse export. De mijnbouwprodukten, waaronder vooral chroom en koper, 
vormen meer dan een derde gedeelte van de uitvoer; voedingsmiddelen 
(suiker, olijfolie, enz.) ongeveer een derde; de overige uitvoer bestaat uit 
diverse Fabrikaten. 

2. Hat industrialisatiebeleid van het eerste Vijfjarenplan (1963-1967). 
De verwezenlijking van de quantitatieve doelstellingen van het 

Ontwikkelingsplan veronderstelt een snelle vooruitgang van de indus-
trialisatie. Daar in de landbouw, de nog steeds belangrijkste sector, een 
toeneming van de toegevoegde waarde met slechts 4% voor mogelijk wordt 
gehouden, betekent dit dat het in het Plan vastgestelde groeipercentage van 
7 % voor de gehele volkshuishouding alleen dan gehaald kan worden, 
wanneer de secundaire en tertiaire sector — inzonderheid de industrie —  
groeipercentages bereiken die boven het gemiddelde liggen. 

Het Plan voorziet een jaarlijkse toeneming van de netto industriële  
produktie van 11,6%. De bijdrage van de fabrieksnijverheid en van de mijn-
industrie en aardoliewinning tot het nationale produkt zal derhalve in 
5 jaar tijds van 16 tot tenminste 20% moeten stijgen. 

De inspanningen tot vergroting van de produktie en van de investeringen 
in de fabrieksnijverheid zullen zieh vooral op de zware industrie moeten 
richten : de netto produktie van de lichte industrie moet in de vijfjarige 
Planperiode met slechts een derde toenemen, terwijl de toegevoegde waarde 
in de zware industrie met 166% zal moeten stijgen, hetgeen op een jaarlijks 
percentage van gemiddeld 22% neerkomt; 81% van de investeringen, die 
in de fabrieksnijverheid worden gedaan, gelden de zware industrie. 

De tabel op volgendo hladzijde geeft de belangrijkste quantitatieve 
doelstellingen van het Plan voor de industriële sector. 

Het overwegend belang dat het Plan aan de zware industrie toekent, 
vindt zijn oorzaak in de turkse inspanningen om importgoederen door  
Fabrikaten van eigen bodem te vervangen. De staatsbedrijven zullen de 
verwezenlijking van de grote projekten die het Frame voor de industrialisatie 
moeten vormen, in hoofdzaak voor hun rekening moeten nemen. Enige 
grote Projekten zijn onder andere een petrochemisch complex, fabrieken 
voor chemische produkten en meststoffen, drie grote papier- en cellulose-
fabrieken, verscheidene machinefabrieken en fabrieken voor kapitaalgoede-
ren, zij het dat deze zieh aan het eind van 1962 in een nog niet vergevorderd 
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DOELSTELLINGEN TEN AANZIEN VAN DE INDUSTRIE 
VAN HET TURKSE ONTWIKKELINGSPLAN, 1963-1967 

Bruto toegevoegde waarde 

In mrd turkse £  
(prijzen in 1961) 

Index  
1967 

(1962 = 
100) 

Croeiper-
centages 

Aandeel in % 

1962 1963 1967 

Index  
1967 

(1962 = 
100) 1963-1967 1962 1967 

Lichte industrie 4,41 4,52 6,17 140 7 65 50 
Zware industrie 2,34 3,15 6,22 266 22 35 50 

I. Fabrieksnijverheid 6,75 7,67 12,39 184 13 100 100 

Mijnbouw (zonder aardolie) 0,93 1,02 1,33 143 7,5 54 50 
Winning en raffinage van 
aardolie 0,78 0,87 1,34 172 11,5 46 50 

II. Extractieve industrie 1,71 1,89 2,67 156 9,3 100 100 

III. Totaal industrie (I -|- II) 8,46 9,56 15,06 178 11,6 

Investeringen in vaste activa 

1963-1967 
in nard turise £ 
(prijzen in 1961) 

Aandeel in % 

Lichte industrie 1,94 19 
Voedingsmiddelen 
Textiel en kleding 

1,03 
0,91 

10 
9 

Zware industrie 8,15 81 
Chemische industrie  
Metaalnijverheid 
Machinebouw 
Papier 
V ervoermateriaal 
Cement en bouwmaterialen 
Diversen 

