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De rekeningen en de balans van de Europese Investeringsbank luiden
in de rekeneenheid omschreven in artikel 4 lid 1 van haar Statuten. De
waarde van de rekeneenheid bedraagt 0,88867088 gram fijn goud.
In dit verslag zijn de omrekeningen in rekeneenheden verriebt met
gebruikmaking van de volgende koersen :

1 Rekeneenheid (r.e.) =

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
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Zoals elk jaar pla atst bet eerste deel van bet Jaarverslag de activiteiten
van de Bank in 1966 in bun samenbang met de algemene economiscbe
evolutie van de Gemeenscbap en van de Geassocieerde Staten waarbij
vooral aandacbt wordt hesteed aan bet probleem van de investeringen
en van bun fìnanciering.
Het tweede deel is gewijd aan de activiteiten van de Bank : kredietverlening en opgenomen leningen in bet verslagjaar, en bet geeft een
overzicbt van de transacties sedert baar opricbting.
Het derde deel omvat een toelicbting op de voornaamste balansposten en de winst- en verliesrekening.
Het verslag wordt afgesloten met een speciale Studie over de industriële ontwikkeling in de Geassocieerde Afrikaanse Staten en Madagascar.

15

JAARVERSLAG 1966

DE ECONOMISCHE ONTWIKKELING
IN DE GEMEENSCHAP
EN DE GEASSOCIEERDE LANDEN
De Gemeenschap.
Het jaar 1966 werd opnieuw gekenmerkt door economische groei van
de Gemeenschap in haar geheel; het bruto produkt nam naar volume met
4% to e, evenals in 1965 en liep tot 322 miljard rekeneenheden (i) op, of wel
tot 1.760 rekeneenheden per inwoner. In de Lid-Staten bleef het beloop
van de conjunctuur echter verschillen vertonen die in de loop van het jaar
groter werden. Sedert de zomer gaf de economische groei in de Bondsrepubliek Duitsland een vertraging te zien die onder meet tot uitdrukking
kwam door een afnemende investeringsneiging. Deze toestand bracht in
het tweede halfjaeir een teruglopen van de industriële produktie en van
de invoer met zieh mede, gepaard gaande met een duidelijk merkbare
ontspanning op de arbeidsmarkt en een geringere stijging van de consumptieve bestedingen van de particulière sector. Het is voornamelijk de
economie van de Benelux die hiervan de terugslag ondervond op grond
van de steeds grotere verbondenheid van deze landen met de duitse
economie. De economische groei in Italië en Frankrijk heeft zieh daarentegen in een gestaag tempo voortgezet.
In deze twee landen is de stijging van het nationale produkt met 3,5%
in het voorafgaande jaar opgevoerd tot ongeveer 5,5% in Italië en 5% in
Frankrijk; in Duitsland bedroeg de stijging slechts 2,5% t egen 4,8% i n het
voorgaande jaar, in België 3% tegen 3,3%, in Luxemburg 1,5% tot 2%
evenals in 1965. In Nederland, waar het accres van het nationale produkt
zieh op een bevredigend ped handhaafde, trad een zekere vertraging in
de groei op (4,5% te gen 5,4% in 1965).
(1) Behoudens wanneer het tegendeel blijkt, zijn de in het Jaarverslag genoemde geldbedragen
uitgedrukt in de rekeneenheid (voor definitie zie biz. 2).
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Voor de Gemeenschap in haar geheel lag de toeneming van de vraag
in dezelfde orde van grootte als in 1965; een zekere vermindering van de
buitenlandse vraag werd goed gemaakt door een iets grotere uitzetting
van de binnenlandse vraag : de uitvoer naar derde landen Steeg met 8,5%
tegen 12% in 1965; de consumptieve bestedingen namen in een versneld
tempo toe, terwijl de investeringsbestedingen zieh in nagenoeg hetzelfde
tempo als in 1965 ontwikkelden.
Het is duidelijk dat deze algemene tendenties slechts gemiddelden
zijn, de resultante van vaak uiteenlopende ontwikkelingen. Aldus komt
in de sterkere stijging van het verbruik vooral de invloed tot uiting die
het gunstigere beloop van de inkomens op de particulière vraag in Frankrijk
en Italië heeft gehad. Tegenover de geringere toeneming van de investerings
bestedingen in Duitsland staan gunstigere ontwikkelingen op dit gebied
in de andere landen.
Het binnenlandse aanbod bleek een redelijke elasticiteit tegenover de
groeiende vraag te bezitten : de industriële produktie Steeg met 5% tegen
4,4% in 1965; de dienstensector handhaafde een krachtige groei; alleen
de landbouw gaf een geringer accres ten opzichte van het voorafgaande
jaar te zien, in welk jaar het peil van de produktie bijzonder hoog was
geweest.
Onder invloed van een toegenomen vraag in Frankrijk en Italië vertoont
de goedereninvoer uit derde landen een lichte versnelling van tempo met
een stijging van 7,5 % naar de waarde tegen 6,5 % in 1965. De handel tussen
de Lid-Staten gaf opnieuw een aanzienlijke uitbreiding te zien en vormde
als zodanig, evenals in de voorgaande jaren, een stabiliserende factor, zij
het dat deze, onder invloed van het conjunctuurbeloop in Duitsland, in
de loop van het jaar iets aan vaart inboette : het groeipercentage daalde
van 13,5% naar de waarde in de jaren 1964 en 1965, tot ongeveer 12%
in 1966.
Hoewel de vergroting van de vraag in verscheidene landen in de loop
van het jaar verminderde en de tendons tot een betet evenwicht tussen
vraag en aanbod sterker werd, steeg het prijsniveau voor de Gemeenschap
in haar geheel met gemiddeld ongeveer 3,5%, maar de stijgingspercentages
verschillen van land tot land en liggen tussen 2,3 % (Italië) en 6 % (Nederland).
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Het aanhouden van de stijging der kosten en prijzen is ten dele toe te
sclirijven aan de gevolgen van de voorafgaande evenwichtsverstoringen,
maar andere factoren zoals de gestegen invoerprijzen en het optrekken
van de huren, de stijging van de prijzen van bepaalde landbouwprodukten,
en van de tarieven van overheidsdiensten spelen hierbij eveneens een rol.
Tenslotte heeft de stijging van de loonkosten, ondanks een duidelijke en
vrijwel algemene ontspanning op de arbeidsmarkten, zieh in alle landen
voortgezet, daaronder begrepen Italië, dat de grootste groei vertoont ; in dit
land heeft het opvoeren van de produktie vooral tot een verlenging van
de werktijden geleid.
Met het oog op de problemen die door het beloop van de conjunctuur
aan het einde van het jaar werden gesteld, heeft de Raad van de Gemeenschap op 22 december 1966, op voorstel van de Commissie, aan de LidStaten een vrij nauwkeurig uitgewerkte aanbeveling gedaan, die ter zake
van de in 1967 te volgen politiek met name de volgende beleidslijnen aangeeft : vermindering van de inflatoire druk op prijzen en kosten door het
nemen van ter zake dienende maatregelen blijft een van de voornaamste
doelstellingen van het conjunctuurbeleid van alle leden van de Gemeenschap ; de begrotingstekorten van het merendeel der overheidshuishoudingen
zouden moeten worden verminderd, de strijd tegen de aan de mededinging
gestelde belemmeringen verscherpt, de besparingen bevorderd en de ontwikkeling van het totad der Ionen in verhouding tot het volume van de
produktie door een doeltreffender inkomenspolitiek beheerst.
De ongerustheid, die door een zekere verzwakking van de conjunctuur
zowel in de Gemeenschap als in wereldverband is ontstaan, heeft de LidStaten ertoe gebracht tot het gezamenlijk vaststellen van een economische
politiek te komen. Deze gang van zaken is mede bepaald door de steeds
duidelijker wordende onderlinge afhankelijkheid van de economieën der
zes landen, door de aanpassingsproblemen van economische en sociale
aard, die door de inzonderheid bedreigde sectoren aan de orde gesteld
worden, alsmede door de moeilijkheden van structurele aard in die sectoren
die zieh nog niet met de omvang van de nieuwe markteenheid, die de
Gemeenschap nu eenmaal vormt, vertrouwd hebben gemaakt.
Ter zake van het economische beleid op middellange termijn, heeft
het in 1964 ingestelde Comité zijn werkzaamheden voortgezet, zodat een
ontwerp voor een eerste economisch programma voor de période tot 1970
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in aprii 1966 aan de Raad van de Gemeenschap kon worden overgelegd,
die daaraan op 8 februari 1967 zijn goedkeuring verleende. Ook heeft het
Comité een begin gemaakt met de bestudering van de problemen ter zake
van de structurele aanpassing, waarvoor de ondernemingen in de Gemeen
schap zieh door de uitbreiding van de markten en de versneide technische
vooruitgang bij een toenemende internationale concurrentie gesteld zien.
De Bank zai zieh bij de keuze van haar tussenkomsten zowel laten
leiden door de politiek die de Lid-Staten gezamenlijk zullen ontwikkelen op
dit terrein als door de steeds actuele eisen die de regionale ontwikkeling en
de omschakeling van bedreigde gebieden thans stellen.
De geassocieerde landen.
Het jaar 1966 is voor Griekenland onder minder gunstige omstandigheden dan de voorgaande jaren ingezet. De in de loop van het jaar behaalde
resultaten hebben evenwel een zekere opleving mogelijk gemaakt. Dank
zij een uitgesproken vergroting van de industriële produktie (16% tegen 8%
in het voorgaande jaar) Steeg het bruto nationale produkt met meer dan
8 % naar het volume tegen 7 % in 1965. De prijzen hieven zieh zij het gematigder
(3,6%), in opwaartse richting bewegen. Vooral de monétaire toestand is
aanzienlijk verbeterd; de gewone begroting heeft opnieuw een vrij groot
overschot opgeleverd en de besparingen bereikten een recordhoogte.
Een van de zwakke punten van de algemene toestand blijft de te trage
groei van de export, die ondanks een begin van differentiatie (nieuwe uitvoer
van metalen, textiel en verscheidene fabrieksprodukten) nog te zeer afhankelijk is van enkele traditionele landbouwprodukten, zoals tabak, rozijnen
en zelfs granen. De elasticiteit van de invoer bleef daarentegen zeer groot.
Het tekort op de handelsbalans was in 1966 aanzienlijk en bedroeg 0,7 miljard
dollar, terwijl het de neiging vertoont toe te nemen. De opbrengsten van
de onzichtbare transacties en de overmakingen van particulieren (koopvaardij, toerisme, overmaking van Ionen en overboekingen door emigranten)
— in 1966 in totaal ongeveer 0,5 miljard dollar belopend — wogen goeddeels
op tegen het tekort op de handelsbalans. Sedert enige jaren wordt het saldo
door een netto invoer van kapitaal, voornamelijk van particulière herkomst,
gefinancierd. In 1966 nam evenwel ook de buitenlandse Schuldenlast van de
Overheid met netto 50 müjoen dollar toe. Ten gevolge hiervan Stegen
de monétaire reserves, die in het voorgaande jaar met 31 miljoen daalden.
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met 15 miljoen dollar, hieronder niet begrepen een goudstorting van
10 miljoen aan het Internationale Monétaire Fonds.
In 1966 boekte de industrialisatie een onmiskenbare vooruitgang, dank
zij het in-bedrijfstellen van verscheidene grote fabrieken : aluminium, nikkel,
petrochemie, kunstmest. Op landbouwgebied werd de bevloeide oppervlakte
uitgebreid. Op het gebied van de diensten, vooral het toerisme, worden
investeringen verricht. In het perspectief van een verder doorgevoerde integratie tussen Griekenland en zijn partners van de Gemeenschap zullen de
reeds behaalde resultaten moeten worden geconsolideerd en nieuwe inspanningen geleverd om de produktieve investeringen te doen toenemen en de
aanpassing van de produktie-opbouw verder te bevorderen, daar de structuur
van verschillende takken van nijverheid slechts aan de eisen van een betrekkelijk kleine en beschermde markt voldoet.
In Turkije werd 1966 door een zeer sterke uitbreiding van de economische
bedrijvigheid gekenmerkt die haar verklaring vindt zowel in een aanzienlijk
rijkere oogst dan in voorgaande jaren, als in een opmerkelijke vooruitgang
van de industriële sector. Volgens voorlopige schattingen steeg het bruto
nationale produkt in 1966 naar het volume met 8,7% tegen 4,6% in het
voorafgaande jaar.
De particulière verbmikers hebben een zeer levendige vraag uitgeoefend :
de inkomens van de landbouwers zijn sterk gestegen dank zij betere oogsten
en het beleid dat de overheid ter ondersteuning van de prijzen heeft gevoerd;
de Ionen, zowel in de overheidssector als in de particulière sector, zijn ook
aanzienlijk opgetrokken. De toeneming van de particulière consumptieve
bestedingen evenals de consumptieve bestedingen van de overheid wordt op
ongeveer 12% g eraamd. Op het gebied van de investeringen valt echter het
grootste accres waar te nemen. De inspanning van de overheid op dit gebied
heeft zijn weerslag gevonden in een versnelde uitvoering van de investeringsprojecten als voorzien in het Plan, terwijl de overheidsinvesteringen ten
opzichte van 1965 met ongeveer 20% Stegen. Een versterbt vertrouwen
heeft de particulière investeringen — met een kwart ten opzichte van 1965
gestegen — op een niveau gebracht dat hoger ligt dan de ramingen en heeft
tot een grotere verscheidenheid in de initiatieven geleid.
Ondanks de krachtige ontwikkeling van de vraag is de stijging van de
prijzen in de loop van het jaar gering geweest en heeft de groei zieh in een
klimaat van betrekkelijke stabiliteit voltrokken, waartoe een voorzichtige
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geld- en kredietpolitiek die terdege rekening houdt met een ruimer aanbod
van de nationale produktie en uit hoofde van de invoer, heeft bijgedragen.
De betalingsbalanspositie is wederom achteniitgegaan. De goederenuitvoer bedroeg 491 miljoen dollar, of wel 6% meer dan in 1965, maar deze
heeft voornamelijk betrekking op landbouwprodukten ; ten gevolge van de
Sterke uitbreiding van de vraag naar zowel grondstoffen en halffabrikaten,
als kapitaalgoederen wordt de invoer op 718 miljoen dollar becijferd, hetgeen
een toeneming van 26% betekent. De inkomsten uit hoofde van overmakingen van Ionen door turkse arbeiders in het buitenland Stegen opnieuw
en beliepen 115 miljoen dollar tegen 70 miljoen in 1965. Het tekort op de
lopende rekening liep van 77 miljoen in 1965 op tot 162 miljoen doUar in
1966.
De buitenlandse overheidskredieten en de kredieten door multilaterale
financieringsinstellingen aan Turkije in het raam van het Consortium
verleend, hebben voor het overgrote deel in de dekking van het tekort op
de lopende rekening en de aflossingen van oude schulden voorzien. De invoer
van particulier kapitaal uit hoofde van directe investeringen van buitenlandse
ondernemingen lag iets hoger : 30 miljoen dollar tegen 22 miljoen in 1965.
Evenwicht kon echter slechts bereikt worden door een intering met ongeveer
30 miljoen dollar op de toch al krappe deviezenreserves.
Rekening houdende met de in 1966 verkregen resultaten, heeft Turkije
in de loop van de eerste vier jaren van het Vijfjarenplan een werkelijk groeipercentage van gemiddeld 6,4% per jaar behaald, hetgeen een opmerkelijk
resultaat is, wanneer men mede in aanmerking neemt de aanloopproblemen
waartegenover het land zieh gesteld zag.
Wat de zeventien Geassocieerde Afrikaanse Staten en Madagascar
betreft, bleven de verkoopvoorwaarden voor de voornaamste exportprodukten, die reeds in 1965 achteruitgingen en in 1966 over het geheel
nauwelijks verbeterden, een druk op de volkshuishoudingen en de betalingsbalansen uitoefenen. De toeneming van de verhandelbare hoeveelheden,
na het vooral voor koffie en aardnoten gunstige seizoen van 1965-1966,
bracht een zekere verlichting. Siechte weersomstandigheden hebben in
1966 echter vooral Senegal en Ivoorkust geteisterd.
De algemene tendenties hebben de afrikaanse staten, die in het genot
van de eerste kredieten van de Bank werden gesteld, te weten Ivoorkust,
Kameroen, Senegal en Kongo-Brazzavüle, op verschiUende wijze beïnvloed.
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In de Republiek Ivoorkust blijkt de kentering in de conjunctuur die
in het jaar 1965 is opgetxeden en die in een teruggang van de « primaire »
en « tertiaire » sector tot uiting kwam, gelukkig gecompenseerd door een
versneide uitbreiding van de « secundaire » sector, ook de uitkomsten in
1966 te zuUen beïnvloeden. Na een période van uitzonderlijk snelle groei —
het nationale produkt nam in het tijdvak 1960 tot 1964 met bijna 50 % naar
het volume toe - lijkt ook de uitvoer een plafond te hebben bereikt. De
vermindering van de verkoop van cacao, zowel naar tonnage als naar de
waarde, ondanks een zekere aantrekking van de prijzen, en de bijna algehele
stilstand in de verscheping van bananen, wordt slechts ten dele goedgemaakt
door de gestegen uitvoer van koffie, (de oogst 1965-1966 was 35% groter dan
de voorgaande), hout, ananas, katoen en natuurrubber. De handelsbalans
van Ivoorkust blijft echter een ruim overschot vertonen.
Voor de eerste maal sedert 1957 sloot de handelsbalans van de Bondsrepubliek Kameroen in 1965 met een tekort, dat aan een geringe stagnering
van de uitvoer moet worden geweten, terwijl de invoer, bevorderd door
Overheids- en particulière investeringen, met bijna 14% naar de waarde
toenam. Deze tendens schijnt ook in 1966 aanwezig te zijn geweest. De
groei, die de période 1961-1964 heeft gekenmerkt, heeft zieh in de industriële
sector voortgezet, waar belangrijke vestigingen in uitvoering zijn genomen.
In de agrarische sector verkeren het weder in cultuur brengen van de
cacaoplantages, de verbetering van de bananencultuur en de uitvoering van
het « palmplan » in hun beginstadium. De voortbrenging van katoen en
arabica-koffie ontwikkelt zieh gunstig. De grote verscheidenheid aan mogelijkheden op landbouwgebied en de stelselmatige aanwending daarvan, als
voorzien in het tweede vijfjarenplan 1966-1971, vormen een van de voornaamste troeven van de volkshuishouding van Kameroen.
De Republiek Senegal heeft de laatste jaren aan moeilijke problemen het
hoofd moeten bieden. Zij vinden hun oorzaeik in de verbouwing van een
enkel gewas, aardnoten, en in de verbrokkeling vem West-Afrika als een
economische eenheid. Na de bijna voUedige economische stüstand in de
jaren 1962 tot 1964, deed zieh in 1965 een zekere opleving gevoelen, die in
1966 krachtiger werd en moet worden toegeschreven aan de vergroting
van de aardnotenoogst en de uitbreiding van de industriële produktie. Het
tekort op de handelsbalans liep dientengevolge aanzienlijk terug. De droogte
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die in 1966 heeft geheerst, leidde tot een scherpe daling in de landbouwproduktie, die een zware druk op de ontwikkeling van de economische
en financiële toestand in. 1967 zal leggen. De uitvoering van het tweede
vierjarenplan 1965-1969 zou hierdoor wel eens kunnen worden omgebogen
tot een gemiddelde of afgezwakte versie van het oorspronkelijke plan.
In de Republiek Kongo (Brazzaville) bestaan naast elkaar een overheidssector, waarvan de positie onzeker is, en een particulière sector waarvan
de werkzaamheden op het gebied van de landbouwindustrie, de bos- en
vooral de mijnbouw in voile ontplooiing zijn. De moeilijkheden, waarvoor
de ontwikkeling van de landbouwproduktie zieh in het algemeen gesteld
ziet, vormen een scherpe tegenstelling tot de groei van de suikerproduktie
en de houtbewerkende industrie (zagerijen en fineerbedrijven). De investeringen, die ondernomen worden om tot expioitatie van de potaslagen te komen,
een van de voornaamste bodemrijkdommen van het land, zullen een aanzienlijke, bijkomstige invloed ten goede op de economische ontwikkeling
en de verbetering van de handelsbalans hebben.