2,74 
2,37 
1,31 
0,55 
0,42 
0,30 
0,46 

27 
23,5 
13 
5,5 
4 
3 
4,5 

I. Fabrieksnijverheid 10,09 100 

Mijnbouw (zonder aardolie) 
Winning en raffinage van aardolie 

1,15 
1,72 

47 
53 

Π. Extractieve industrie 3,23 100 

ΠΙ. Totaal industrie (I-(- II) 13.32 

In % van totaal der investeringen 22,3 
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stadium bevonden. Bovendien mag verwacht worden dat Turkije snel in 
haar totale hehoefte aan staalprodukten zal kunnen voorzien, dank zij de  
ingehruikneming van de staeJfahriek te Eregli in de eerste maanden van 1965. 

Gedurende de eerste jar en van het Plan zullen de doelstellingen ten 
aanzien van de produktie in hoofdzaak moeten worden hereikt door 
vergroting van de produktiviteit en de ingehruikneming van in uitvoering 
zijnde installaties ; in de volgende jaren zal de verwezenlijking van de  
gestelde doeleinden afhangen van de inwerkingtreding van nieuwe fahrieken 
en vooral van verscheidene der hovengenoemde projekten. 

Afgezien van enkele sleutel-projekten, waarvan de uitvoering door 
de staatshedrijven moet geschieden, laat het Plan de verdeling der inves-
teringen tussen de particulière sector en die der overheid over de verschillende 
hedrijfstakken in het midden. Het gaat er van uit, dat ongeveer 60% van de  
investeringen in de fahrieksnijverheid en een derde van die in de mijnhouw-
sector door particulière ondernemingen zullen moeten worden verricht. 

Het Plan gaat uit van het heginsel dat de staatshedrijven en de  
particulière ondernemingen gelijke kansen ten aanzien van de ontwikkeling 
moeten hehhen; laatstgenoemde moeten vrijelijk de richting van hun 
investeringsprogramma's kunnen hepalen hinnen de mogelijkheden en 
aanhevelingen door het Plan geformuleerd in het licht van de verwachtingen 
ten aanzien van de algemene ontwikkeling. 

Door uit te gaan van een indicatieve « planning » voor de particulière  
sector, heeft de Staat een element van onzekerheid aanvaard : de plaats 
van de particulière sector in de economie zal afhangen van het dynamisme  
van zijn ondernemers en van de rekenschap die zij zieh geven van de hun 
gehoden kansen die anderzijds voor hen een aanzienlijke krachtsinspanning 
zullen ver gen. 

Tenslotte rekent het Plan voor de ontwikkeling ten dele ook op huiten-
landse initiatieven. Het verwacht uit dien hoofde jaarlijkse investeringen 
tot een hedrag van ongeveer $ 25 miljoen, hetgeen in vijf jaar neerkomt 
op een kapitaalinvoer die overeenkomt met een zesde van het totale hedrag 
aan particulière investeringen. Bovendien hecht het grote waarde aan de  
inhreng van technische ervaring en aair de invoering van nieuwe produktie-
methoden waarmede de directe investeringen van huitenlandse onder
nemingen meestal gepaard gaan. 

• ·* 

Naast de quantitatieve doelstellingen schetst het Plan, om hepaalde 
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gebreken die in bet verleden zijn gebleken te verhelpen, de grote lijnen van 
een nieuw ontwikkelingsbeleid dat in bet bijzonder de industrialisatie moet 
bevorderen. 

Met name geeft bet Plan een duidelijke koersbepaling ten aanzien van 
de buitenlandse handelspolitiek, ten aanzien van de ontwikkeling van de  
infrastructuur, de reorganisatie van de staatsbedrijven, de aanmoediging 
van bet particulière initiatief en van buitenlandse investeringen. 

Met betrekking tot de buitenlandse handel, houden de algemene 
beginselen, als neergelegd in bet Plan, vast aan de idee dat een algemene 
en redelijke bescherming van de turkse economie noodzakelijk is. Bepaalde 
kostenverscbülen, die de nog weinig ontwikkelde nationale industrie in een 
ongunstige positie ten opzichte van die van de gemdustrialiseerde landen  
plaatsen, worden hierdoor opgeheven. De oprichting van de nieuwe indus-
trieën waaraan bet Plan prioriteit verleent, wordt zo nodig, door bijzondere 
maatregelen aangemoedigd. Naar de mening van de turkse deskundigen,  
kunnen deze uitzonderlijke tariefbeschermingen niet ongedaan gemaakt 
worden, vooraleer de huidige achterstand in de produktiviteit is ingehaald. 

In aanmerking nemend dat de geldende toltarieven aan bet begin van 
de Planperiode voor een ontwikkelingsland niet hoog waren en dat de  
beschermende rechten lager waren dan die welke de GATT in andere  
gevallen heeft aanvaard, heeft de turkse regering bij Wet nr. 474 van 
mei 1964 de invoerrechten aanzienlijk verhoogd. Op grond van deze wet 
heeft de regering uitgebreide bevoegdheden om op elk gewenst moment de  
tariefbeschikkingen aan te passen aan de door bet ontwikkelingsbeleid 
gestelde eisen; de overheid heeft met name de bevoegdlieid om bet invoer-
recht met 50% te verbogen van die importgoederen waarvan de binnen-
landse nijverheid een voldoende aanbod tegen redelijk te achten prijzen 
en met inachtneming van bepaalde kwaliteitseisen kan verzekeren. Over-
eenkomstig de in bet Plan neergelegde beginselen kan de turkse regering  
bovendien de invoer van deze goederen contingenteren of zelfs eenvoudig-
weg verbieden. Daartegenover kan de overheid ten behoeve van bepaalde 
industriële projekten die voorrang genieten, de betaling van invoerrechten 
over vijf jaar spreiden of zelfs de rechten, geheven op de invoer van kapitaal-
goederen en grondstoffen, Verlagen of afschaffen. 

Wil een dergelijk protectionistisch beleid ten behoeve van de zieh  
ontwikkelende industrie duurzame resultaten opleveren, dan moet het 
gepaard gaan met maatregelen gericht op het scheppen van zodanige voor-

76 



waarden dat de aan de produktiviteit gestelde hinderpden uit de weg worden  
geruimd. In dit opzicht zullen de ontwikkeling en de verbetering van de 
infrastructuur een uitermate belangrijke roi moeten spelen. Het Plan voorziet 
dan ook in uitgebreide investeringen ter modernisering van het vervoers-
wezen en verlaging van de transportkosten, terwijl tevens de verbindingen 
tussen de grondstofFenbronnen en de markten moeten worden verbeterd 
om aldus de produktie en het vervoer van voldoende hoeveelheden energie  
op economische wijze te verzekeren, en een geschoold arbeidspotentieel 
moet worden opgeleid. Met deze investeringen is een bedrag van Τ £< 15 mil-
jard gemoeid; zij vertegenwoordigen een kwart van het totaal der inves
teringen van het Vijfjarenpian. 

De ontplooiing van de produktieve staatsbedrijven die in het merendeel 
van de sectoren de stuwende kracht voor de industrialisatie moeten vormen, 
plaatst de economie sinds enige tijd voor ernstige problemen. De onvoldoend 
aangepaste financieringsmethoden waren niet zonder invloed op het ontstaan 
van inflatie en betalingsbalansmoeilijkheden. Overwegingen van politieke 
aard ten aanzien van het prijsbeleid, de werkgelegenheid en de investeringen 
van de staatsbedrijven hebben een zuiver economische oriëntatie van deze 
bedrijven scheef getrokken, en ertoe geleid dat een groot aantal van deze 
ondernemingen met verlies werken of niet de rentabüiteit opleveren die op  
grond van het geïnvesteerde kapitaal zou mögen worden verwacht. Men  
heeft erkend dat grondige reorganisatie noodzakelijk is om deze onvol- 
komenheden op te helfen. 

Het Plan kent verschillende maatregelen ter verbetering van de  
economische en financiële structuur van deze bedrijven : het toestaan van 
een grotere autonomie zodat een soepeler bedrijfsvoering mogelijk wordt 
en hun rentabiliteit en mogelijkheden tot zelffinanciering verbeteren ; 
vereenvoudiging van onderlinge bindingen en die met particulière onder
nemingen; herwaardering van de bedrijfsinstallaties teneinde de kostprijs-
berekening een rationeler basis te geven; opricbting van een investerings-
bank belast met de coördinatie van de investeringen en de bandbaving 
van de daarvoor vastgestelde prioriteiten. 