DE IN VESTERINGEN
IN DE GEMEENSCHAP
Volgens een voorlopige taming bedroeg de bruto vorming van vast
kapitaal in 1966 voor de Gemeenschap in haar geheel ongeveer 73 mUjard
rekeneenheden tegen 69,1 miljard in het voorafgaande jaar. Zij vertoont dus
naar de waarde een accres van ongeveer 6% en naar volume van ongeveer
3,5%. Het voor de Gemeenschap in haar geheel in 1966 bereikte groeipercentage is dus zowel naar de waarde als naar het volume in grote trekken
hetzelfde als in het voorafgaande jaar gebleven.
De algemene ontwikkeling vertoont belangrijke verschillen in elk der
landen afzonderlijk : in Duitsland onderging het groeitempo een duidelijke
vertraging en de investeringen kwamen naar het volume gerekend
nauwelijks boven het niveau vtm 1965 uit. Daarentegen kan in Italië na
de opmerkelijke teruggang in de voorgaande jaren een opleving worden
waargenomen. Een versnelling kan worden opgetekend voor België en
Nederland en in mindere mate voor Frankrijk, terwijl in Luxemburg de
teruggang zieh voortzette.
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GROEI VAN DE INVESTERINGEN IN DE GEMEENSCHAP
(in % ten opzicbte van het voorafgaande jaar)
Volume

Waarde
1963

1964

1965

1966

1963

1964

1965

1966

Duitsland

5,7

14,5

9.1

3,0

2,8

12,0

6,9

0,6

Frankrijk

13,5

15,9

8,5

9,0

7,5

11,7

5,4

6,0

Italie

16,7

0,7

-6,8

5,3

9,2

-7,3

-8,4

3,7

Nederland

6,6

24,2

9,4

12,5

2,1

16,9

5,1

7,5

België

3,4

20,6

5,6

7,5

-1,0

12,8

1,4

4,0

23,8

7,6

-15,8

-3,5

-18.0

-6,5

9,9

13,0

5,9

6,0

3,5

3,5

Luxemburg

Gemeenschap

5,3

8,4

Zoals uit de volgende tabel blijkt, beliepen de investeringen van het
bedrijfsleven in de Gemeenschap in haar geheel bijna 43 miljard, terwijl hun
aandeel in het totaal der investeringen 58% hleef, evenals in 1964 en 1965.
Ten opzichte van het voorafgaande jaar wordt het accres van de investeringen
van het bedrijfsleven op 6% naar de waarde geschat, of wel ongeveer 3,5%
naar het volume gemeten. De hestedingen voor de woninghouw, die 26%
van de totale investeringen vertegenwoordigen, zouden met slechts 3,5%
toegenomen zijn, terwijl het groeipercentage van de overheidsinvesteringen
naar de waarde 7,5 % zou hedragen.
INVESTERINGEN IN DE GEMEENSCHAP
In miljarden rekeneenheden
tegen lopende prijzen

In % van het totaal

1963

1964

1965

1966

1963

1964

1965

1966

Investeringen van het bedrijfsleven 35,1

38,0

40,1

42,6

60,8

58,2

58,1

58,3

14,0

17,3

18,3

19,0

24,3

26,5

26,5

26,1

8,6

10,0

10,6

11,4

14,9

15,3

15,4

15,6

57,7

65,3

69,0

73,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Woningbouw
Overheidsinvesteringen

Totaal
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In Duitsland zette de tegen het einde van 1965 ingezette vertraging
zieh in 1966 in versterkte mate voort om in de laatste maanden het punt te
hereiken waaxbij van een volstrekte teruggang sprake is. De vertraging heeft
zieh vooral doen gevoelen op het gebied van de kapitaalgoederen. De hestedingen kwamen nauwelijks hoven die van het voorgaande jaar uit en hieven
zelfs naar volume bij het jaar 1965 ten achter. De houwnijverheid die in 1965
een opmerkelijke vertraging ondervond ten gevolge van de afremming van
de openbare werken en de stilstand in de woningbouw, gaf in 1966 een
betrekkelijk gering groeipercentage gelijk aan dat van het voorafgaande
jaar te zien, terwijl de vermindering van de bedrijvigheid op dit gebied zieh
in de loop van het jaar duidelijker aftekende.
Meer nog dan de ontwikkeling van de verrichte investeringen weerspiegelt het beloop van de geplaatste orders de verniinderde bereidheid tot
investéren : eind 1966 wezen de orderportefeuilles voor industriële kapitaal
goederen en de vergunningen voor nieuwe bouwwerken een gevoelige daling
ten opziehte van het voorafgaande jaar aan.
In Frankrijk onderging het groeitempo geen opmerkelijke verandering :
naar het volume gemeten was het percentage 6 in 1966 tegen 5,4 voor het
voorafgaande jaar.
De produktieve investeringen van het bedrijfsleven - toegenomen
met ongeveer 7% naar het volume gerekend tegen 2% in 1965 - vertoonden
een gestage ontwikkeling, die enerzijds aan de uitvoering van omvangrijke
investeringsprogramma's van de overheidsbedrijven moeten worden toegeschreven, maar vooral ook aan de vrij duidelijke opleving van de produk
tieve investeringen van het particulière bedrijfsleven, na een période van
enkele jaren waarin deze nagenoeg geen uitbreiding ondergingen. Deze sector
heeft zijn projecten uitgehreid waarbij, naar het schijnt, het mime gebmik
van de bestaande capaciteit, de verbeterde mogelijkheden tot zelffinanciering en gunstiger vooruitzichten met betrekking tot de vraag een belangrijke rol hebben gespeeld.
Terwijl de houw van overheidswege in 1966 zieh bleef uitbreiden viel
op het gebied van de woningbouw een zekere stilstand waar te nemen. De
Vertragingen, die aan de hervorming van het financieringsstelsel moeten
worden geweten, en het toenemende aantal niet-verkochte woningen
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hebben in bet bijzonder de bedrijvigheid in de niet-gesubsidiëerde sector
ongunstig beïnvloed.
In Italië gaven de investeringen in 1966 een herleving te zien na de
aanzienlijke daling in de twee voorafgaande jaren, Het accres dat op 3,7%
wordt geschat, stemt in wezen overeen met een vergroting van ongeveer
12% van de aankopen van kapitaalgoederen, die in 1965 met 14% terugliepen;
de vergroting weerspiegelt de grote inspanning die het particulière bedrijfsleven heeft gedaan om tot rationalisatie te komen. De woningbouw blijkt
niet boven het peü van 1965 te zijn uitgekomen ; de opleving die zieh ter
zake van de openbare werken en de commerciële en industriële bouw heeft
afgetekend is nauwelijks voldoende om de opnieuw opgetreden teruggang
in de woningbouw op te vangen.
Ondanks de opleving ligt het peü van de investeringen in 1966 nog
ongeveer 10% beneden dat van 1963.
In Nederland veitoonden de investeringen tussen 1965 en 1966 een
accres dat, naar het volume gerekend, op 7,5% wordt geschat tegen 5,1%
in het voorafgaande jaar.
Deze globale stand van zaken is vooral te danken aan de toegenomen
investeringsbedrijvigheid van het bedrijfsleven. De overheidsbedrijven hebben
onder andere hun nog steeds omvangrijke werken voor de winning van
aardgas voortgezet. De investeringen van het peirticuliere bedrijfsleven
namen eveneens meer toe dan in 1965, zowel ter zake van de kapitaalgoederen
als van de industriële gebouwen. Hierop is enerzijds de vrij gunstige ontwikkeling van de winsten aan het begin van het jaar van invloed geweest
en anderzijds de verzachting van het beleid tot afremming van de industriële
bouw. Als gevolg van de toegenomen druk op de winstmarges, te wijten
aan de voortdurende stijging van de kosten, en van de toenemende financieringsmoeilijkheden veroorzaakt door de duurte en de schaarste van leenkapitaal, is echter een zekere daling van de bedrijvigheid aan de dag getreden.
De woningbouw vertoonde een toeneming van 8% naar het volume
ten opzichte van 1965, hetgeen bevredigend geacht kan worden, zij het
dat het groeipercentage beneden de uitzonderlijk hoge percentages van voorgaande jaren bleef : 12 % in 1965 en 29 % in 1964. Tenslotte hebben de moeUijk-
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heden ter zake van de begroting de regering in mei 1966 doen besluiten
de uitvoering van overheidsprogramma's te temporiseren. De gevolgen
hiervan deden zieh in het tweede halfjaar vooral op het gebied van de
investeringen van de lagere publiekrechtelijke overheid gevoelen.
In België was het groeitempo van de investeringen hoger dan in 1965.
De toeneming van de produktieve investeringen van het bedrijfsleven bleef
de gunstige invloed ondergaan van de uitvoering van belangrijke investeringsprogramma's van buitenlandse firma's, terwijl de van oudsher gevestigde
takken van nijverheid slechts een geringe toeneming van hun investeringen
vertoonden, hoewel hier onverminderd pogingen tot rationalisatie werden
ondernomen. Anderzijds gaven de overheidsinvesteringen, die in 1965
daalden, een opmerkelijke opleving te zien ondanks financieringsmoeüijkheden die de overheid als ook de lagere bestuursorganen dwongen beperkingen in hun aanvankelijke projecten aan te brengen. Wat betreft de woningbouw, hield de reeds in het voorgaande jaar geconstateerde stagnatie aan.
In het Groothertogdom Luxemburg bleef de investeringsactiviteit
dalen en gaf opnieuw een teruggang van ongeveer 6,5%, naar het volume
gerekend, te zien tegen een vermindering met 18% in het voorafgaande jaar.

DE FINANCIERING
VAN DE INVESTERINGEN
IN DE GEMEENSCHAP
DE

1.

MARKT

VAN

OPENBARE

EMISSIES

VAN

EFFECTEN

Uitgiften van nationale effecten op de kapitaalmarkten van de LidStaten.

Het bedrag van de netto waarde van de openbare uitgiften van effecten,
dat wil zeggen na aftrek van aflossingen en voor zover mogelijk van dubbeltellingen, vertoonde in 1966 een vermindering van ongeveer 5% tegen een
toeneming van 12% in het voorafgaande jaar.
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NETTO UITGIFTEN VAN EFFECTEN

Cin

miljarden rekeneenheden)

Î963

1964

1965

1966

Aandelen

2,05

2,88

2,94

2,52

Obligatieleningen van de overheid
(Staat en lagere overheid)

2,35

2,54

3,34

4,05

Obligatieleningen van de particulière sector
(bedrijfsleven en kredietinstellingen)

4,48

4,94

5,31

4,42

Totaal Gemeenschap

8,88

10,36

11,59

10,99

Omschrijving

Deze vermindering heeft uitsluitend betrekking op de particulière
sector, waarvan het beroep op de emissiemarkt van aandelen en obligaties
met bijna 1,3 miljard rekeneenheden terugliep, hetgeen neerkomt op
ongeveer een zesde van het in 1965 opgenomen bedrag; de door de overheid
geplaatste leningen die reeds in 1965 met 31 % waren toegenomen, gaven
daarentegen een nieuw accres van bijna 20% te zien.
UITGIFTEN VAN AANDELEN
(in miljarden rekeneenheden)
1963

1964

1965

1966

Duitsland

0,33

0,56

0,99

0,67

Frankrijk

0,84

1,01

1,02

0,74

Italie

0,64

0,93

0,65

0,76

Nederland

0,02

0,06

0,03

0,02

België

0,13

0,23

0,14

0,20

Luxemburg

0,09

0,09

0,11

0,13

Totaal Gemeenschap

2,05

2,88

2,94

2,52

Landen

De uitgiften van aandelen verminderden in 1966; deze achteruitgang
heeft alleen betrekking op de duitse en franse markten, waar de koersindices die zieh sedert 1964 in neerwaartse richting bewegen, opnieuw een
daling van respectievelijk 14 % en 8 % te zien hebben gegeven. De gtmstigere
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verhoudingen op de italiaanse markt, de enige in de Gemeenschap waar
aan het einde van het jaar de noteringen enige stijging vertoonden (+ 9 %),
heeft daarentegen een aanzienlijk groter beroep op middelen mogelijk
gemaakt dan in 1965; aan deze opwaartse ontAvikkeling kwam eind
februari 1967 een einde na de afkondiging van nieuwe belastingsmaatregelen.
NETTO-EMISSIES VAN OBLIGATIELENINGEN IN DE GEMEENSCHAP
(in miljarden rekeneenheden)
Landen

1963

1964

1965

1966

Duitsland
Overheidssector (1)
Particulière sector

3,00
1,46
1,54

3,32
1,53
1,79

3,01
1.50
1.51

1,26
0,62
0,64

Frankrijk
Overheidssector
Particulière sector

1,45
0,49
0,96

1,25
0,17
1,08

1,42
0,11
1,31

1,72
0,22
1,50

Italie
Overheidssector
Particulière sector

1,72
-0,11
1,S3

2,32
0,37
1,95

3,13
1.06
2.07

4,42
2,48
1,94

Nederland
Overheidssector
Particulière sector

0,27
0,28
-0,01

0,17
0,13
0,04

0,32
0,15
0,17

0,39
0,18
0,21

België
Overheidssector
Particulière sector

0,39
0,23
0,16

0,42
0,34
0,08

0,76
0,51
0,25

0,68
0,55
0,13

Luxemburg
Overheidssector
Particulière sector

-

0,01
0,01

-

Totaal Gemeenschap
Overheidssector
Particul/ere sector

6,83
2,35
4,48

8,65
3,34
5,31

8,47
4,05
4,42

7,48
2,54
4,94

(1) Hieronder begrepen de obligatieleningen, uit de opbrengst waarvan ten dele kredieten aan de
particulière sector worden verstrekt.