De reorganisatie van de overheidsbedrijven en de oprichting van de  
Staatsinvesteringsbank zijn geregeld bij de Wetten nrs. 440 en 441 van 
maart 1954. De reorganisatiecommissie ingesteld op grond van Wet nr. 440, 
bestudeert de problemen waarmede de bedrijven te kampen hebben en 
bereidt concrete maatregelen voor; zij wordt daarbij bijgestaan door groepen 
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van deskundigen. Overeenkomstig de aanbevelingen van het Plan, is een 
aanvang gemaakt met de herziening van het prijsbeleid der overbeids-
bedrijven en een, zij het bescheiden, verbetering in de rentabiliteit kon worden  
geboekt. De Investeringsbank heeft in 1964 haar werkzaamheden aangevat. 

Het overwegen van particulière bedrijven van kleine omvang met een 
geringe produktiviteit in Turkije is v erklaarbaar uit de traditionele instelling 
van de ondernemers en uit het ontbreken van een zodanig georganiseerde 
kapitaalmarkt, dat deze de oprichting van grote naamloze vennootschappen 
kan bewerkstelligen. 

Turkije ontkomt evenmin aan de problemen waarvoor de ontwikkelings-
landen zieh in de overgangsfase naar industrialisatie gesteld zien, te weten : 
het ontbreken van een geografisch afgerond netwerk van onderling 
afhankelijke en elkaar aanvullende ondernemingen ; een onvoldoend 
ontwikkelde economische en sociale infrastructuur en een gebrekkig ont-
wikkeld handelswezen. Tenslotte heeft het land weliswaar een zeer ruime 
arbeidsreserve, doch schaarste aan kaderpersoneel en geschoolde arbeids-
krachten, hetgeen alleen te verhelpen is door de ontwikkeling van het 
onderwijs en de beroepsscholing krachtig ter hand te nemen. 

Het Plan stelt zieh ten doel in deze toestand verbetering te brengen, 
het voorziet in een breed gamma van maatregelen die het particulière  
initiatief moeten aanwakkeren en op indirecte wijze in de juiste richting 
stuwen : belastingfaciliteiten, betete voorwaarden en mogelijkheden ten 
aanzien van de kredietverlening, dank zij de oprichting van nieuwe instel-
lingen voor de kredietverlening op midden-lange en lange termijn ; ontplooiing 
van de kapitaalmarkt; aanleg van industriegebieden en verruiming van de  
mogelijkheden voor de vorming van geschoolde arbeiders en kaderpersoneel. 
Bovendien wil het Plan de bundeling van kleinere ondernemingen tot grotere 
bedrijfseenheden aanmoedigen door vollediger en sneller berichtgeving 
over de ontwikkeling van de marktverhoudingen en de investeringsplannen 
van de overheidsondernemingen. 

Een van de sedert 1963 verleende belastingfaciliteiten is de invoering 
van belastingvrije investeringsreserves en versnelde afschrijvingsmogelijk-
heden voor nieuwe bedrijfsinstallaties; in juli 1963 werd een stelsel ingevoerd 
dat bij export terugbetaling van de op de produktiekosten drukkende 
belastingen en heffingen toestaat. 

De mogelijkheden tot uitbreiding van het stelsel van belastingvoor-
delen — onde rmeer omvattend tijdelijke ontheffing van de winstbelasting 
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en subsidies voor de in de minder ontwikkelde gebieden uitgevoerde projekten, 
zijn onderzocht, waarbij men zieh heeft laten leiden door de in Zuid-Italië  
toegepaste maatregelen en de aldaar bereikte resultaten. 

Men heeft fiscale en administratieve beschikkingen getroffen om de dui-
delijke voorkeur van de particulière spaarders voor belegging in onroerende 
goederen (in bet bijzonder in de bouw van luxe woningen) boven de aankoop 
van effecten of deelnemingen in de industriële vestigingen te doorbreken. 

Op bet gebied van de kredietverlening heeft de verlaging door de  
centrale bank van haar rentetarieven voor de herfinanciering van kort 
krediet ten behoeve van bepaalde takken van nijverheid en voor export-
ondernemingen bet mogelijk gemaakt dat de handelsbanken aan de voor de  
ontwikkeling belangrijke sectoren bijzondere voorwaarden kunnen toestaan. 