In Duitsland zijn de uitgiften van vastrentende efFecten, op een zeer
krappe markt, nauwelijks twee vijfde van de in 1965 gedane plaatsingen
geweest, terwijl zij in dat jaar een teruggang ten opzichte van het voorafgaande jaar te zien gaven.
Deze toestand vindt in wezen zijn oorzaak in verscheidene factoren
die ook in 1965 tot een verzwakking van de markt hebben geleid : de aan-
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houdende spanning van de overheidsfinanciën, de druk die het restrictieve
kredietbeleid op de liquiditeit uitoefent, een betalingsbalans die gedurende
een groot deel van het jaar een tekort opleverde en tenslotte de aan nietingezetenen opgelegde « Kuponsteuer ». Ook blijken de duitse besparingen,
hoewel in ruime mate aanwezig, niet in vastrentende efFecten te zijn belegd,
de uitzonderlijk hoge rentetarieven die de beleggers geboden worden, ten
spijt.
Ten einde verbetering in de toestand te brengen bleef de reeds in het
voorjaar afgekondigde opschorting van het plaatsen van overheidsleningen,
tot het einde van het jaar van kracht, gedurende welk tijdvak een lichte
ontspanning viel waar te nemen, die met name verband houdt met een
hernieuwd overschot op de betalingsbalans, dat een nieuwe bron van
liquiditeiten voor het bedrijfsleven vormde. De beschikbare middelen zijn
bijna geheel door de uitgiften van hypothécaire leningen en obligatieleningen van gemeenten opgenomen (88% tegen 57% in 1965); deze daalden
desondanks van 1,7 miljard tot 1,1 miljard rekeneenheden. De aan
inschrijvers aangeboden gemiddelde rendementen stegen van circa 7,6%
in januari tot 8,6% in de loop van augustus, om daarna in decomber weer
het peil van 7,6 % te bereiken. Op dat tijdstip was het gemiddelde rendement
van obligatieleningen van de overheid 7,7 % en 7,8 % voor obligatieleningen
van de particulière sector, welke niveaus die van 1965 nabijkwamen, nadat
in juli 1966 maxima van 8,6% en 8,3% waren bereikt.
Frankrijk vertoonde een ruimere markt, nadat de steeds onder streng
toezicht van de overheid staande rentetarieven in juni, in verband met
de ontwikkeling van de buitenlandse rentetarieven, met 0,5% waren opgetrokken. Op dit tijdstip was het rendement ongeveer 6,8 % voor obligatie
leningen van de overheid en circa 7,1 % voor die van de particulière sector;
dit peil ontloopt het niveau van de marktnoteringen niet veel.
De Schatkist heeft een iets groter bedrag dan in het voorgaande jaar
opgenomen en dit ook in 1966 voor verscheidene economische sectoren
bestemd, waar de investeringen in kapitaalgoederen met voorrang dienden
te worden bevorderd; de gespecialiseerde kredietinstellingen die de helft
van de beschikbare middelen hebben opgenomen, hebben het grootste
profijt van de ruimere markt getrokken; de door de staatsbedrijven en het
particulière bedrijfsleven geplaatste obligatieleningen gaven daarentegen
een lichte teruggang te zien.
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In Ita/ië werd de markt gekenmerkt zowel door een nieuwe en aanzienlijke ontwikkeling van de emissiebedrijvigheid - het bedrag nam met
meet dan 40% ten opzichte van 1965 toe - als door de hogere bedragen
opgenomen door de Schatkist of voor haar rekening (55% tegen 34% in
1965, 16% in 1964 en nihil in de twee daaraan voorafgaande jaren). Hiertegenover staat evenwel een verminderd beroep van de staatsbedrijven
(IRI, ENI, ENEL), dat slechts 11 % tegen 33 % in 1965 bedroeg. De gespecialiseerde instellingen bleven een levendige vraag uitoefenen, terwijl de
particulière kredietnemers zieh opnieuw ten gevolge van fiscale lasten die
aan hun rechtstreekse uitgiften worden opgelegd, van een beroep op de
markt onthielden.
Ondanks een zekere herleving van de kapitaaluitvoer en de handhaving van rendementen van ongeveer 6,5% - een betrekkelijk laag peil
in vergelijking tot de tarieven die op naburige markten en op de inter
nationale europese markt worden aangeboden, overtroffen plaatsingen bij
particulière beleggers - 900 miljoen rekeneenheden hoger dan 1965 en
bijna de helft van het beroep op middelen dekkend - voor de eerste maal
sedert 1963 weer de inschrijvingen van het bankwezen, die op hun heurt
tussen 1965 en 1966 nocbtans met 16% t oenamen.
Hoewel het trekken van vergelijkingen door de nog bestaande onderlinge verschillen tussen de landen ter zake van de organisatie van de
kapitaalmarkten wordt bemoeili)kt, kan gesteld worden dat de italiaanse
markt veruit de omvangrijkste voor vastrentende effecten is geweest :
52% van het totale aantal uitgiften van deze soort. Deze omstandigheid
schijnt vooral verband te houden met de stabiliteit van de aangeboden
rendementen, met de belastingontheffing die de opbrengsten van deze
soort effecten in de praktijk genieten, met de voor het aanhouden van
deposito's verleende vergoeding en met de door de handelsbanken gehuldigde stelregel om slechts dan deelnemingen in industriële ondernemingen
aan te gaan en deze langlopende kredieten te verstrekken, wanneer aan
een bijzondere voorwaarde is voldaan, nl. die van een uitzonderlijk hoge
liquiditeitspositie van de economie.
In Nederland heeft de markt - goeddeels onder invloed van de stijging
van de rentetarieven in Duitsland en op de internationale markt — een
nog zeer ruime vraag naar kapitaal gekend, die vooral van de zijde van de
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particulière sector en door de N.V. Bank voor Nederlandsche Gemeenten
voor rekening van de lagere publiekrechtelijke lichamen werd uitgeoefend.
De aan inschrijvers aangeboden rendementen, in januari 6,3% voor
schuldbewijzen van de Staat en 6,6% voor die van de particulière sector,
Stegen respectievelijk tot circa 7% en 7,7% aan het einde van bet jaar,
omstreeks welke tijd zieh een zekere ontspanning begon af te tekenen.
In België was bet volume van de uitgiften ongeveer even groot als dat
in bet voorafgaande jaar. De obligatieleningen van de overbeidssector
bebben, evenals in de loop van voorgaande jaren, bet grootste deel van de
op de markt ter bescbikking komende middelen tot zicb getrokken. Na de
teruggang in de twee daaraan voorafgaande jaren, lijkt de belangstelling
van de beleggers opnieuw nit te gaan naar bet aankopen van buitenlandse
eifecten.
Dientengevolge moest bet rendement van staatsleningen en van die
van staatskredietinstellingen geleidelijk van 6,6 % tot meer dan 7 % verboogd
worden.
In Luxemburg beeft alleen de Staat recbtstreeks enige uitgiften van
schuldbewijzen bij de banken en de sociale verzekeringskassen geplaatst.
Geen enkele lening werd aan bet publiek aangeboden.
Ondanks een enigszins geringer bedrag aan opgenomen kapitaal — een
ontwikkeling die in boofdzaak aan de gespannen toestand op de duitse
kapitaalmarkt moet worden toegescbreven en die door de verruiming van
de italiaanse markt slecbts ten dele werd goedgemaakt — beeft de stijging
van de rentetarieven, die reeds in 1965 intrad, zicb in 1966 voortgezet. Na
uitscbakeling van pieken die op bepaalde markten ten gevolge van niet als
blijvend te bescbouwen omstandigbeden, werden genoteerd, zouden de
rendementen van de vastrentende eifecten, uitgegeven in de verscbillende
munteenbeden van de Lid-Staten van de Gemeenscbap, wel op ongeveer
betzelfde peU kunnen uitkomen; dit geldt in ieder geval voor de bruto
opbrengsten, de fiscale bebandeling van de opbrengsten verscbUt immers
van land tot land en naar de nationaliteit van de bouder, betgeen bet
bestaan van belangrijke transferts verklaart. De reële kosten verbonden
aan bet opnemen van kapitaal bouden, bebalve met bet aangeboden
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rendement, verband met de emissiekosten, die op de onderscheiden markten
niet onaanzienlijk uiteenlopen.
2. Ukgiften van obligatieleningen van internationale instellingen en van
buitenlandse leningen op de markten van de Lid-Staten.
In 1966 hebben alleen de organen van de Gemeenschap in drie LidStaten openbare emissies van obligaties gedaan.
(in miljoenen rekeneenheden)
1965

1966

Duitsiand

-n

Frankrijk

25

41

ItaUë

24

48

Nederland

29

-

België

10

10

1

-

89

99

Europese Investeringsbank

45

75

Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal

11

24

Luxemburg
Totaal
waarvan

-n

(*) Na 1 aprii 1964, de datum waarop de invoerlng van een inhouding aan de bron (Kuponsteuer) op
de opbrengst van duitse obligaties in banden van niet-ingezetenen werd afgekondigd, zijn de leningen
luidende in DM en door niet-ingezetenen in Duitsiand uitgegeven, beschouwd als euro-uitgiften,
omdat op de leningen voor een zeer groot percentage door niet-ingezetenen is ingeschreven.
De uitgiften in DM zijn daarom opgenomen in de rubriek « internationale europese markt », biz. 35.

Voorts werden drie particulière leningen in Italië geplaatst, elk groot
24 miljoen rekeneenheden, en wel door de Interamerikaanse Ontwikkelingsbank, de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en de Europese
Investeringsbank.
3. Uitgiften van obligatieleningen door ingezetenen van de Lid-Staten
op buitenlandse markten.
In 1966 deden kredietnemers uit de Gemeenschap tot een bedrag van
59 miljoen rekeneenheden, tegen slechts 20 miljoen rekeneenheden in 1965
een beroep op de zwitserse markt.
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4. De internationale « europese » markt.
De openbare emissies op de «europese» markt (i) beliepen in 1966
1.096 mUjoen rekeneenheden tegen 954 miljoen in 1965; zij luidden voornamelijk in dollars (77%). De voornaamste begunstigden van deze tiansacties waren wederom amerikaanse maatschappijen (41 %), vervolgens
kredietnemers uit de Gemeenschap (24 %), waarvan de Europese Investeringsbank 40 miljoen en de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 55 miljoen
voor hun rekening namen.
OPENBARE UITGIFTEN VAN OBUGATIELENINGEN OP DE «EUROPESE» MARKT
(in miljoenen rekeneenheden)
1965

1966

DM of optie in DM

384

166 (•)

Dollars

Geldsoort

546

843

Guldens (tranches bestemd voor niet-ingezetenen)

24

13

Rekeneenheden

—

74

Totaal
waarvan

Kredietnemers uit de Gemeenschap
— Europese Bank
- E.G.K.S.
— Overigen
Amerikaanse maatschappijen

954

1.096

205

266

20

40

38
147

55

297

171
454 (•)

(waarvan converteerbare obligaties)

110

182 (*)

Scandinavische kredietnemers

223

100

Japanse kredietnemers
Kredietnemers uit het sterlinggebied
Overigen

25

—

107

135

97

141

(*) In deze djfers zijn niet opgenomen twee transacties van amerikaanse maatschappijen, die daardoor
bijna het totale kapitaal verwierven van twee duitse ondernemingen, waarin zij reeds deelnemingen
bezaten; zij boden daartoe aan de overige aandeelhouders omwisselingen van hun rechten in
converteerbare, in DM luidende obligaties aan, welke obligaties door de moedermaatschappijen
werden uitgegeven of gegarandeerd. Met deze transacties was een totaal bedrag van 182 mi joen
rekeneenheden gemoeid.

De uitgiften voor scandinavische rekening daalden wederom, uitgiften
voor japanse rekening kwamen in het geheel niet meer voor; de door
kredietnemers uit het sterlinggebied verrichte transacties namen toe.
(1) Deze markt te definieren in de beperkte zin als aangeduid in het vorige verslag :
— Leningen die luidende in een bepaalde valuta op grond van een daarop toegepast fiscaal regime,
oninteressant zijn voor inscbrijvers die ingezetenen zijn van de landen om wier valuta het gaat;
— Leningen voorzien van bijzonder monétaire bepalingen (rekeneenheden, keuze tussen twee of meer
valuta's);
— Leningen waarvan de inschrijving is voorbehouden aan niet-ingezetenen.

35

Het internationaal karakter van deze markt blijkt duidelijk uit het
feit dat zij ruim openstaat zowel voor het aanbod van kapitaal als voor
de vraag naar kapitaal; gesteld kan worden dat de middelen die op de
«europese» markt beleggingen zoeken goeddeels van buken de Gemeenschap afkomstig zijn. Het spreekt vanzelf dat de kredietnemers van de zes
landen onder die omstandigheden geen aanspraak kunnen maken op enig
voorrecht. Zonder te willen betwisten dat de amerikaanse investeringen
in Europa vaak een aanzienlijke technologische aanwinst betekenen, heeft
de Unie van de Industrieën van de Gemeenschap uiting gegeven aan haar
Vrees dat de vraag naar kapitaal die hiermede samengaat in het nadeel
van de financiering der europese bedrijven zal uitvallen. Terzelfder tijd
heeft deze organisatie er de nadruk op gelegd, dat er een indirect verband
bestaat tussen dit vraagstuk en de totstandkoming van een werkelijk
gemeenschappelijke kapitaalmarkt. Een groep deskundigen, bijeengeroepen
op initiatief van de Commissie, heeft aan de problemen met betrekking
tot een geleidelijke ontwikkeling van een zodanige markt een eerste, in
november 1966 gepubliceerde, Studie gewijd.

OVERIGE VOOR DE FINANCIERING
VAN DE PARTICULIERE SEGTOR
BESCHIKBARE MIDDELEN
Ter dekking van zijn behoeften aan extern kapitaal, in hoofdzaak
voor de financiering van investeringen, heeft de particulière sector — het
bedrijfsleven en de gezinshuishoudingen — in 1966 door openbare plaatsing
van aandelen en obligaties rechtstreeks of voor zijn rekening een bedrag
van iets minder dan 7 müjard rekeneenheden opgenomen, dat wü zeggen
1,3 miljard minder dan in 1965.
Evenals in voorgaande jaren heeft de private sector een beroep gedaan
op kredieten op middellange en lange termijn die door banken en gespecialiseerde instellingen en door institutionele beleggers werden verstrekt,
terwijl ook de Schatkisten van de Lid-Staten, met uitzondering van België,
door kredietverlening tot de financiering van de particulière sector hebben
bijgedragen.
Het blijkt evenwel dat het bedrijfsleven zijn investeringen ook vrij
dikwijls heeft gefinancierd door kortlopende verplichtingen aan te gaan.
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Ook al biedt deze financieringswijze slechts een tijdelijke oplossing, de
kredieten op körte termijn hebben het voordeel, dat zij het bedrijfsleven
in Staat stellen een période van minder grote spanning op de kapitaalmarkten af te wachten.
Hoewel de uitgesproken voorkeur van het publiek voor liquide en
betrekkelijk kortlopende beleggingen een verschijnsel is dat alle Lid-Staten
gemeen hebben, dwingt de verscheidenheid die van land tot land ten aanzien van de organisatie van de kapitaalmarkten, van de wijze waarop
institutionele beleggers de contractuele besparingen aanbieden en van
de reglementering van efFectenaankopen door kredietinstellingen bestaat,
het bedrijfsleven en de gezinshuishoudingen, ter dekking van vrijwel eendere
behoeften, kapitaal aan te trekken tegen voorwaarden die voor ieder land
ten aanzien van de aard, de kosten en de termijn van beschikbaarstelling
verschillend zijn. Hieruit zal voor de bedrijfsvoering van de in de onderscheiden landen gevestigde ondernemingen een zekere ongelijkheid kunnen
voortspruiten, waarvan de gevolgen tezamen met die welke door het ontbreken van een fiscale harmonisatie optreden, bij het toenemen van de
mededinging des te duidelijker aan het licht zullen komen.
1. Kredietverlening op middellange en lange termijn aan de particulière
sector.
De onderstaande tabel geeft duidelijk de sedert 1963 opgetreden
stijging in de in de Gemeenschap aan het bedrijfsleven en de gezinshuis
houdingen verstrekte kredieten weer.
(in miljarden rekeneenheden)
Landen
Duitsland
Frankrijk

1963

1964

6,01
2,85

1965

1966

6,51

6,92

6,52

3,65

3,51

4,15

Italie

2,39

2,55

2,34

2,76

Nederland

1,05

1,33

1,53

1,88

België

0,63

0,75

0,71

0,93

12,93

14,79

15,01

16,24

Totaal Gemeenschap

Ben deel van de aldus verstrekte middelen is in ieder geval afkomstig
van de uitgiften van effecten, welke post reeds in de voorgaande rubriek
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werd opgevoerd. De onderstaande tabel geeft het netto bedrag van de
middelen weer die financiële instellingen aan de particulière sector hebben
verstrekt, na eliminatie van de efFectenemissies.
(in miljarden rekeneenheden)
Landen

1963

1964

1965

1966

Duitsland

4.55

4,80

5,50

5,88

Frankrijk

2,42

3,07

2,78

3,26

Italië

1,15

1,41

1,31

1,38

Nederland

0,93

1,24

1,37

1,68

België

0,54

0,73

0,57

0,82

Totaal Gemeenschap

9,59

11,25

11,53

13,02

Deze netto financieringsbron
is nog steeds aanzienlijk. Zij bedroeg
in 1966 meet dan 13 miljard, dat wil zeggen 13% m eet dan in 1965.
Het bedrag is in alle landen sterk gestegen en overtreft het bedrag dat
opgenomen werd door de openbare emissies van efFecten; het blijkt
verhoudingsgewijze ook stabieler dan de laatstgenoemde financieringsbron
te zijn. Italië verkeert te dien aanzien door de belangrijke plaatsingen van
obligaties door de gespecialiseerde instellingen in een uitzonderingspositie.
In Frankrijk maakt deze financieringsbron 60% uit van het totale bedrag
aan externe financieringsmiddelen,
dat op middellange en lange termijn
aan de particulière sector werd verstrekt. Voor België is het percentage 70,
voor Duitsland 80 en voor Nederland bijna 90, terwijl het voor Italië
slechts een derde bedraagt.
2. Kiedietverlening op karte termijn aan de particulière sector.
De expansie van de kredietverlening op korte termijn aan bedrijFsleven
en gezinshuishoudingen, die zieh sedert 1963 in de Gemeenschap heeft
voltrokken, komt in de onderstaande tabel tot uiting.
(in miljarden rekeneenheden)
Landen

1963

1964

1965

1966

Duitsland

0,86

1,24

1,83

1,28

Frankrijk

1,77

1,72

2,07

2,93

Italië

3,22

0,19

1,11

2,77

Nederland

0,19

0,21

0,22

0,16

België

0,16

0,01

0,10

0,28

Totaal Gemeenschap

6,20

3,37

5,33

7,42
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De toeneming van deze kredieten is in 1966 aanzienlijk geweest in
België, Frankrijk en vooral Italië. Het werd het bedrijfsleven op deze wijze
mogelijk gemaakt in de groeiende behoeften ten gevolge van de vergrote
bedrijvigheid te voorzien, maar deze toeneming kan ook gediend hebben
tot de althans gedeeltelijke financiering van investeringen ; in genoemde
drie landen lag zij immers belangrijk Hoger dan het accres van het nationale
produkt tegen marktprijzen.
In Duitsland en Nederland is de uitzetting van kortlopende middelen
in 1966 echter geringer dan in het voorafgaande jaar geweest ten gevolge
van de restrictieve geldpolitiek en handhaafde zieh in grote lijnen binnen
de grenzen van het accres van het nationale produkt.