De op initiatief van verscheidene handelsbanken opgerichte instelling  
voor kredietverlening op midden-lange termijn, de Bank voor Krediet en  
Industrie, betekent een belangrijke vooruitgang in de financiering van de 
particulière industrie en voorziet in de leemte die tussen de handelsbanken 
en de Industriële Ontwikkelingsbank (T.S.K.B.) bestond. De vergrote 
toewijzing van middelen aan deze instelling uit buitenlandse financiële  
kredieten (leningen van de E.I.B., van de IDA, van de IFC) vergemakkelijken 
het afsluiten van krediettransacties op lange termijn met particulière onder-
nemingen. 

De oprichting van een tweede ontwikkelingsbank ten behoeve van de par 
ticulière sector, als voorzien in het Plan, vormt op het ogenblik nog onder-
werp van gesprek. Velgens een wetsontwerp, ingediend bij het Parlement,  
zou deze Bank haar werkzaamheden voornamelijk moeten richten op 
de financiering van de industriële ontwikkeling in de minder ontwikkelde 
gebieden van het land; zij zou investeringskredieten op lange termijn en  
bedrijfskredieten op körte en midden-lange termijn moeten verschaffen. 

Directe particulière buitenlandse investeringen genieten sedert 1954 
(Wet nr. 6.224) zeer ruime en betrekkelijk liberale garanties ter zake van 
overmaking van kapitaal en winsten, in verhouding tot in andere ontwik-
kelingslanden geldende regimes. De ervaring heeft echter geleerd dat de  
practische uitvoering van de wetsbeschikkingen bepaalde moeilijkheden 
opwerpt. De administratieve procedure bij de behandeling en goedkeuring 
van de investeringsaanvragen leidt vaak door de logheid van het apparaat 
tot aanzienlijke vertragingen. Anderzijds werd de planning van de ontwik
keling bemoeilijkt door het feit dat, na verleende goedkeuring, talrijke 
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investeringsprojekten waren komen te vervallen of met grote vertraging 
gereed kwamen. Het ontbreken van voorschriften die uitstel in de tenuit-
voerlegging van de projekten aan zekere grenzen bond, heeft bovendien 
de turkse regering verhinderd voor de vervallen projekten andere soort-
gelijke investeringsactiviteiten in de plaats te stellen. 

Zieh bewust van deze moeüijkheden heeft de turkse regering de  
administratieve procedure voor de toetsing van de aanvragen vereenvoudigd 
en dwingende termijnen vastgelegd met betrekking tot de verwezenlijking 
der projekten. Ten slotte genieten in Turkije de buitenlandse investeringen 
tot stand gebracht, overeenkomstig de Wet van 1955, dezelfde voordelen 
als de particulière turkse ondernemingen. 

* * * 
De gedurende de eerste jaren van het Plan bereikte resultaten samen-

vattend, kan men vaststellen dat op verschillende gebieden — zoals een 
vergroting van de produktie in talrijke sectoren van de zware industrie,  
wederopleving van de particulière investeringsactiviteiten, toeneming van 
de uitvoer van industriële produkten - aanzienlijke vooruitgang is geboekt. 
De uitkomsten blijven evenwel over het geheel genomen ten achter bij de 
beoogde doelstellingen. 

Van 1963 tot 1965 nam de toegevoegde waarde in de nijverheid met  
gemiddeld 8% per jaar toe. Dit percentage bleef beneden de in het Plan 
voorziene 11,6%, maar betekent een zeer duidelijke stijging ten opzichte van 
voorgaande jaren (gemiddelde in de période 1957-1962 : 4% per jaar). 

De weliswaar nog fragmentarische gegevens over het werkelijke beloop 
van de industriële investeringen wijzen uit dat, ook al is het niet mogelijk 
gebleken de doelstellingen van het Plan te verwezenlijken, meer dan 70%  
van het geraamde investeringsvolume inderdaad zal worden gerealiseerd. 
De achterstand is in hoofdzaak toe te schrijven aan de moeüijkheden waar-
mede men bij de uitvoering van de grote projekten in de sector der over-
heidsbedrijven te kampen heeft gehad. Hier zijn, als gevolg van de onmoge-
lijkheid de vastgestelde tijdschema's in acht te nemen, waarschijnlijk slechts 
circa twee derde van de streefposten tot stand gekomen. 

Daartegenover hebben de investeringen van het bedrijfsleven over het 
algemeen in omvang, de ramingen van het Plan bereikt. De ondernemers 
schijnen meer en meer belangstelling te krijgen voor andere takken van 
nijverheid dan die van de lichte industrie. De verwachting lijkt daarom 
gewettigd dat deze ontwikkeling binnen afzienbare tijd de omvang zal 
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bereiken in overeenstemming met de beoogde doelstellingen. Indien bet 
particulière bedrijfsleven inderdaad zijn kans niet zou grijpen bet zijne tot 
de ontwikkeling bij te dragen en zijn aandeel daarin te vergroten, zouden 
de staatsbedrijven in de sleutel-sectoren van de industrialisatie vroeg of laat 
een deel, groter dan voorzien, van de vorming van vast kapitaal voor bun 
rekening moeten nemen. 

3. De industrialisatie in het perspectief van de Associatie. 

In de loop van de körnende jaren zal de turkse regering bij de koers-
bepaling en de toepassing van de industrialisatiemaatregelen in het bijzonder 
rekening moeten houden met de eisen, die de totstandbrenging van de  
tolunie, overeenkomstig het Associatieverdrag, tussen de landen van de  
Gemeenschap en Turkije, stelt. 

Dit Verdrag, op 1 december 1964 van kracht geworden, bepaalt inderdaad 
dat na het einde van een voorbereidingsperiode van vijf jaar de totstand-
koming van de douane-unie in de loop van de overgangsfase progressief 
haar beslag dient te krijgen. Dit houdt in dat de tolrechten en andere  
handelsbelemmeringen tussen de Lid-Staten en Turkije zullen moeten 
worden afgeschaft en dat het land het gemeenschappelijk buitentarief zal 
moeten aanvaarden in zijn handelsverkeer met derde landen. De tenuit-
voerlegging van de integratiemaatregelen, als voorzien in het Verdrag, 
zullen op soepele wijze aan de vooruitgang van de turkse economie moeten 
worden aangepast ; de voorbereidingsperiode kan in gemeen overleg worden  
verlengd, wanneer bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven; 
de modaliteiten en voorwaarden, waaronder de slechting van de tolmuren 
in de tweede fase zal geschieden, dienen eerst aan het einde van de voor-
bereidingsfase te worden bepaald. 

De in het Verdrag overeengekomen doelstellingen zullen slechts  
verwezenlijkt kunnen worden, wanneer Turkije alle krachten inspant om  
de produktiviteit en het concurrentievermogen van zijn industrie in al haar 
geledingen op te voeren. In dit verband dient opgemerkt te worden dat 
de oprichtingskosten nog al te vaak boven die van vergelijkbare onder-
nemingen in West-Europa liggen. De modernisering en rationalisering van 
bestaande bedrijven door naar het optimale niveau van de produktie-
factoren te streven, dienen niet te worden opgeofferd aan nieuwe vestigingen. 
Talrijke aanwijzingen duiden er op dat hij gelijke kosten de economische 
voordelen van investeringen voor rationalisering en modernisering het 
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rendement van investeringen in de nieuwe sectoren vaak overtrefFen, omdat 
de nieuw gevestigde industrieën van meet af aan een sterke protectie eisen. 

De bepaling der prioriteiten tot dusverre voornamelijk ingegeven door  
de overweging de afhankelijkheid van importgoederen te verminderen, zal 
dan ook meer en meer met het criterium van rentabiliteit en van concurrentie-
vermogen op lange termijn na afschaffing van de huidige beschermende 
maartregelen in overeenstemming moeten worden gebracht. 

Immers de aan talrijke sectoren geboden bescherming heeft in het 
verleden een ongunstige invloed op de structuur en de produktiviteit van 
de turkse nijverbeid gehad; de beperkte afzetmogelijkheden die de binnen-
landse markt tengevolge van de zwakke koopkracht biedt, heeft een groot 
aantal ondernemingen gedwongen een bedrijfsgrootte beneden het optimum  
te bestendigen en af te zien van de voordelen van kostprijsverlagingen die 
produktie op grote schaal oplevert. De grotere bedrijfseenbeden, zoals de 
staatsbedrijven, ondergingen de gevolgen van de onderbezetting van hun 
produktie-apparaat. De investeringsinspanning zal zieh voortaan dan ook 
moeten richten op nieuwe takken van nijverheid waar de verschülen in 
produktiviteit en kosten, die gedurende de aanloopperiode door protectio-
nistische maatregelen kunnen worden opgeheven, de beste kansen hebben 
van voorbijgaande aard te zijn en van welke bedrijfstakken met rede mag 
worden verwacht dat zij binnen afzienbare tijd met het buitenland concur-
r er end zullen kunnen zijn. 