HET KAPITAALVERKEER TUSSEN DE LID
STATEN EN TUSSEN DE GEMEENSCHAP
EN DE REST VAN DE WERELD
Uit hoofde van de hulpverlening aan de ontwikkelingslanden hebben
alle Lid-Staten van de Gemeenschap in de loop van 1965 een netto uitvoer
van overheidskapitaal te zien gegeven (evenals in de twee voorafgaande
jaren ongeveer 1,5 miljard dollar).
Naast deze overheidshulp werd een netto bedrag van 434 miljoen
dollar, tegen 498 miljoen in 1964, a an particulière exportkredieten verleend.
Van dit bedrag was 370 miljoen verzekerd, waarvan 190 miljoen met
aflossingstermijnen van meet dan 5 jaar.
In dezelfde période leverde daarentegen het particulière kapitaalverkeer op lange termijn (directe investeringen, beleggingen in effecten,
kredietverlening — handelskredieten uitgezonderd — transacties in onroerende goederen enz.) een vrij aanzienlijk overschot op voor Duitsland,
Frankrijk en de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie. Het overschot
in deze landen heeft een niet te verwaarlozen financieringsbron voor de
investeringen gevormd. In Nederland was het particulière kapitaalverkeer
in evenwicht. Voor Italië leverde het kapitaalverkeer slechts naar de schijn
een overschot op, omdat de cijfers geen rekening houden met de uitvoer
van bankbUjetten door ingezetenen.
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HET PARTICULffiRE KAPITAALVERKEER OP LANGE TERMIJN
VAN DE LID-STATEN IN 1965
(in miljoenen rekeneenheden)
I. Netto buitenlandse investeringen ;
Daitsland

Frankrijk

Italië

Nederland

Β.Β.Ε.υ.

Directe investeringen
Beleggingen in effecten
Overige

289
S4
64
141

161
89
54
18

97
38
15
44

135
15
65
55

48
50
2
-4

U.S.A.
Directe investeringen
Beleggingen in effecten
Overige

312
245
63
4

124
103
-3
24

108
5«
1
49

-54
27
— 109
28

64
42
4
18

Overige landen O.E.S.O.
Directe investeringen
Beleggingen in effecten
Overige

272
111
4
157

227
133
62
32

178
178
-39
39

214
20
138
56

22
8
4
10

Overige landen
Directe investeringen
Beleggingen in effecten
Overige

133
2
68
63

24
10
2
12

30
12
—4
22

89
5
30
54

84
42

1.006

536

413

384

218

Herkamst

E.E.G.

Totaal

_
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11. Netto investeringen van ingezetenen in bet buitenland :
Duitsland

Frankrijk

ItaUë

Nederland

B.L.E.U.

E.E.G.
Directe investeringen
Beleggingen in effecten
Overige

160
43
94
23

39
28
-13
24

112
61
4
47

186
44
71
71

128
44
52
32

U.S.A.
Directe investeringen
Beleggingen in effecten
Overige

42
10
28
4

1
2
10
-11

5
10
-10
5

-2
4
-4
-2

-16
2
-6
-12

Overige landen O.E.S.O.
Directe investeringen
Beleggingen in effecten
Overige

161
29
75
57

113
163
-46
-4

70
71
1
-2

70
34
-25
61

-2
-2
-12
12

Overige landen
Directe investeringen
Beleggingen in effecten
Overige

117
20
65
32

22
40
-10
-8

63
50
2
11

128
43
4
81

26
-4
8
22

Totaal

480

175

250

382

136

Bestemming

NOOT : Een deel van de buitenlandse investeringen in Italië, afkomstig uit Zwitserland vormt de gedeeltelijke tegenpost van de uitvoer van italiaanse bankbiljetten door ingezetenen; deze bedroeg
in 1965 313 miljoen rekeneenheden, hetgeen een sterke daling ten opzichte van 1964 betekende.
Deze uitvoer van bankbUjetten is in bovenstaande tabel niet als een italiaanse investering in
bet buiterdand beschouwd.
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De bedragen waartoe door de leden van de Gemeenschap directe
investeringen in de andere Lid-Staten werden verriebt, blijven gezien de
groeiende integratie, vooralsnog gering. Zij vertoonden, en dan nog binnen
zeer enge grenzen, slechts enige vergroting voor de investeringen in Duitsland en voor die van italiaanse oorsprong.
Bij de directe investeringen kwam een aanzienlijk groter volume van
aankopen van voornamelijk duitse, franse en nederlandse effecten voor
belgische, nederlandse en duitse rekening dan in 1964.
Tenslotte zijn de leningen toegestaan aan de duitse kredietnemers
door andere landen van de Gemeenschap enigszins toegenomen.
De directe amerikaanse investeringen namen aanzienlijk toe in
Duitsland (245 miljoen tegen 99 miljoen); zij daalden in Italië en hieven
gelijk in de overige landen.
De amerikaanse portefeuille van europese effecten werd wederom
verminderd door de verkoop van aanzienlijke bedragen aan nederlandse
effecten, terwijl tot geringere bedragen duitse effecten werden aangekocht.
De kredieten door de Verenigde Staten aan Duitsland en Italië verleend
— in 1964 waren deze nog zeer aanzienlijk — vertoonden een opmerkelijke
teruggang, als gevolg van de beperkingen die de amerikaanse banken zieh
op grond van betalingsbalansoverwegingen hebben moeten opleggen en
eveneens, zoals in het geval van Italië, tengevolge van een minder dringende
vraag naar kapitaal.
De overige landen van de O.E.S.O. - en onder hen in het bijzonder
het Verenigd Koninkrijk - hebben hun directe investeringen in Duitsland,
en in mindere mate in Frankrijk vergroot, terwijl zij tevens hun portefeuilles
met Nederlandse effecten hebben aangevuld. Frankrijk en Italië verhoogden
hun directe investeringen in dit gebied, terwijl Duitsland zijn beleggingen
in effecten van deze landen uitbreidde. Frankrijk daarentegen ging voort
met het afstoten van effecten uit het Steri inggebied.
De « overige landen » tenslotte hebben enig duits papier aangekocht,
terwijl de directe nederlandse en vooral franse investeringen in dit gebied
toenamen.
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II
ACTIVITEIT VAN DE BANK
VERLEENDE KREDIETEN
ONDERTEKENDE CONTRACTEN
In 1966 heeft de Bank in totaal 39 kredietovereenkomsten ondertekend
voor een totaalbedrag van r.e. 197 miljoen, waarvan :
— 29 kredieten uit hoofde van gewone transacties voor een bedrag van
r.e. 135,4 miljoen;
— 10 kredieten ressorterende onder de « Section Spéciale » voor een bedrag
van r.e. 61,6 niüjoen.

GOEDGEKEURDE TRANSACTIES
De Bank heeft in 1966 - gewone en bijzondere transacties tezamen 31 kredieten goedgekeurd voor een totaalbedrag van r.e. 132,2 miljoen,
tegen r.e. 150,8 miljoen in het voorgaande jaar.
Deze kredieten hebben betrekking op projecten waarvan de totale
investeringen op r.e. 605,8 miljoen worden geraamd. De gemiddelde deelneming van de Bank beloopt derhalve 22% van de kosten der projecten.
GEWONE TRANSACTIES
Uit hoofde van gewone transacties heeft de Bank aan 27 kredieten,
tot een totaalbedrag van 118,7 miljoen rekeneenheden (i), haar goed(1) Behoudens wanneer het tegendeel blijkt, zijn de genoemde geldbedragen uitgedrukt in de rekeneenheid (voor de definitie zie biz. 2).
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keuring gegeven : 11 kredieten tot een totaalbedrag van 69 miljoen werden
verleend voor projecten in Italië, 1 krediet ten bedrage van 4,8 miljoen voor
een project in Frankrijk, 5 kredieten voor een bedrag van 10 miljoen voor
projecten in Duitsiand, 6 kredieten voor een totaalbedrag van 17,4 miljoen
voor projecten in Griekenland en 4 kredieten voor een bedrag van
17,5 miljoen voor projecten in de Geassocieerde Afrikaanse Staten.
Het betreft de volgende projecten :
γ

j...

Italie :

Krediet

van de Baak
(min r,e.)

1. Modernisering van een papierpulp- en papierfabriek te
Isola del Liri (Latium). Uitvoerder : Società delle Cartiere
Meridionali S.p.A.

1,1

2. Uitbreiding van een reeds door de Bank gefìnancierd
project dat de bouw van een porseleinfabriek te Ghieti
(Abruzzen) omvatte. Uitvoerder : Società Ceramica
Italiana Richard-Ginori S.p.A.

0,4

3. Bouw van een fabriek voor het persen en het electrolytisch
verzinken van bandstaal en staalplaten te Pomezia
(Latium). Uitvoerder : Lavezzari Lamiere Sud S.p.A.

0,8

4. Modernisering van een fabriek voor de vervaardiging van
synthetische vezels te Castellaccio-Paliano (Latium). Uit
voerder : Bombrini Parodi DelRno S.p.A.

0,6

5. Bouw van nieuwe installaties voor de productie van waterstofperoxyde en natriumperboraat te Bussi (Abruzzen).
Uitvoerder : Montecatini-Edison S.p.A.

2,0

6. Bouw van een fabriek voor de vervaardiging van airconditioning-apparaten te Ariccia (Latium). Uitvoerder :
Me Quay Europa S.p.A.

0,7

7. Irrigatie en bodemverbetering van het gebied van Ogliastro
(Sicilië). Uitvoerder : Cassa per il Mezzogiorno.

24,0

8. Modernisering van de spoorlijn Battipaglia-Reggio Cala
bria, traject Eccellente-Gioia Tauro (Calabrië). Uitvoerder:
Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato.

16,0
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Krediet
van de Bank
(min r.e.)

9. Modernisering van een cementfabriek te Vibo Valentia
(Calabrië). Uitvoerder : Società Italiana per Azioni per
la Produzione di Calci e Cementi di Segni.

0,8

10. Bouw van een fabriek voor de productie van antibiotica
en Vitaminen voor veevoeders te Capua (Campanië).
Uitvoerder : A.V.I.M. Sp.A. - Antibiotici e Vitamine
per rindustria Mangimistica.

0,6

11. Aanleg van de verkeersweg tussen Messina en Catania
(Sicûië). Uitvoerder : Consorzio per Γ Autostrada MessinaCatania.

22,0

Frankrijk :
12. Irrigatie van drie in het dal van de Midden-Garonne
(Zuid-West Frankrijk) gelegen gebieden. Uitvoerder :
Compagnie d'Aménagement des Coteaux de Gascogne.

4,8

Duitsland :
13. Bouw van een fabriek voor de vervaardiging van rekenmachines te Brunswijk (Neder-Saksen). Uitvoerder :
OlympiaWerke AG.

2,0

14. Bouw van een fabriek voor de productie van rubberplaten
en gegoten of geprofileerde technische rubberartikelen te
Helmstedt (Neder-Saksen). Uitvoerder : Para-Gummiwerke Arthur Briìgger GmbH.

1,5

15. Bouw van een fabriek voor de vervaardiging van stalen
matrijssmeedstukken te Pfalzel (Rijnland-Palts). Uitvoer
der; Rheinmetall Schmiede- und Presswerk Trier GmbH.

2,5

16. Bouw van een holglasfabriek te Neuburg aan de Donau
(Beieren). Uitvoerder : Glaswerke Neuburg a. d. Donau
Werner Barlag KG.

1,5

17. Bouw van een eenheid voor de productie van gas en uitbreiding van het gasdistributienet te West-Berlijn. Uit
voerder : Berliner Gaswerke (GASAG).

2,5
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Griekenland :

Krediet

van de Baiìk
(min r.e.)

18. Bouw van een industrie-complex voor de productie van
aluinaarde en aluminium aan de noordzijde van de Golf
van Korinthe. Uitvoerder : Société Aluminium de Grèce.

10,0

19. Bouw van een cementfabriek in de nabijheid van Patras
(Peleponnesus). Uitvoerder : Société Hellénique des
Ciments.

1,5

20. Irrigatie van de vlakte van Karditsa (Thessalië). Uit
voerder : Ministerie van Landbouw en van Openbare
Werken.

5,0

21. Bouw van een fabriek voor het verwijderen van tin uit
blikafval te Eleusis (Attica). Uitvoerder : Elektrolytische
und Industrie AG.

0,1

22. Uitbreiding van een triplex- en fineerfabriek in de nabij
heid van Chalkis op het eiland Eboea. Uitvoerder : Onderneming Sbelman N.V.

0,6

23. Bouw van een fabriekshal voor het appreteren, verven en
bedrukken in een weverij te Kiphissia, in de nabijheid van
Athene. Uitvoerder : O nderneming Gebroeders Triantopouli.

0,2

Geassocieerde Afrikaanse Staten :
Federale Republiek Kameroen :
24. Oprichting van een suikerindustrie te Mbandjock. Uit
voerder : Société Sucrière du Cameroun (SO.SU.CAM).

2,0

25. Aanleg van een stuwdam te M'Bakaou en bouw van de
turbine-installatie Edea III te Edea. Uitvoerder : Energie
Electrique du Cameroun (ENELCAM).

4,1

Republiek Kongo-Brazzaville :
26. Exploitatie van een kalimijn le Saint-Paul (Holle). Uit
voerder : Compagnie des Potasses du Congo (C.P.C.).
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9,0

Republiek Senegal :

yande'^k
(min r.e.)

27. Bouw van een kunstmestfabriek te M'Bao. Uitvoerder :
Société Industrielle d'Engrais au Sénégal (SIES).
*

*

2,4

*

Met uitzondering van het krediet verleend voor het project te WestBerlijn (en waarvoor cm juridische redenen het «Land» de kredietnemer
van de Bank is), werden de kredieten in Duitsland rechtstreeks aan de
ondernemingen of instellingen die de projecten uitvoeren verstrekt. Dit
geldt eveneens voor Frankrijk en voorts voor Italië voor de Enanciering
van projecten betreffende de ontwikkeling van de landbouw, de spoorwegen
en het wegennet.
In Italië zijn de overige kredieten, die industriële projecten omvatten
gelegen in het werkterrein van de Cassa per il Mezzogiorno, evenals in het
verleden, aan deze instelling verstrekt ; deze leent de desbetreffende bedragen
op haar beurt weer uit door tussenkomst van het bevoegde regionale
financieringsinstituut ; in de loop van het verslagjaar 1966 was dit het
Istituto per lo Sviluppo Economico dell'Itiilia Meridionale (ISVEIMER).
De relatief grote omvang van de kredieten verstrekt ten behoeve van
projecten in Zuid-Italië (58 % van de gewone transacties) vormt een duidelijk
bewijs voor het belang dat de Bank bij voortduring hecht aan de uitvoering
van haar taak tot hulpverlening aan de meest achtergebleven gebieden in
de Gemeenschap. Enigszins geremd door de invoering van nieuwe bepalingen
in het nationale vlak en door de conjuncturele vertraging in de voorgaande
jaren, heeft de financiering van italiaanse industriële projecten ook dit jaar
aan belangrijkheid moeten inboeten in verhouding tot de kredieten ten
behoeve van de infrastructurele werken. Deze hadden enerzijds betrekking
op de ontwikkeling van de landbouw in een wel bijzonder achtergebleven
Streek op Sicilië (gebied van Ogliastro) en anderzijds op de invoering en
de modernisering van de infirastructuur van het spoorwegen- en wegennet,
waardoor direct (verkeersweg Messina-Catania), of indirect door de
verbetering van de verbindingen tussen Sicûië en het vasteland (voltooiing
van de aanleg van een dubbelspoor op de lijn Battipaglia-Villa San Giovanni),
de economische ontwikkeling van dit eiland wordt begunstigd.
Het in Erankrijk gefinancierde project draagt bij tot de ontwikkeling
van de landbouw in het betrokken gebied (dal van de Midden-Garonne).
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Van de in Duitsland gefinanderde projecten zijn twee gelegen in aan
de Oostzone grenzende streken van Neder-Saksen, welke streken bepaalde
economische moeüijkheden ondervinden sinds zij van hun achterland zijn
gescheiden. Een van deze beide projecten, mede gefinancierd door de Höge
Autoriteit van de E.G.K.S., zal bovendien werk verschaiFen aan vroegere
mijnwerkers. Twee andere kredieten werden verleend in streken waar de
economie structurele tekorten vertoont en waar de overheid eveneens
speciale hulpmaatregelen heeft getroffen. Het laatste krediet in Duitsland
werd verstrekt ten behoeve van een project dat de productie en de distributie
van gas in West-Berlijn omvat.
De eerste vier kredieten die in 1966 aan Griekenland zijn toegekend
werden rechtstreeks aan de bedrijven in kwestie dan wel aan de Staat
- voor het project Karditsa - verstrekt, terwijl de laatste twee kredieten
werden verleend aan de Griekse Bank voor de Industriële Ontwikkeling,
een staatsinstelling die de desbetreffende bedragen opnieuw uitleent aan
de uitvoerders.
De financiële interventies in Griekenland geschiedden overwegend
in de industriële sector zoals de financiering van een industrieel complex
voor de productie van 200.000 ton aluinaarde en 72.000 ton aluminium uit
het ter plaatse gewonnen bauxiet, een nieuwe cementfabriek in de nabijheid
van Patras met een capaciteit van 300.000 ton en een installatie voor het
verwijderen van tin uit blikafval. Twee andere kredieten in de textiel- en
houtsector werden verleend aan uitsluitend griekse ondernemingen, als
middelgrote bedrijven bijzonder representatief voor de structuur van de
griekse industrie.
In de infrastructurele sector werd slechts één project gefinancierd dat,
overeenkomstig de doelstellingen van het Ontwikkelingsplan voor de
Landbouw in Griekenland, is opgenomen in het irrigatieprogramma.
De kredieten in de Geassocieerde Airikaanse Staten werden recht
streeks verstrekt aan de ondernemingen die de projecten uitvoeren. De
nieuwe financiële interventies van de Bank vonden plaats in Kameroen,
Kongo-Brazzaville en Senegal en omvatten drie industriële en een infrastructuur project. Afgezien van de diversificatie in de economie van de
betrokken landen, zullen de gefinancierde industriële investeringen bijdragen
tot de Verbetering van hun handelsbalans door een toename van de export,
dan wel door een vervanging van de import door ter plaatse gefabriceerde
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producten; de hydro-electrische centrale zal bijdragen tot de ontwikkeling
van verschillende agglomeraties en tot de industrialisatie daarvan.

Sedert haar oprichting tot eind 1966 heeft de Bank onder haar gewone
transacties 133 leningen goedgekeurd met een totaalhedrag van
r.e. 678,3 miljoen.
ΒηΖΟΝΟΕΚΕ TRANSACTIES
In het kader van haar «Section Spéciale» — omschreven in het Jaarverslag over 1964 — heeft de Bank in de loop van het verslagjaar vier trans
acties goedgekeurd voor projecten in Turkije, voor een totaalhedrag van
r.e. 13,5 miljoen.
De goedgekeurde projecten zijn de volgende :

van'^dfËtnk
(min r.e.)

1. Bouw van een fahriek voor de vervaardiging van papierpulp en kraftpapier te Çaycirma (in de nahijheid van Zonguldak aan de Zwarte Zee). Uitvoerder : SEKA - Çaycuma
Müessesesi, een dochteronderneming van de SEKA
(Türkiye Selüloz ve Kâgit Fabrikalari Isletmesi - Exploitatie
van Turkse Papier- en Cellulosefabrieken), een staatsbedrijf.

10,3

2. Uitbreiding van een vensterglasfabriek te Çayirova, in de
nabijheid van Istanboel. Uitvoerder : Türkiye Sise va Cam
Fabrikalari A.S.

2,1

3. Rationalisatie en modernisering van een atelier voor afwerking in een textielfabriek (katoen) te Adana en de bouw
in deze afdeling van nieuwe spin- en weefinstallaties. Uit
voerder : Gùney Sanayi ve Ticaret Isletmeleri A.S.

0,4

4. Bouw te Istanboel van een afdeling voor het spinnen van
katoenafval, die deal uitmaakt van een fabriek die het
gehele productieproces omvat. Uitvoerder : Mensucat
Santral T.A.S.

0,7
13,5
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De kredieten van de Bank in Turkije werden verstrekt door tussenkomst van de Turkse Staat, overeenkomstig de procedure omschreven in
het Jaarverslag over 1964. De in de loop van het verslagjaar goedgekeurde
projecten hebben uitsluitend betrekking op de industriële sector. Belangrijke
infrastructurele projecten, met name de bydro-electriscbe centrale te Keban,
werden in de loop van bet vorige verslagjaar goedgekeurd.
Tot nu toe werd voor ieder project in de particulière industriële sector
een overeenkomst ondertekend tussen de Bank en de Turkse Staat, tussen
de Staat en de T.S.K.B. (Türkiye Sinai Kalkinma Bankasi - Bank voor de
Industriële Ontwikkeling van Turkije) alsmede tussen de T.S.K.B. en
de uiteindelijke begunstigde.
Op verzoek van de T.S.K.B. en met instemming van de turkse overbeid werd een vereenvoudiging van deze procedure overwogen, in dier
voege dat de Bank en de Turkse Staat een mantelovereenkomst zouden
ondertekenen die over een bepaalde période als basis zou dienen voor de
financiering van industriële projecten door tussenkomst van de T.S.K.B.
De middelen in deze overeenkomst bepaald zouden dan ter bescbikking
komen, telkens wanneer de Bank de individuële projecten beeft goed
gekeurd. Als practiscbe uitwerking van deze procedure beeft de Bank met
de Turkse Staat een mantelovereenkomst tot een bedrag van 5 miljoen
rekeneenbeden gesloten voor in 1967 door tussenkomst van de T.S.K.B.
te financieren projecten.

Het totaal van de door de Bank sinds bet begin goedgekeurde bijzondere
transacties beliep eind 1966 r.e. 67,8 miljoen verdeeld over 13 leningen.

DE KREDIET VERLENING
VAN 1958 TOT 1966

VAN

DE

BANK

Sedert baar opricbting tot eind 1966 beeft de Bank baar goedkeuring
verleend aan 148 leningen, waarvan 2 na de goedkeuring werden geannuleerd,
derbalve 146 transacties tot een totaalbedrag van 746,1 miljoen, zijnde
gemiddeld ongeveer 5 miljoen per lening. Bijna een derde van de 146 trans-
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acties bedraagt 1 miljoen of minder, terwijl het aantal leningen tot een
bedrag lager of gelijk aan 3 miljoen 63% van het totaal uitmaakt.
De investeringen waartoe de Bank heeft bijgedragen belopen in het
totaal circa 3,4 miljard : de gemiddelde deelneming van de Bank hierin
vertegenwoordigt circa 22%, met aanzienlijke afwijkingen naargelang de
aard van het project.
De twee volgende tabellen geven de verdeling van de goedgekeurde
kredieten naar landen en sectoren.

VERDEUNG NAAR LANDEN
per 31 december 1966
(Cewone en bijzondere transacties)

Landen

Aantal projecten

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

Percentage
van het
totaalbedrag

1
11
14
85
1

4,8
51,2
84,7
458,5
4,0

1
7
11
61
1

112

603,2

81

14
1
4
1
1

54,2
1,0
8,5
9,0
2,4

7
1
1
1

21

75,1

10

133

678,3

91

13

67,8

9

146

746,1

100

I. Gewone transacties
Lid-Staten :

België
Duitsland
Frankrijk
Italië
Luxemburg

Geassocieerde landen ;
Griekenland
Ivoorkust
Kameroen
Kongo-Brazzaville
Senegal

Totaal

IL Bijzondere transacties
Turkije

Totaal generaal
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VERDELING NAAR SECTOREN
per 31 december 1966
(Gewone en bijzondere transacties)

Sector

LANDBOUWONTWIKKELING
ENERGIE
TELECOMMUNICATIE
VERVOER

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

Aantal projecten

Percentage
van het
totaalbedrag

9

106,6

14

16

136,1

18

1

16,0

2

14

194,2

26

waarvan :
— Spoorwegen

7

107,2

— Verkeer swegen

7

87,0

INDUSTRIE

106

293,2

40

waarvan :
— Mijn bouw

3

11,0

— Staali ndustrie

3

48,9

4

14,2

11

16,6

— Non -ferrometalen
— Bouwm aterialen
— Glas en aardewerk

7

10,4

— Papier pulp - Papier

6

29,0

— Mach inebouw

21

36,8

— Chemische industrie

22

92,2

— Texti el- en kledingindustrie

10

8,5

— Voe dingsmiddelenindustrie

14

22,9

5

2,7

— Overige verwerkende industrieën

Totaal

146

746,1

*

*

100

*

Wat betreft de voorwaarden voor de kredietverlening werd het rentetarief voor de gewone transacties, met inachtneming van de algemene
ontwikkeling op de kapitaalmarkten, met ingang van 9 november 1966
vastgesteld op 7%, ongeacht de looptijd van de lening.
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HERKOMST EN GEBRUIK
VAN DE MIDDELEN DER BANK

Per 31 december 1965 bedroegen de middelen van de Bank in totaal
532,9 miljoen rekeneenheden, bestaande uit het gestorte kapitaal, de
opgenomen leningen en de exploitatie-overschotten.
Hoewel het jaar 1966 werd gekenmerkt door zeer Sterke spanningen op
het merendeel van de kapitaalmarkten, heeft de Bank in dit verslagjaar
haar emissie-activiteiten aanzienlijk uitgebreid; het totale bedrag van de
geplaatste leningen bedroeg 138,5 miljoen, zijnde tweemaal zoveel als in
het vorige verslagjaar.
Ben dergelijk resultaat zou in een zo moeüijke période niet zijn bereikt
zonder de voortdurende nauwe en efficiènte samenwerking met de monétaire
autoriteiten van de Lid-Staten. De italiaanse overheid heeft de Bank toegestaan gebruik te maken van een conjunctnrele situatie, gekenmerkt door
een mime liquiditeitspositie, en in mime mate een beroep te doen op de
besparingen in dit land dat stmctureel nochtans kapitaalimporteur is. Dit
geschiedde door de uitgifte van twee leningen in Ikes alsmede door de plaatsing van een obligatielening in dollars. Het omvangrijke beroep op de
italiaanse, alsmede op de franse en belgische kapitaalmarkt hebben de Bank
in Staat gesteld zieh de nodige middelen te verschaffen waarbij vermeden
werd de bestaande spanningen op andere markten nog te vergroten, zoals
op de nederlandse kapitaalmarkt, die in voorgaande jaren voortdurend voor
de Bank openstond, of op de duitse kapitaalmarkt, waar de effectieve
rentevoet in 1966 een niveau bereikte dat een beroep op de besparingen
van dit land practisch onmogelijk maakte.
De bijzonderheden van de in de loop van het verslagjaar afgesloten
leningen worden hierna vermeld :
In mei plaatste de Bank een openbare emissie te New York tot een
bedrag van nominaal US S 25 miljoen (25 miljoen r.e.), tegen een rente
voet van 6,5 %. Deze lening werd vast overgenomen door een internationaal
syndicaat, dat 73 banken omvatte, waarvan 55 europese banken, onder
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leiding van Kuhn, Loeb & Co., The First Boston Corp., Lazard Frères & Co.,
Amsterdam-Rotterdam Bank N. V., Mediobanca, Société Générale de Banque,
Banque de Paris et des Pays-Beis, Deutsche Bank A.G., Caisse d'Ép^ιrgne
de l'Etat, Luxemburg. De obligaties werden bet publiek tegen een koers
van 98% aangeboden. Voor inschrijvers in de Verenigde Staten bedraagt
die koers evenwel 103,539% als gevolg van de «biterest Equalization Tax».
De lening beeft een looptijd van 10 jaar en is van mei 1967 af a pari aflosbaar
in 10 stijgende jaarlijkse termijnen.
In juli werd in Italië een openbare emissie van 15 müjard lires
(24 miljoen rekeneenbeden) geplaatst, tegen een rentevoet van 6%. De
lening werd vast overgenomen door een syndicaat van italiaanse banken
onder leiding van de Mediobanca en bij openbare inscbrijving tegen een
koers van 96% aangeboden. De obligaties, die een looptijd van 20 jaar
bebben, zijn van juli 1970 af a pari aflosbaar in 17 annuïteiten.
Eveneens in juli beeft de Bank in Frankrijk de eerste openbare emissie
geplaatst tot een bedrag van nominaal 200 miljoen franse franken (40,5 mil
joen rekeneenbeden), tegen een rentevoet van 6 l/4%. Deze lening werd
vast overgenomen door een syndicaat van franse banken onder leiding van
Crédit Lyonnais, de Banque Nationale de Paris en de Banque de Paris et
des Pays-Bas. De obligaties, die een maximale looptijd van 15 jaar bebben,
zijn bij openbare inscbrijving tegen een koers van 99 3/4% aangeboden.
De lening is verdeeld in vijf gelijke series obligaties die als volgt worden
terugbetaald :
tegen 103% in juli 1969;

tegen 105% in juli 1972; tegen 107% in juli 1975;

tegen 109% in juli 1978 en tegen 111% in juli 1981.
Voorts beeit de Bank in juli te Luxemburg een openbare emissie
geplaatst van 15 miljoen dollar (15 miljoen rekeneenbeden) tegen een
rentevoet van 6 1/2%. De lening werd vast overgenomen door een syndicaat
bestaande uit de Banca Commerciale Italiana S.p.A., White Weld & Co. Inc.
en de Banque Internationale à Luxembourg S.A. en bij openbare inscbrijving
tegen een koers van 99,50% aangeboden. De obligaties, die een looptijd
van 20 jaar bebben, zijn van augustus 1972 af a pari aflosbaar in 15 gelijke
jaarlijkse termijnen.
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In September heeft de Bank wederom in Italië een obligatielening
geplaatst voor een bedrag van 15 miljard lires (24 miljoen rekeneenbeden)
tegen een rentevoet van 6%. De lening werd in zijn geheel bij de Cassa di
Risparmio delle Provincie Lombarde geplaatst en werd niet aan het publiek
aangeboden. De obligaties, die een looptijd van 20 jaar hebben, zijn van
October 1972 af aflosbaar in 15 gelijke jaarlijkse termijnen.
Tenslotte werd in november in België een openbare emissie geplaatst
van BFr. 500 miljoen (10 miljoen rekeneenheden) tegen een rentevoet van
7%. Deze lening werd vast overgenomen door een groep van banken,
bestaande uit de Generale Bankmaatschappij N.V., de Bank van Brüssel N.V.,
de Kredietbank N.V., de Bank Lambert C.V. en de Banque de Paris et des
Pays-Bas S.A. en bij openbare inschrijving tegen een koers van 99% aan
geboden. De obligaties, die een looptijd van 12 jaar hebben, zijn van
december 1972 af a pari aflosbaar in 7 jaarlijkse termijnen.
Het totale bedrag van de door de Bànk opgenomen middelen beloopt
op 31 december 1966, 359,2 miljoen. Na aftrek van de gedane aflossingen
en rekening houdend met de op de uitstaande leningen te betalen aflossingspremies bedraagt de geconsolideerde schuld per die datum 355 müjoen.

De in de loop van het verslagjaar ondertekende kredietovereenkomsten
brengen het totale bedrag van verstrebte kredieten op 31 december 1966
op 643,6 müjoen. Na aftrek van gedane terugbetalingen tot een bedrag
van 31,7 müjoen, waarvan 13,7 müjoen in de loop van het boekjaar, en
rekening houdend met de koersaanpassingen en annuleringen, beloopt het
totaalbedrag der verstrebte kredieten 610,2 miljoen, waarvan 430,9 miljoen
uitbetaald. De in het verslagjaar verrichte uitbetalingen beliepen 79 müjoen.
Deze vermindering ten opzichte van de in de loop van het vorige verslag
jaar verrichte uitbetalingen ad 100,7 miljoen, houdt verband met het ritme
van de uitvoering van de projecten, waaraan de uitbetalingen zijn gebunden.
De grote projecten van infrastructuur vergen vanzelfsprekend een längere
période van uitvoering. Het nog te störten gedeelte van de uitstaande
kredieten bedraagt per 31 december 1966 179,3 müjoen tegen 122,9 müjoen
aan het einde van het vorige boekjaar.
*

*

*
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Evenals in de voorgaande verslagjaren heeft de Bank de emissiekosten
op leningen over het afgelopen boekjaar geheel afgeschreven ten laste van
de winst- en verliesrekening. Deze afschrijvingen bedroegen 5,9 miljoen
tegen 2,6 miljoen in het voorgaande jaar. Het saldo van de winst- en
verliesrekening bedroeg, vóór dotatie aan de statutaire en andere reserves,
9,4 miljoen tegen 11 miljoen in het vorige verslagjaar.
Van dit bedrag werden 5 miljoen overgeboekt naar de verschillende
reserves en het saldo naar de statutaire reserve.
Per 31 december 1966 beliep het totaalbedrag der diverse reserverekeningen 75,1 miljoen, waarvan 36,6 miljoen statutaire reserve.
Aan het eind van het verslagjaar bedroeg het totaalbedrag der middelen
van de Bank, bestaande uit gestört kapitaal, opgenomen leningen en
exploitatie-overschotten, 677,3 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 1966 r.e. 873.005.175,98.
Per 31 december 1965 bedroeg het r.e. 665.207.321,33.

ACTIVA
Kas en banken, goud, schatkistpapier, Wissels en schuldbrieven.
Het totaal van de onder dit hoofd genoemde posten bedraagt
r.e. 249.239.400 tegen r.e. 168.532.193,98 per 31 december 1965. Het
bedrag is als volgt samengesteld :

- Kas en banken
_ Goud
- Portefeuille

per 31 december 1965

per 31 december 1966

132.011.948,73

184.264.733,43

8.618.999,49

8.636.300,59

27.901.245,76

56.338.365,98

Het schatkistpapier en de schuldbrieven in portefeuille tot een bedrag
van r.e. 42.404.801,91 zijn gewaardeerd tegen de aankoopkoers of tegen
de beurskoers per 31 december 1966, indien laatstbedoelde koers lager was,
doch nooit hoger dan 100 %. Onder dit hoofd zijn voorts opgenomen inge
kochte eigen obligaties van de Bank tot een bedrag van r.e. 888.612,50
(nominale waarde r.e. 900.000,—).
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Het totale bedrag van bovengenoemde posten laat zieh naar geldsoorten als volgt splitsen ;
— geldsoorten van de Lid-Staten

r.e.

181.367.925,88

— andere geldsoorten

r.e.

59.235.173.53

— goud

r.e.

8.636.300,59

— op zieht

r.e.

48.570.831,59

— ten hoogste drie maanden

r.e.

43.350.597,93

— meer dan drie, doeh ten hoogste zes maanden

r.e.

51.053.178,07

— meer dan zes, doeh ten hoogste twaalf maanden

r.e.

80.076.790.54

— langer dan twaalf maanden

r.e.