Het eerste Plan heeft op duidelijke en nauwkeurige wijze de vele  
Problemen in het licht gesteld, die de ontwikkeling van de volkshuishouding 
doet rijzen, terwijl het tevens heeft aangegeven hoe een betete bundeling 
van de inspanningen met betrekking tot de economische ontplooiing kan 
worden bereikt. De turkse autoriteiten zijn nu in Staat in het tweede Vijf-
jarenplan voor de jaren 1968-1972 tot een betete benadering te komen. 
Naar alle waarschijnlijkheid zal ook dit plan weer grote betekenis toekennen 
aan het stimuleren van de vervaardiging van importvervangende goederen. 
Dit streven zal echter gepaard dienen te gaan met een beleid dat zodanige 
concurrentieverhoudingen schept dat het bedrijfsleven tot rationalisering van 
zijn produktie- en verkoopmethoden en daardoor tot opvoering van de pro
duktiviteit wordt gedwongen. In de komende jaren zou vergroting van de me-
dedinging op de binnenlandse markt inderdaad een van de meest doeltreffende 
middelen kunnen blijken om het turkse bedrijfsleven voor te bereiden op de 
grotere concurrentie die het binnen het kader van de tolunie zal ontmoeten. 
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BALANS EN WINST- EN VERLIESREKENING 

VERSLAG VAN DE HEREN PRICE WATERHOUSE & Co. 

Ravensteinstraat 60  

Brüssel 

De President 
VAN DE EUROPESE IΝ V E STERIΝ GSB A Ν Κ  

BRÜSSEL 

Velgens onze mening geven de bijgaande jaarrekeningen alsmede de  
toelichting gegeven in Hoofdstuk III van het « Jaarverslag 1965 » van de  
Europese Investeringsbank een getrouw beeld van de finandële positie van  
de Europese Investeringsbank per 31 december 1965 en van de resultaten  
over het 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. Ons onderzoek van de 
jaarrekeningen is verriebt volgens algemeen aanvaarde controlebeginselen 
en omvatte derhalve steekproeven in de boeken en bescheiden en zodanige 
andere controlemaatregelen, aïs wij onder de gegeven omstandigheden 
nodig oordeelden. 

16 maart 1966. 
PRICE WATERHOUSE & Co. 
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ACTIVA 

BALANS PER 31 
(in rekeneenheden met een waarde van 0,88867088 

Voor de samenstelling van de rekeningen van de Bank 
1 rekeneenheid = 50 BFr. = 4,00 DM = 4,93706 FFr. = 625 Lires 

KAS E N BANKEN 
Geldsoorten van de Lid-Staten 

op zieht of met een looptijd van maxi-
maal een jaar  
met een looptijd langer dan een jaar . 

93.771.824,93 
4.581.215,47 

98.353.040,40 

33.658.908,33 

Andere geldsoorten 
op zieht of met een looptijd van maxi-
maal een jaar  

98.353.040,40 

33.658.908,33 
132.011.948,73 

8.618.999,49 COUD  
132.011.948,73 

8.618.999,49 

SCHATKISTPAPIER, WISSELS EN 
SCHULDBRIEVEN 

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

11.906.864,71 
15.286.351,30 

27.193.216,01 

708.029,75 
Andere geldsoorten 

met een looptijd van maximaal een jaar 

27.193.216,01 

708.029,75 
27.901.245,76 VERSTREKTE KREDIETEN 

waarop 
uitbetaald : 

in geldsoorten van de Lid-Staten . .  
in andere geldsoorten  

299.055.410,08 
66.543.216,16 

365.598.626,24 
122.880.335,87 

27.901.245,76 

nog uit te betalen  
365.598.626,24 
122.880.335,87 

488.478.962,11 

1,00 

5.832.240,34 

2.363.923,90 

INVENTARIS EN INRICHTING  

TE ONTVANGEN RENTE EN PROVISIE . . ,  

DIVERSE REKENINGEN  

488.478.962,11 

1,00 

5.832.240,34 

2.363.923,90 

Totaal : r.e. 665.207.321,33 

PRO-MEMORIE 
«SECTION SPEC IALE» 
Voor rekening en in opdracht v^ιn derden verstrekte 