26.188.001,87

De splitsing naar looptijden is als volgt :

Verstrekte kredieten.
Het hedrag van r.e. 610.177.470,08 vertegenwoordigt het totale hedrag
van de kredieten waarvan de overeenkomsten vóór 31 deeemher 1966
waren ondertekend, na aftrek van de verriehte terughetalingen die in de
loop van het verslagjaar r.e. 13.735.492 03 hedroegen. Van eerstgenoemd
hedrag was op 31 decemher 1966 r.e. 430.857.242 80 aan de geldnemers
uithetaald.
De uit deze uithetalingen voor de Bank voortvloeiende vorderingen
laten zieh naar de geldsoorten als volgt splitsen :
- geldsoorten van de Lid-Staten

r.e.

316.903.981,16

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

r.e.

30.253.113,60

- andere geldsoorten

r.e.

83.700.148,04

De tegenpost van de nog te störten hedragen ad r.e. 179.320.227,28
is opgenomen aan de passiefzijde onder het hoofd : « Nog te hetalen op
verstrekte kredieten ».
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Een vergelijking met het vorige jaar geeft het volgende beeld :
per 31 december 1965

per 31 december 1966

- uitbetaald

365.598.626,24

430.857.242,80

— nog te betalen

122.880.335,87

179.320.227,28

Totaalbedrag van de
verstrekte
kredieten

488.478.962,11

610.177.470,08

De verstrekte kredieten zijn als volgt over de landen verdeeld
Land

België

Uitbetaalde
bedragen
4.800.000,-

Nog uit
te betalen
—

Totaal
4.800.000,-

Duitsland

42.590.761,92

1.500.000,-

44.090.761,92

Frankrijk

67.057.739,81

5.124.507,28

72.182.247,09

274.229.478,07

141.500.000,-

415.729.478,07

Italië
Luxemburg

3.292.983,-

—

3.292.983,-

Griekenland

36.129.081,-

17.052.919,-

53.182.000,-

682.989,-

332.011,-

1.015.000,-

2.074.210,-

2.380.790,-

4.455.000,-

Ivoorkust
Kameroen
Senegal

-

2.430.000,-

2.430.000,-

Kongo-Brazzaville

—

9.000.000,-

9.000.000,-

430.857.242,80

179.320.227,28

610.177.470,08

Ten aanzien van de voomaamste garantie op de verstrebte kredieten
geldt de volgende verdeling.
Het totale bedrag van r.e. 610.177.470,08 omvat r.e. 533.192.409,46
kredieten verstrebt aan de Lid-Staten of door deze gegarandeerd ;
r.e. 45.509.487,82 kredieten verstrebt aan parastatale instellingen in de
Lid-Staten of door deze gegarandeerd; r.e. 7.900.000,- kredieten voorzien
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van de garantie van de Geassocieerde Staten, terwijl het saldo ad
r.e. 23.575.572,80 bestaat uit kredieten voorzien van de bij de kredietverlening op lange termijn gebruikelijke zekerheden.

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

Inventaris en inrichting.
De inventaris en de inrichting, waarvan de kosten geheel zijn afgeschreven, zijn «pro memorie» onder dit hoofd opgenomen.

Te ontvangen rente en provisie.
Onder dit hoofd is opgenomen de lopende doch op 31 december 1966
nog niet opvorderbare rente en provisie ten bedrage van r.e. 8.226.208,19.

Nog niet afgeschreven aflossingspremies.
Het bedrag van r.e. 2.835.695,74 vertegenwoordigt de terugbetalingspremie op de door de Bank in de loop van het boekjaar uitgegeven lening
in franse franken.
De afschrijvingen hierop worden jaarlijks verricht
gedurende de gehele looptijd van de lening.

Diverse rekeningen.
Het onder dit hoofd opgenomen bedrag ad r.e. 2.526.400,97 omvat
r.e. 2.310.747,80 aan deposito's bestemd voor de betaling van vervallen
coupons, die nog niet ter incasso werden aangeboden.
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PASSIVA
Kapitaal.
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. 32.150.155,18 te boek stond, is verhoogd met het saldo van de winst- en
verliesrekening en bedraagt daardoor r.e. 36.545.179,96.
Reserves.
De reserve voor verliezen uit hoofde van verstrekte kredieten en
garanties, die aan het eind van het vorige verslagjaar r.e. 25.500.000,—
bedroeg, werd verhoogd tot r.e. 30.500.000,—.
Het totaal van de bijzondere reserves bedraagt thans r.e. 38.500.000,—
tegen r.e. 33.500.000,— aan het eind van het vorige verslagjaar.
Pensioenfonds van het personeel.
Het bedrag onder dit hoofd opgenomen bedraagt r.e. 945.995,72 tegen
r.e. 776.337,04 per 31 december 1965.
Bedragen verschuldigd uit hoofde van art. 7 paragraaf 2 van de Statuten.
Het bedrag opgenomen onder dit hoofd bedraagt r.e. 344.641,57 tegen
r.e. 385.339,27 per 31 december 1965.
Leningen op midden-lange en lange termijn.
Het bedrag van r.e. 354.981.659,10 opgevoerd onder dit hoofd, vertegenwoordigt de door de Bank opgenomen en op 31 december 1966 nog niet
vervallen leningen, verhoogd met de premies te betalen bij de aflossing.
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De op 31 december 1966 bestaande geconsolideerde schuld van de Bank
laat zieh als volgi verdelen ;
Uitstaande schuld
in nationale
geldsoonen

in r.e.

4 3/4%
4 1/2%

Bankkrediet 1961

Zw.Fr.

1,8 min.

Obligaticlening 1961

fl.

8,0 min.

4 1/2%

Obligatielening 1961

5%

4 3/4%

Uiterlijke
vervaldag

AHossing

411.633,68
2.209.944,74

1967

in 1967.

1968

in jaarlijkse termijnen 19671968.

fl.

50,0 min. 13.812.154,70

1981

in 15 gelijke jaarlijkse ter
mijnen 1967-1981.

Obligatielening 1962

Lires

15,0 mrd. 24.000.000,00

1977

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

Obligatielening 1962

fl.

30,0 min.

8.287.292,82

1982

in 10 gelijke jaarlijkse ter
mijnen 1973-1982.

5 1/2%

Obligatielening 1963

DM

aan het einde van de looptijd.

Obligatielening 1963
Obligatielening 1963

BFr.

1987

in 19 annuïteiten 1969-1987.

FFr.

60,0 min. 15.000.000,00
400,0 min. 8.000.000,00
60,0 min. 12.152,981,73

1970

6%

5 1/2%

Obligatielening 1964

DM

5%
5 3/4%

Bankkrediet 1964
Obligatielening 1964

5%

80,0 min. 20.000.000,00
Lux.Fr. 50,0 min. 1.000.000,00
fl.
30,0 min. 8.287.292,82

1983 elke obligatie telkens voor
een Vierde aan het einde van
het 5e, lOe, 15e en 20ste jaar.
1974 aan het einde van de looptijd.
1974

in 7 annuïteiten 1968-1974.

1984

in 10 gelijke jaarlijkse ter
mijnen 1975-1984.

5-5 1/4% Obligatieleningen 1964
(Kas-obligaties)
5 1/2%
Obligatielening 1964

DM

41,7 min. 10.425.000,00

1971

in 5 ongeveer gelijke jaar
lijkse termijnen 1967-1971.

USÎ

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

in 17 annuïteiten 1969-1985.

Obligatielening 1965

BFr.

1977

in 9 annuïteiten 1969-1977.

Obligatielening 1966

US»

15,0 mrd. 24.000.000,00
500,0 min. 10.000.000,00
25,0 min. 25.000.000,00

1985

6 1/2%
6 1/2%

1976

in 10 stijgende jaarlijkse ter
mijnen.

15,0 mrd. 24.000.000,00
200,0 min. 40.509.939,11

1986

in 17 annuïteiten 1970-1986

1981

in 5 gelijke termijnen om de
drie jaar 1969-1981 met stij
gende aflossingspremie.

6%

Obligatielening 1966

Lires

6 1/4%

Obligatielening 1966

FFr.

6 1/2%

Obligatielening 1966

US»

15,0 min. 15.000.000,00

1986

in 15 gelijke jaarlijkse ter
mijnen 1972-1986.

6%

Obligatielening 1966

Lires

15,0 mrd. 24.000.000,00

1986

in 15 gelijke jaarlijkse ter
mijnen 1972-1986.

7%

Obligatielening 1966

BFr.

500,0 min. 10.000.000,00

1978

in 7 jaarlijkse termijnen 19721978.

352.145.963,36
Aflossingspremies

2.835.695,74
354.981.659,10
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De ontwikkeling van de geconsolideerde schuld der Bank gedurende
het verslagjaar was, gesplitst naar geldsoorten, als volgt :

in DM

Transacties in bet verslagjaar

Per 31 decem
ber 1965 uitstaande schuld

Leningen

47.500.000,-

—

in FFr.

12.152.981,73

40.509.939,11

in Lires

48.000.000,-

48.000.000,-

in BFr.

18.000.000,-

10.000.000,-

in fl.

44.751.381,22

-

in Lux.F.

1.000.000,-

in Zw.Fr.
in US 8

823.267,36

Aflossingspremies

Totaal

45.000.000,-

40.000.000,-

217.227.630,31

138.509.939,11

217.227.630,31

2.835.695,74

141.345.634,85

Aflossingen

2.075.000,-

1.104.972,38

411.633,68

—
3.591.606,06

3.591.606,06

Per 31 decem
ber 1966 uitstaande schuld

45.425.000,52.662.920,84
96.000.000,28.000.000,43.646.408,84
1.000.000,411.633,68
85.000.000,-

352.145.963,36
2.835.695,74

354.981.659,10

Het bedrag van de geconsolideerde schuld dat in de loop van het
verslagjaar 1967 zal vervallen, bedraagt r.e. 5.767.020,42.

Nog te betalen op verstrekte kredieten.
Onder dit hoofd is een bedrag van r.e. 179.320.227,28 opgevoerd, dat
op grond van de vóór 31 december 1966 ondertekende kredietovereenkomsten, nog door de Bank aan de geldnemers moet worden uitbetaald.

Te betalen en vooruitontvangen rente en provisie.
Het onder dit hoofd opgevoerde bedrag van r.e. 7.153.693,89 omvat
r.e. 7.038.318,29 voor verschuldigde maar nog niet vervallen rente en
r.e. 115.375,60 voor ontvangen rente, betrekking hebbende op de période
na 31 december 1966.
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Diverse rekeningen.
Het onder dit hoofd vermelde bedrag van r.e. 5.213.778,46 omvat
r.e. 2.310.747,80 verschuldigd wegens vervallen coupons die nog niet ter
incasso werden aangeboden en voor het overige administratieve transitoria
en voorzieningen bij het afsluiten van het boekjaar.

PRO-MEMORIE REKENINGEN
«Section Spéciale»
Het bedrag van r.e. 66.590.000,- vertegenwoordigt het totaal van de
door de Bank op 31 december 1966 ondertekende kredietovereenkomsten
voor de financiering van projecten in Turkije, voor rekening en in opdracht
van de Lid-Staten in het kader van de «Section Spéciale». Hierop was
uitbetaald r.e. 6.778.211. De specificatie van de rekeningen van de « Section
Spéciale» is opgenomen op blz. 98-99 van dit verslag.
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WINST- EN VERLIESREKENING
DEBET
Administratiekosten en voorzieningen.
De administratiekosten en voorzieningen bedroegen r.e. 2.300.823,77
tegen r.e. 2.570.202,85 voor de vorige verslagperiode.
Deze kunnen worden verdeeld in :
— perso neelsuitgaven

r.e.

1.705.416,34

— algem ene onkosten

r.e.

595.407,43

De stijging van de personeelsuitgaven wordt hoofdzakelijk verklaard
door de herziening van de salarissen in 1966 als aanpassing aan de stijging
van de kosten van levensonderhoud in het vorige jaar, voorts door de uitbreiding van het personeel en de contractuele periodieke verhogingen.
De vermindering van het totaalbedrag van Administratiekosten en
voorzieningen vindt zijn verklaring in een daling van de algemene onkosten
en een reeds toereikende voorziening voor mogelijke andere lasten.
Het personeel van de Bank omvatte op 31 decomber 1966 in totaal
146 personen, waarvan 94 personen werkzaam waren in de vertaaldiensten,
de uitvoerende diensten en de interne dienst.
Rente en kosten van leningen.
Deze post bedraagt r.e. 21.508.405,44 en omvat de rente op de leningen
en andere rentelasten, alsmede de emissiekosten en overige lasten van de
opgenomen leningen.
Afschrijving inventaris en inrichting.
De in de loop van het verslagjaar verrichte uitgaven voor inventaris
en inrichting zijn geheel afgeschreven. Zij bedroegen r.e. 32.881,12 tegen
r.e. 64.465,26 in het vorige verslagjaar.
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CREDIT
Rente en provisie van de verstrekte kredieten.
Deze bate bedraagt r.e. 22.933.511,74 tegen r.e. 18.598.803,82 in de
vorige verslagperiode. In deze stijging weerspiegeit zieh de toeneming van
de bedragen die op de verstrekte kredieten zijn uitbetaald.

Rente en provisie van de beleggingen.
Het bedrag aan opbrengsten, dat de belegging en uitzetting van de
beschikbare middelen hebben opgeleverd, beloopt r.e. 10.265.490,21 tegen
r.e. 7.167.090,17 in de vorige verslagperiode.
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IV
ßESTUUR VAN DE BANK
In de samenstelling van de Raad van Rewind hebben zicb de volgende
wijzigingen voorgedaan als gevolg van verandering in de functies van
enige van zijn leden.
In de jaarvergadering van 21 juni 1966 benoemde de Raad van Gouver
neurs tot opvolger van de Heren ANDRÉ DE LATTRE en FRITZ FECHNER,
die bun functie neerlegden, de Heren FRANÇOIS BLOCH-LAINÉ en HANS
RANNOW als bewindvoerder.
Met ingang van dezelfde datum beeft de Raad voorts tot plaatsvervangende bewindvoerders benoemd de Heer MICHEL ALBERT tot
opvolger van de Heer ALAIN PRATE, die zijn functie neerlegde en de Heer
ANDRÉ POSTEE-VINAY als plaatsvervanger van de Heer MAURICE
PÉROUSE.
In de eerste maanden van bet jaar 1967 bebben de Heren FRANCO
BOBBA, bewindvoerder, en ERNST VOM HOFE en JEAN RIPERT, plaatsvervangende bewindvoerders bun functie neergelegd.
Wij zeggen de Heren ANDRÉ DE LATTRE, FRITZ FECHNER , FRANCO
BOBBA, ALAIN PRATE, ERNST VOM HOFE en JEAN RIPER T dank voor
de waardevolle en deskundige medewerking die zij de Bank bebben verleend.
Brüssel, 3 mei 1967.
De Voorzitter van de Raad van Bewind,
PARIDE FORMENTINI.
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PROBLEMEN MET BETREKKING
TOT DE INDUSTRIËLE ONTWIKKELING
IN DE GEASSOCIEERDE AFRIKAANSE
STATEN EN MADAGASCAR
Daar het merendeel van zeventien met de Europese Economische
Gemeenschap Geassocieerde Afrikaanse Staten en Madagascar zieh
gedurende lange tijd op de uitvoer van een klein aantal grondstoffen heeft
toegelegd, hebben deze landen eerst zeer laat hun industrialisering ter
band genomen. Voor de achterstand zijn talrijke verklaringen aan te voeren,
waarbij de nadruk, al naar de omstandigheden en van geval tot geval, op
historische achtergronden of op natuurlijke en economische factoren valt.
Vaststaat dat landen, waarvan de economische structuur tot dusver het
karakter van gesloten deelhuishouding droeg, alleen tot een ruilverkeermaatschappij kunnen uitgroeien door zieh in eerste aanleg toe te leggen op de
productie van die goederen waarvoor de wet van de comparatieve kosten
in hun voordeel kan werken. In een volgend stadium zal de verdere groei
in het algemeen op industrialisering moeten steunen. Deze wordt niet
alleen verwezenlijkt door de vestiging van veredelingsindustrieën, maar
ook door de toepassing en bevordering van technisch moderne en rationeel
georganiseerde produktiemethodes, kenmerk van de economieën van de
geïndustrialiseerde landen.
In de période tussen de beide wereldoorlogen heeft een aantal dezer
landen een begin met de industriële bedrijvigheid gemaakt, en met name
industrieën op het gebied van de mijnbouw opgericht en industrieën voor
de eerste bewerkingsfase van voor de export bestemde voortbrengselen
van mijnbouw en landbouw. In die tijd kwamen ook cementfabrieken,
brouwerijen en de eerste textielbedrijven tot stand, waarbij veelal de
bedoeling voorzat de invoer door produkten van eigen bodem te vervangen. Sedert de verkrijging van hun onafhankelijkheid is de verdere bevor
dering van deze ontwikkeling bewust tot beleidsdoel gekozen. Voor het
merendeel van de Afrikaanse regeringen betekent economische ontwikkeling
het verbreden van de economische basis door een betere spreiding, zowel
gewestelijk en interregionaal, als binnen eenzelfde bedrijfssector, d.i. industrialisatie. Vele regeringen zouden de uitspraak van Nehroe tot de hunne
kunnen maken : er zijn geen ontwikkelde en onderontwikkelde landen,
er bestaan siechts geïndustrialiseerde en niet-geïndustrialiseerde landen.
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OPPERVLAKTE (in tnlijoenen km^)

TSJAAD
NIGER
MALI
MAURETANIÊ

KONGO (KINSHASA)

SOMALIA
CENTRAALAFRIKA
MADAGASCAR
KAMEROEN

KONGO (BRAZZAVILLE)
IVOORKUST
BOVEN-VOLTA
GABOEN
SENEGAL
DAHOMEY
TOGO

BOEROENDI
RWANDA

57

112.6

28

S

26

BEVOLKING (schatting in mlljoenen inwoners)

ΖΖ

4,0 à 3,1

6,5 à 4.5

ο X
ο W
TT

to'

ir
<
Ü
ω

<
<
Û

<

5

ο
in
liJ

ο
ce
UJ
5

2

D

s.
V

<

σ>
en

h
-1

§
LU

>

Ο
m

m

ω

•

E

<

Ο
Ο

S

m
co

η

-

co
co"

<

[—1

UJ
ζ
UJ
co

i

Ο

3.0 à 2,1

<

«

5 ~
< 5 UJ

ο
ζ

ί(Τ

g 2i
i
ë ξ
co m Ο

• tè**

trt

>

κ

Œ UJ ο IH
Ο Η κ (3 Ο

Η! υ 2 ^ ο

Ο
Ζ3^S
ο IH < ο <

Itti
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RANGORDE VAN DE SECUNDAIRE SECTOR IN DE ECONOMIE (industrie, energie, mijnbouw, ambacht, woningbouw en pubiieke werken in prooenten van de bruto binneniandse produktie tegen marktprijzen)

%
100
80
60 .
40.
20
0.

GABOEN
KONGO (KINSHASA)
MAURETANIE
(BelangrijKe
opbrengsten
mijnbouw)
25 à 36 'h

KONGO (BRAZZAVILLE;
IVOORKUST
CENTRAALAFRIKA —
SENEGAL
KAMEROEN
MADAGASCAR
~
(Begin der
industrialisatie)
15 à 18 %

8 à 14 "/ο

TOGO
DAHOMEY
MALI
NIGER
BOVEN-VOLTA
TSJAAD
minder dan

SOMALIA
RWANDA
BOEROENDI
8%

1.

De verschillende graden in industriële ontwikkeling in de Geassocieerde Afrikaanse Staten en Madagascar.

De 18 GASM-landen beslaan tezamen een oppervlakte van meer dan
11 miljoen km2 en hebben een bevolking van 65 miljoen inwoners. Het
nationale produkt bedraagt naar schatting nauwelijks meer dan 6,7 miljard
r.e.; dit komt neer op een gemiddeld produkt per hoofd van de bevolking
v^m iets meer dan 100 r.e., nauwelijks 6 tot 15% hiervan is afkomstig van de
secondaire sector en slechts 3 tot 8% van industriële bedrijvigheid in eigenlijke
zin.
Uit deze algemene gegevens kan de omvang van de ontwikkelingsproblemen, en meer in het bijzonder die van de vraagstukken ter zake van de
industriële ontwikkeling worden afgeleid; zij geven geen inzicht in de grote
verscheidenheid van de omstandigheden, de verschillende ontwikkelingsstadia; deze laten zieh aflezen uit nevenstaande schema's.
Slechts vijf staten : Kongo Kinshasa, Ivoorkust, Senegal, Kameroen
en Madagascar, heschikken over een enigermate helangrijke fahrieksnijverheid, dank zij het samengaan van een aantal factoren, waarvan enige hieronder volgen :
— de grootte van de binnenlandse markten : het inwonertal \an deze
vijf landen varieert van 3,5 tot 15 miljoen, terwijl het nationale produkt
van elk van deze landen hoven 500 miljoen r.e. ligt, hetgeen als een minimum
is te heschouwen waarheneden de ontwikkeling van andere hedrijfstakken
dan die welke zieh hezighouden met de winning of eerste hewerking van
grondstoffen, zeer moeüijk is gehleken. De dunst hevolkte van deze vijf Staten
zijn Senegal en Ivoorkust (3,5 en 3,9 miljoen inwoners), hiertegenover staat
echter een naar verhouding hoog produkt per hoofd van de bevolking (resp.
circa 200 en 250 r.e.);
— het hezit van een goede zeehaven : een directe toegang tot zee hevordert het ontstaan van een industriekern, terwijl de afwezigheid van een
dergelijke toegang tot zee een moeilijk te overkomen helemmering voor de
industrialisering van de afrikaanse staten vormt ;
— tenslotte het ter plaatse of in de onmiddellijke omgeving aanwezig zijn
van de voornaamste factoren, noodzakelijk voor elke vorm van industriële
produktie : natuurlijke hulphronnen, infrastructuur, energie, geschoolde
arheid, kapitaal en ondernemers.
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PLAATS VAN DE SECUNDAIRE SECTOR IN DE ECONOMIE VAN SENEGAL, IVOORKUST EN KAMEROEN
Toegevoegde waarde
(miljoenen r.e.) (1)
Senegal

PRIMAIRE SECTOR (landbouw)
SECUNDAIRE SECTOR
(nijverbeid zonder bouwnijverbeid en openbare werken)

Ivoorkust

%
Jaarlijks groeipercentage
naar de waarde
Kameroen

Senegal

Ivoorkust

Kameroen

1960

1965

1959

19631964

1959

1965

1960

1965

1959

19631964

Senegal

164

202

282

365

195

230

34,4

35,2

50,1

41,0

48.0

41,3

4,3

5,3

3,7

73

90

73

156

45

81

15,3

15,7

13,1

17,5

11.1

14,6

4,3

16.2

14,1

50

65

45

107

27

59

10,6

11,3

S,1

12,1

6,8

10,7

5.2

18,8

18,8

44,1

3.3

12.3

10,7

100

3,8

9,6

7,4

TERTIAIRE SECTOR

240

283

207

370

166

246

50,3

49,1

36,8

41,5

BRUTO BINNENLANDSE
PRODUKTIE

477

575

562

891
(3)

406

557

100

100

100

100

100

24

26

21

39

10

16

17

19

13

27

6

12

3,02

3,48

3,98
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(in miljoenen inwoners)
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TOEGEVOEGDE WAARDE
per hoofd (r.e.) :
— van de secundaire sector
— van de industrie (zonder
bouwnijverheid en openbare
werken)

Ivoor
kust

1959

3,435

(1) Herleid tot marktprijzen tegen gangbare CFA-franken.
(2) 1966 (schattingen) : primaire; 221; secundaire: 99 (waarvan industrie: 74); tertiaire: 283; bruto binnenlandse produktie: 603.
(3) Raming 1966 : 968 min. r.e.
N.B. : In het vervolg :
— omv at de «secundaire sector» ontginningsindustrieën, energie, fabrieksnijverheid, ambachtelijke bedrijvigheid, de bouwnijverheid en openbare
werken ;
— beho udens vermelding van het tegendeel wordt onder « de industrie » verstaan de secundaire sector zonder de bouwnijverheid en openbare werken.

De Bank heeft haar hulp verleend bij de ontwikkeling van met name de
volgende drie landen : Senegal, Ivoorkust en Kameroen. Deze Studie zal
vooral gewijd zijn aan een ontleding van de zieh in deze landen voordoende
Problemen.
Ondanks de in bet jongste verleden geboekte vooruitgang is de industriële ontwikkeling in deze drie landen nog beperkt. De toegevoegde waarde
van de « secundaire sector », waaronder begrepen de mijnbouw, de ambacbtelijke nijverbeid, de bouwsector en openbare werken, bedroeg in 19641965 (1) in Ivoorkust slecbts 155 miljoen r.e., in Senegal 90 miljoen en in
Kameroen iets meer dan 80 miljoen, betgeen neerkomt op resp. 17,5, 15,7 en
14,6% v an de bruto nationale produktie.
De toegevoegde waarde van de industrie, omvattend de fabrieksnijverbeid, de energiebedrijven, de mijnbouw en de ambacbtelijke nijverheid,
bereikte in Ivoorkust slecbts 107 miljoen r.e., in Senegal 65 miljoen r.e., en
in Kameroen 60 miljoen r.e., of wel 11 à 12 % van de bruto nationale produktie
in elk van de drie Staten; per boofd van de bevolking betekent dit een toe
gevoegde waarde van 27 r.e. voor de Ivoorkust, 19 r.e. voor Senegal en 12 r.e.
voor Kameroen.
Tocb wordt er een grote kracbtinspanning geleverd om de industrialisering op gang te brengen en vertoont de industriële sector in Ivoorkust en
Kameroen een groei-percentage dat tweemaal zo boog is als dat van de
bruto nationale produktie (gemiddeld 18,8% sedert 1959-1960). In de période
1959-1965 ligt dit percentage voor Senegal nauwelijks boger dan 5,2, terwijl
van 1959-1962 een percentage van 10 werd bereikt. Men dient bierbij evenwel
te bedenken dat dit land, waarvan bet industrialisatieprogramma in vele
gevallen vooruitliep op afzetmogelijkbeden, gebaseerd op een westafrikaanse
douane-unie, zieh beeft moeten aanpassen aan een geringere marktomvang.
Het feitelijke energieverbruik vormt een vrij goede aanwijzing voor de
industriële ontwikkeling. In Senegal ligt dit in de orde van grootte van bet
equivalent van 560.000 ton steenkolen per jaar, betgeen neerkomt op 165 kg
per boofd van de bevolking, waarin in boofdzaak wordt voorzien door de
invoer van aardolieprodukten. In Ivoorkust, waar bydro-electriscbe energie
11 % van de totale beboefte dekt, bedraagt bet verbruik bet equivalent van
500.000 ton steenkolen, of wel 130 kg per boofd. In Kameroen bereikt bet
verbruik 850.000 ton, neerkomend op 170 kg per boofd, waarvan driekwart
(1) Het jaar 1965 voor Senega] en Ivoorkusc.
Het jaar 1963-1964 v oor de Bondsrepubliek Kameroen.
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geleverd wordt door hydro-electrische energie afkomstig van de EDEAinstallaties, die jaarlijks meer dan 1 miljard kWh voortbrengen ; de energie
wordt grotendeels aangewend voor de electrolyse van aluminium. Het
energieverbruik neemt snel toe : voor electrische energie worden in Senegal
en Kameroen percentages van 12 tot 13,5 per jaar genoteerd, in Ivoorkust
aanvankelijk 30, daarna 20.
De toestand waarin de industriële sector verkeert, verschilt van Staat
tot Staat en houdt met name verband met de verschillen die in de landbouw
en de bosbouw bestaan, en met de verscheidenheid van energiebronnen en
bodemrijkdommen. Daarom wordt voor Senegal, Ivoorkust en Kameroen
een afzonderlijke beschrijving van de opbouw, de ontwikkeling van de indus
trie en de vooruitzichten te dien aanzien, gegeven resp. op de pagina's 85
tot 88, 88 tot 91 en 91 tot 94.
Naast de verschillen in omstandigheden en in opzet die door een uitvoerige analyse aan het licht komen, vertonen de ontwikkelingsproblemen in
elk van deze Staten talrijke punten van overeenkomst.
2.

Punten van overeenkomst ten aanzien van de industrialisering in
de drie Staten.