(waarop uitbetaald : r.e. 
nog uit te betalen : r.e. 
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gram fijn goud — Art. 4 van de Statuten) 
zijn de volgende omrekeningskoersen gebruikt :  
= 50 Lux.Fr. = 3,62 fl. = 1 US $ = 4,37282 Zw .Fr. PASSIVA 

KAPITAAL  1.000.000.000,00 
waarvan gestört overeenkomstig Art. 5 paragraaf 1 der 
Statuten  250.000.000,00 

STATUTAIRE RESERVE  32.150.155,18 

RESERVE VOOR VERLIEZEN UFI HOOFDE VAN VERSTREKTE 
KREDIETEN EN GARANTIES  25.500.000,00 

EGALISATIERESERVE VOOR RENTE OF 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 

33.500.000,00 33.500.000,00 

PENSIOENFONDS VAN HET PERSONEEL  776.337,04 

BEDRAGEN VERSCHULDIGD UIT HOOFDE VAN ART. 7 PARA
GRAAF 2 VAN DE STATUTEN  385.339,27 

LENINGEN OP MIDDEN-LANGE EN LANGE TERMIJN 
in geldsoorten van de Lid-Staten  
in andere geldsoorten  

171.404.362,95 
45.823.267,36 

217.227.630,31 217.227.630,31 

NOG TE BETALEN OP VERSTREKTE KREDIETEN . 122.880.335,87 

TE BETALEN EN VOORUITONTVANGEN RENTE EN PROVISIE 3.386.279,93 

DIVERSE REKENINGEN  4.901.243,73 

Totaal : r.e. 665.207.321,33 

REKENINGEN 

leningen r.e. 5.000.000,00 
208.344,00 

4.791.656,00) 
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DEBET 

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

ADMINISTRATIEKOSTEN EN VOORZIENINGEN 

RENTE EN KOSTEN VAN LENINGEN 

BANKKOSTEN EN WAARDERINGSVERSCHILLEN 

AFSCHRIJVING INVENTARIS EN INRICHTING. 

RESERVE VOOR VERLIEZEN UIT HOOFDE VAN VERSTREKTE KREDIETEN EN 
GARANTIES  

WINSTSALDO OVERGEBOEKT NAAR DE STATUTAIRE RESERVE 

Totaal : r.e. 

2.570.202,85 

11.697.695,25 

444.676,95 

64.465,26 

5.500.000,00 

5.534.472,65 

25.811.512,96 
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OVER HET BOEKJAAR 1965 
gram fijn goud — Art. 4 van de Statuten) 

CREDIT 

RENTE EN PROVISIE VAN DE VERSTREKTE KREDIETEN 

RENTE EN PROVISIE VAN DE BELEGGINGEN 

KOERSVERSGHILLEN 

Totaal : r.e. 

18.598.803.82 

7.167.090,17 

45.618,97 

25.811.512,96 
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ACTIVA 

SPECIFICATIE VAN DE REKENINGEN VAN DE 
(in rekeneenheden met een waarde 

VORDERINGEN OP DE LID-STATEN 
wegens verstrekte kredieten 

in Turkije  

VERSTREKTE KREDIETEN 
in Turkije :  

waarop 
uitbetaald ....  
nog uit te betalen 

208.344 
4.791.656 

Totaal : r.e. 

4.791.656 

5.000.000 

9.791.656 
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«SECTION SPÉCIALE» PER 31 
van 0,88867088 g ram fijn goud) 

DECEMBER 1965 

PASSIVA 

LID-STATEN WEGENS VERSTREKTE KREDIETEN 

in Turkije 5.000.000 

NOG TE BETALEN OP VERSTREKTE KREDIETEN 

in Turkije 4.791.656 

Totaal : i.e. 9.791.656 
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VERKLARING VAN HET COMITÉ  
TER CONTROLE VAN DE BOEKHOUDINC 

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

gezien het jaarverslag over 1965 alsmede de balans van de Bank op 
31 decomber 1965 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 4 mei 1966, 

gezien de artikelen 22, 23 en 24 van het Reglement van Orde, 

verklaart bij deze : 

dat de verrichtingen van de Bank gedurende het boekjaar 1965 hebben 
plaatsgevonden met inachtneming van de door de Statuten en het Reglement  
van Orde voorgeschreven vormvoorschriften en andere bepalingen; 

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

Brüssel, 11 mei 1966 

Het Comité ter contrôle van de Boekhouding, 

R. BRESSON 

K. BERNARD 

A. M. DE JONG 
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