De industrialisering heeft zieh aan de drie staten hier onder beschouwing
opgedrongen, als in vele andere ontwikkelingslanden. Zij heeft in sterke
mate tot de economische groei van de landen bijgedragen, zonder dat het
altijd mogelijk is deze bijdrage nauwkeurig te bepalen. De groeipercentages
van de industriële sector zijη gemiddeld tweemaal zo hoog als die van de
totale bruto nationale produktie en vaak drie tot vier maal zo hoog als die
in de primaire sector. De gevolgen van de industrialisering blijven echter
niet tot vergroting van de toegevoegde waarde beperkt, er ontstaat daarenboven een samenstel van talrijke, moeilijk meetbare neveneffecten. Een deel
van de vergrote toegevoegde waarde vindt zijη tegenpost in de beloning
van buitenlands kapitaal en stafpersoneel ; anderzijds weet men niet welk
effect een eilternatief gebruik van de produktiefactoren in andere sectoren
dan de industrie zou hebben gehad.
Men is derhalve genoodzaakt tot een kwalitatieve en algemene waardering van de effecten van industrialisering te komen. In de eerste plaats kan
men door industrialisering een te ver doorgevoerde specialisatie in de voortbrenging van grondstoffen en voornamelijk van tropische gewassen ver-
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mijden, die een zeer onelastische vraag ontmoeten en aan een sterk schommelend prijsbeloop onderhevig zijn. Industrialisering schept werkgelegenheid
voor werkloze en half-werkloze arbeidskrachten, gaat in bet algemeen
gepaaxd met een toeneming van de produktiviteit, alsmede met een streven
naar beroepsvorming. In een ontwikkelingsland zal elke nieuwe industrievestiging in haar directe omgeving bijdragen tot verbetering van werkmethodes, verbetering van werktuigen en organisatie, tot gunstiger vervoerskosten, tot betete dienstverlening van de ter plaatse aanwezige nijverheid, tot
opvoering van bet pail der techniek en tot ruimere scholingsmogelijkheden
van bet arbeidspotentieel. De verbreiding en bet op gang brengen van de
tecbniscbe ontwikkeling worden bierdoor vergemakkelijkt, terwijl ook bet
aangrenzende platteland de gunstige invloed er van ondervindt. De nieuw
gevestigde industrieën ondersteunen elkaar tijdens bet industrialiseringsproces, zodat verscbeidene projecten, die ieder op zicbzelf geen levensvatbaarbeid zouden bezitten, door bundeling een kans van slagen krijgen. In een
ontwikkelingsland kan de industriële sector in zijn gebeel ongetwijfeld als
de drijvende kracbt worden beschouwd, zowel wegens de groeipercentages
van de opbrengst en de produktiviteit, die boger dan die in andere sectoren
liggen, als door de teweeggebracbte stimulerende nevenefFecten. Deze nevenefFecten, w aarvan de intensiteit afhangt van de takken van nijverbeid, doen
zicb voor op bet gebied van de aFzet, de toelevering, de omvang, de produkti
viteit, terwijl zij ook aansporend zullen werken en tot navolging zullen
opwekken. Voor de zicb industrialiserende landen kan bieruit een vrij lange
période van toenemende opbrengsten volgen.
De industrialisering, die zicb in Senegal, Ivoorkust en Kameroen ondanks
een snelle vooruitgang in een beginstadium bevindt, vertoont waar bet de
resultaten betreFt, een aantal gemeenscbappelijke kenmerken.
Een eerste categorie wordt gevormd door de vestiging van industrieën
op bet gebied van de mijnbouw en industrieën die grondstofFen, bestemd
voor de export, ter plaatse van de winning bun eerste bewerking doen
ondergaan. Het betreft produkten die niet gebonden zijn aan de omvang
van de binnenlandse markt, niaar afbankelijk zijn van de ontwikkeling op
buitenlandse markten oF zelFs v an de wereldmarkt. Deze industrieën kunnen
stimulerend werken op bet ontstaan van lager in de verticale produktiekolom gelegen industrieën. Goede voorbeelden van dit procès worden
gevonden in de jongste ontwikkeling van een aluminiumverwerkende
industrie in Kameroen, de boutnijverbeid in Ivoorkust, de produktie van
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geraffineerde olie in Senegal en de binnenkort te verwachten voortbrenging
ervan in Ivoorkust en de in aanbouw zijnde kunstmestfabriek in Senegal.
De tweede categorie omvat industrieën die plaatselijke produkten verwerken ter voorziening in de binnenlandse vraag naar eindprodukten. Het
samenstel van textielbedrijven en olieslagerijen die voor de plaatselijke
markt produceren vormen het schoolvoorbeeld van dit type nijverheid,
waartoe tevens een in aanbouw zijnde suikerfabriek in Kameroen en een
cementfabriek in Senegal kunnen worden gerekend. Dit betekent dat ter
plaatse een volledige produktiekolom tot stand komt, van de voortbrenging
van de grondstof tot het voor consumptief verbruik bestemde eindprodukt.
Voor dit procès is echter de aanwezigheid van grondstofFen en een voldoend
grote binnenlandse markt een dwingende voorwaarde. Over het algemeen
is de produktiekolom kort en omvat niet meer dan een of twee opeenvolgende
bewerkingsstadia.
De derde categorie tenslotte wordt gevormd door industrieën die, ter
voorziening in de behoeften van de binnenlandse vraag naar eindprodukten,
de montage of de laatste bewerkingsfase van onderdelen of halffabrikaten
verzekeren. De jongste vestigingen van dit soort industrieën zijn talrijk en
verschillen grotelijks in omvang, te weten van confectie-ateliers tot steenmalerijen en aardolieraffinaderijen. Aanvankelijk zal deze nijverheid zieh
beperken tot weinig ingrijpende verwerking — de engheid van de plaatselijke
markt noodzaakt tot produktie op beperkte schaal in kleine bedrijfseenhedenen zal slechts een kleine vergroting van de toegevoegde waarde opleveren.
Op de lange duur echter openen deze industrieën mogelijkheden tot het
vestigen van hoger in de produktiekolom gelegen industrieën, voor zover de
omvang van de markt en een juist economisch beleid dit mogelijk maken.
Uit het ontbreken of de grote zeldzaamheid van industrieën voor halffa
brikaten en van basisindustrieën is de onbelangrijkheid van het inter-industriële verkeer te verklaren, en dientengevolge het geringe vermögen van de
bestaande nijverheid om een werkelijk stimulerende invloed uit te oefenen.
Uit een tabel die het inter-industriële verkeer in Senegal in 1959 weergeeft daarbij onderscheid makend tussen posten van plaatselijke herkomst en
posten van buitenaf - kan bij voorbeeld worden afgeleid dat de enige takken
waarvan de produktie voor een niet te verwaarlozen gedeelte bestemd is
voor de noodzakelijke toelevering aan andere bedrijfstakken, de volgende
zijn : landbouw en visserij (37 % van het totaal van het intermédiaire verbruik
van goederen van plaatselijke herkomst), dienstenverkeer (32%), vervoer
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(10%), bouwnijverheid en openbare werken (6%), energie (circa 3%), metaalbewerking (2,5% voornamelijk toe te schrijven aan onderhoudsbedrijven
en herstelbedrijven voor auto's) en de bouwmaterialen (2,4%). De produktie
van 9 andere takken van nijverheid gaat voor 95 % naar de bevrediging van
de vraag naar eindprodukten en naar de export en draagt slechts 5 % tot
bet inter-industriële verkeer bij.
Hierin moet ongetwijfeld de grote zwakheid van de nijverheid en de
voornaamste hinderpaal voor een geïntegreerde ontwikkeling in de betrekkelijk kleine ontwikkelingslanden gevonden worden.
Er zijn echter ook nog andere factoren aan te wijzen, zoals de ontoereikendheid van de binnenlandse besparingen, bet ontbreken van eigen ondernemers en de schaarste aan geschoolde arbeiders, die zeer vaak tot een
beroep op buitenlandse medewerking nopen.
In ontwikkelingslanden wordt de vorming van besparingen belemmerd
door talrijke factoren van economische, sociologische en institutionele aard,
en in de allereerste plaats door de geringheid van bet inkomen per boofd
van de bevolking. Tengevolge van de geringe werkgelegenbeid, verbruikt
een deel van de bevolking zonder te produceren, of verbruikt meet dan zij
produceert; de traditionele saaxnhorigbeid van de families en de voorliefde
van de sociaal meer bevoorrecbte lagen der bevolking voor status-uitgaven
verscberpen dit verscbijnsel. Toch zijn er particulière besparingen en ontwikkelen zieh andere dan de gebruikelijke spaarvormen, zoals blijkt uit de
jongste toeneming van de particulière tegoeden bij banken en financieringsinstellingen, van girorekeningen en tegoeden bij spaarbanken. Op bet ogenblik is echter de bijdrage van de besparingen tot de financiering van de industrialisatie nog te verwaarlozen. De spaargelden worden vooral belegd in bet
buitenland of in plaatselijke bandelsondernemingen en onroerende goederen, beleggingen die een boog rendement opleveren. Zij dragen derbalve
slecbts tot de financiering van de nijverbeid bij, voor zover zij de vorm van
deposito's bij bet bankwezen aannemen, dat dan tot de tegenwaarde van bet
hem toevertrouwde geld kredieten op middellange termijn kan verstrekken.
Het probleem is derbalve niet alleen de gezinsbesparingen te bevorderen en
bet aantal spaarkassen te vergroten, maar ook middelen te vinden om de
besparingen op de financiering van de industriële ontwikkeling te richten.
De bedrijfsbesparingen die gelijke tred bouden met de groei van de
moderne sector van de volksbuisbouding en haar industrialisering, vormen
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een ander probleem : de ondememingen werken voor een belangrijk deel
met bet kapitaal van buitenlandse investeerders, die staan op volstrekte
vrijheid ten aanzien van de overmaking van opbrengsten en winsten. ledere
maatregel van overheidswege die er op gericht is door deviezenbepalingen
of buitensporig hoge belastingen deze soort besparingen in het land te houden,
houdt het gevaar in de bron van deze financieringsmiddelen te doen opdrogen.
Herinvestering van deze besparingen ter plaatse wordt het best bevorderd
door goede vooruitzichten op economische groei te scheppen. Reeds nu draagt
de zelffinanciering aanzienlijk bij tot vernieuwing en uitbreiding van de
bestaande bedrijven. Bepaalde belangrijke, veelal commerciële, ondernemingen
gaan over tot minderheidsdeelnemingen in nieuwe industriële vestigingen.
Tenslotte trachten bepaalde afrikaanse Staten een deel van de bedrijfsbesparingen in het land te houden door of wel het uitgeven van leningen tegen
aantrekkelijke voorwaarden, zeals in Senegal, of zoals in Ivoorkust door
een verplichte bijdrage aan een «Nationaal Investeringsfonds » in de vorm
van een extra heffing aan directe belastingen. Tot het bedrag van de heffing
ontvangen de belastingplichtigen een schuldbekentenis, die door het Fonds
van hen wordt teruggekocht, wanneer zij in een goedgekeurd project investeren of inschrijven op door de « Nationale Financieringsmaatschappij »
uitgegeven obligaties voor een bedrag dat een veelvoud is van de afgeloste
schuldbekentenis. Kameroen heeft een stelsel ingevoerd waarbij men verplicht is « kapitaalgoederenbons » aan te kopen; de opbrengst ervan wordt
door een Nationale Investeringsmaatschappij beheerd.
Hierbij dient niet uit het oog te worden verloren dat zodanige maatregelen slechts met mate en overleg kunnen worden toegepast, wanneer
men kapitaalvlucht en een uittocht van ondernemers wil voorkomen. De
doeltreffendheid der maatregelen veronderstelt een dynamische economie,
aantrekkelijke investeringsmogelijkheden, een goed bestuursapparaat en een
stabiel overheidsbeleid.
De overheidsbesparingen leveren over het algemeen slechts een kleine
bijdrage tot de industrialisering. De oorzaken moeten gezocht worden in
het enerzijds geringe bedrag der besparingen en in het feit dat deze bespa
ringen normaal worden aangewend voor de financiering van investeringen
die uitsluitend op de weg van de overheid Hggen, te weten investeringen
ter zake van de administratieve, economische, culturele en sociale infrastructuur. Door tot beperkte bedragen te lenen kan men vooruitlopen op de
toekomstige overheidsbesparingen, mits evenwel een straffe begrotings-
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politick en een produktieve aanwending der opgenomen middelen gewaarborgd zijn. Inflatoire financiering door geldschepping zal daarentegen buitenlandse particulière investeerders afschrikken, terwijl hierdoor evenmin bet
aankopen van kapitaalgoederen in bet buitenland wordt vergemakkelijkt.
In de drie Staten bier onder bescbouwing is de geldscbepping aan multi
nationale afspraken gebonden die een beroep op dit middel aan straffe beperkingen onderwerpen, zodat de industrialisering in deze landen zicb in een
sfeer van monétaire stabiliteit en vrijbeid van overmakingen kan ontwikkelen,
betgeen een gunstig investeringsklimaat voor particulieren scbept.
Door de ontoereikendbeid van de verscbillende soorten binnenlandse
besparingen is men noodzakelijkerwijze aangewezen op bet aantrekken van
buitenlandse financieringsmiddelen.
Zicb industrialiserende landen zullen
bij bet aantrekken van kapitaal de concurrentie van geindustrialiseerde landen
ondervinden, waar de beboefte aan investeringsmiddelen de tendentie beeft
toe te nemen, zowel in verband met bun eigen ontwikkelingseisen als in
verband met de gevolgen van een nieuwe industriële omwenteling, mogelijk
gemaakt door wetenscbappelijke vindingen en door bet in wetenscbappelijke
vorming gestoken kapitaal, als gevolg waarvan een versnelde veroudering van
de kapitaalgoederen optreedt.
Hoewel er reeds talrijke afrikaanse ondernemingen op bet gebied van
de bandel, bet vervoer, de bouwnijverbeid en openbare werken bestaan,
zijn plaatselijke initiatieven en deskimdige ondernemers die bereid zijn
zicb aan industriële ondernemingen te wagen en in Staat een dergelijlce
onderneming tot een goed einde te brengen, nog bijzonder zeldzaam;
derbalve moeten zowel de initiatieven als bet grootste deel van bet kapitaal
uit bet buitenland komen. Het scheppen van een klimaat, dat bet toevloeien
van buitenlandse investeringen begünstigt, is ongetwijfeld ook bet beste
middel om te zijner tijd een klasse van nationale ondernemers te doen
ontstaan ; er zijn goede redenen om aan te nemen dat « evenals bet kapitaal,
de ondernemersgeest een bijprodukt van bet economiscbe ontwikkelingsproces is en dat deze zelden ontbreekt in een maatscbappij die de uitoefening van de ondernemersfunctie bevordert».
Het blijkt evenwel zeer gewenst de standpunten en de doelstellingen
van enerzijds de buitenlandse investeerder en anderzijds van de zicb indus
trialiserende Staat nader tot elkaar te brengen. De buitenlandse investeerder
stelt zicb tot taak te bewijzen dat bet bebalen van winst, kenmerk van een
economiscb gezonde onderneming, recbtmatig is en een bijdrage betekent
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tot de economische vooruitgang, terwijl hij deze winst tevens beschouwt
als een premie voor de ondoelmatigheden, die hij ontmoet. Anderzijds is
de zieh industrialiserende staat, verantwoordelijk voor de ontwikkeling,
bedacht op het scheppen van werkgelegenheid, op het bevorderen van
promotiekansen van de eigen onderdanen binnen de buitenlandse onderneming, op de algemene groei, op investering in het land zelf van een
redelijk gedeelte van de winsten, en zal hij een goede vervlechting van de
onderneming met de nationale economie willen verzekeren.
Het vraagstuk van de schaarste aan geschoolde arbeidskrachten en
aan stafpersoneel lijkt a priori het gemakkelijkst op te lossen door zowel
een beroep te doen op buitenlandse technische bijstand als op het terhandnemen van de beroepsvorming. Beide oplossingen brengen echter extra
kosten met zieh mede, die op de kostprijs en de rentabiliteit van de projecten
zullen drukken. Anderzijds hebben de problemen ter zake van de vorming
van stafpersoneel meer aspecten dan op het eerste gezicht lijkt : het verwerven van theoretische kennis en technische vaardigheid is niet voldoende,
maar dient vergezeld te gaan van een verandering van het gedragspatroon,
van een wezenlijke andere instelling. Dit is niet zozeer afhankelijk van
onderwijsmethoden en vakopleiding, als wel van een langdurige inwerking
van de mentaliteit, waardoor een op industriële basis geschoeide maatschappij wordt gekenmerkt.
Niettemin hebben de drie Staten zieh grote inspanningen getroost
om de hinderpalen uit de weg te ruimen en gunstige voorwaarden te
scheppen. De vestiging van industriële bedrijven komt tot stand onder
en ontwikkelt zieh in een zeer liberaal klimaat. Buitenlands kapitaal, aanvankelijk bijna geheel van franse oorsprong, later in toenemende mate
afkomstig van andere europese landen, wordt er geïnvesteerd in de mate
dat een voldoende rentabiliteit kan worden verwacht en op voorwaarde
dat de risico's binnen redelijke grenzen blijven. De regeringen trachten
investeringsactiviteiten aan te moedigen door een samenstel van maatregelen, die er op gericht zijn de ongewisheden te beperken, het belang
dat de overheid bij het welslagen van de ondernemingen heeft te onderstrepen en de ondernemers verschillende voordelen toe te kennen die hen
in Staat moeten stellen de moeilijkheden, verbonden aan het totstandbrengen van industriële ondernemingen in Afrika, en wel in het bijzonder
tijdens de aanloopperiode, te overwinnen. Van deze maatregelen moeten
de volgende worden genoemd :
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— deelneming door de Staat of een publiekrechtelijke financieringsinstelling
in het maatschappelijk kapitaal van industriële ondernemingen ;
— borg stelling van de Staat voor bepaalde leningen aangegaan voor de
financiering van projekten;
— het geven of handhaven van voldoende bescherming tegen concurrerende
invoer van industrieprodukten ;
— de bestudering van mogelijkheden voor industrialisering, het instellen van
diensten ter bevordering van de nijverheid, uitwerking van ontwikkelingsplannen, waarbij de vooruitzichten ten aanzien van de industriali
sering worden beschouwd in het licht van de te voorziene ontwikkeling
van het gehele economische bestel, en een gehele reeks van bemoeiingen
van algemenere aard ter zake van het onderwijs, de verbetering van de
infrastructuur, de stedenbouw, de vergroting van de doelmatigheid van
het bestuursapparaat, enz., alle bemoeiingen die het scheppen van gun
stigere omstandigheden voor de ontwikkeling van de bestaande nijver
heid en voor de oprichting van nieuwe industrieën beogen;
— tenslotte het toekennen van bepaalde, over het algemeen zeer verschülende voordelen aan industriële ondernemers; de belangrijkheid van de
voordelen verschilt, afhankelijk van de prioriteit die men aan de aldus
begunstigde investering toekent.
De fundamentele beschikkingen van deze « investeringscodes » geven,
naast de voor iedere Staat kenmerkende verschillen op ondergeschikte
punten, een grote mate van overeenkomst te zien. Het voornaamste belang
ligt in het vaststellen van een bevoorrechte behandeling die zieh uitsluitend
uitstrekt tot bedrijven die voorrang genieten. Hiermede worden die bedrijven
bedoeld, waarvan de doelstellingen beschouwd worden in overeenstemming
te zijn met die van het ontwikkelingsplan van de betrokken Staat. De
beschikkingen vallen uiteen in twee vormen : vestigingsovereenkomsten
en gunstregelingen. De eerste vorm is voorbehouden aan ondernemingen
die door het geïnvesteerde bedrag en door bun economische belang als
zeer belangrijk voor de ontwikkeling van het land worden beschouwd.
De overeenkomsten komen tot stand door onderhandelingen tussen de
Staat en de onderneming, moeten bij wet worden goedgekeurd en hebben
over het algemeen een vrij lange duur, die 25 jaar kan belopen. Zij beogen
aan de belangrijkste ondernemingen op plechtige wijze stabditeit van de
algemene, juridische, economische en financiële voorwaarden te waarborgen. De gunstregelingen komen volgens een eenvoudigere procedure.
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meestal bij beschikking, tot stand, hebben geringere voordelen waarvan
de voornaamste op fiscaal terrein liggen, bestaande uit vrijstelling, ontheffing en tijdelijke vermindering van belastingen.
De investeringscodes vormen een middel dat op soepele wijze de
investeringsbedrijvigheid bevordert en een sfeer van vertrouwen schept,
zij bet vaak ten koste van een direct en aanzienlijk offer voor de overheidsfinanciën, maar dat daarom bet bewijs van een werkelijke bereidheid tot
bet toelaten van buitenlandse investeringen levert. Het is echter gewenst
dat bij voorkeur die industrieën worden aangetrokken waarvan de produktiekosten niet aanzienlijk hoger liggen dan de prijzen van soortgelijke
ingevoerde goederen. Bij een beroep op maatregelen tot stelselmatige
bescherming mögen nimmer de grondbeginselen van economische
rentabiliteit en, althans op de längere duur, van mededinging uit het oog
worden verloren.
De regeringen van de landen der Gemeenschap dragen hunnerzijds
bij tot de ontwikkeling van Afrika door het verstrekken van leningen of
garanties bij export, dan wel door rechtstreekse leningen en in enkele
gevallen in de vorm van participaties door overheidsinstellingen.
Hoe belangrijk die voordelen ook mögen zijn, zij zijn onvoldoende
om een snelle en volledige ontwikkeling van de industriële investeringen
te verzekeren. In dit opzicht zal een zieh snel ontwikkelende economie die
zieh, binnen redelijke grenzen, aan een zekere mededinging blootstelt,
de beste Stimulans vormen.
De voornaamste moeilijkheid, waarmede men te kampen heeft, houdt
verband met de te kleine omvang van de nationale markten. Gevreesd
moet worden dat een geïntegreerde industriële ontwikkeling op de schaal
van deze of gene Staat van de GASM spoedig onoverkomelijke moeilijkheden
zal ontmoeten. Opgezet in een te eng nationaal kader, dreigt een zelfs
beperkte industrialisering tot böge kosten, overbodige produktie en een
onderbezetting van de produktiecapaciteit te leiden. Reeds vele malen is
met nadruk gesteld : « Industrialisering is niet mogelijk in kleine afgesloten
gebieden ».
Deze moeilijkheid maakt duidelijk dat de Staten die dit aangaat
de taak hebben tot politieke oplossingen te komen, die liggen op het
gebied van een hergroepering en harmonisering van het in de verschillende
landen gevoerde economische beleid dan wel gevonden kunnen worden
in het oprichten van douane- en economische unies.
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In dit opzicht opent het begin 1966 van kracht geworden verdrag tot
instelling van een Douane- en Economische Unie van Midden Afrika
(UDEAC), afgesloten tussen Kameroen, de Republiek Centraal Afrika,
Kongo, Gabon en Tsjaad, zeer bemoedigende vooruitzichten. Hoewel
dezelfde behoefte zieh in Westafrika steeds sterker doet gevoelen, bevinden
de pogingen om daar tot een ruimer dan streeksgewijze geordend economisch
gebied te komen, zieh in een veel minder ver gevorderd stadium. De jongste
opriehting door de Staten van de Raad van de Entente van een Hulp- en
Garantiefonds voor opgenomen leningen, en meer nog in het ruiniere
kader van de Gemeensehappelijke Afrikaanse en Madagasearse Organisatie
(OGAM, die 14 van de GASM verenigt) de afsluiting van de afrikaanse
en madagascarse suikerovereenkomst, vormen de eerste stappen in de
goede rich ting, te weten vertu iming van de voor de nieuwe industrieën
openstaande markten.
Dergelijke overeenkomsten kunnen echter niet geheel en al de feitelijke
toestand verbeteren : bij de huidige stand van hun middelen en bun aardrijksktmdige ligging ligt het niet voor de hand dat alle Staten zieh geroepen
voelen tot een gelijke mate van industrialisering. Het is integendeel mogelijk
dat de tendentie tot samentrekking van de voornaamste investeringen op
enkele gunstige plaatsen of in enkele kernen, zoals Dakar, Abidjan, DoealaEdea, Kinshasa, Loeboembashi, zieh zal versterken, terwijl aan de periferie
van deze gebieden slechts enige industriekernen van ondergeschikt belang
tot ontwikkeling komen. Dientengevolge is het geboden alles in het werk
te stellen om zodanige voorwaarden te scheppen dat een betere verdeling
van de gevolgen van de industrialisering tussen de industriekernen en de
minder gunstige, meestal in het binnenland gelegen gebieden wordt
bewerkstelligd.
Tenslotte is het duidelijk dat de industriële ontwikkeling van landen,
waarvan 80 % van de bevolking haar bestaan in de landbouw vindt, ondenkbaar is zonder de van oudsher gevestigde landbouwsector tot ontwikkeling
te brengen en te moderniseren. De bemoeiingen ten aanzien van zowel
de ene als de andere sector moeten elkaar aanvullen. De groei van de
agrarische sector moet de jonge nijverheid een vergroting van haar markt
op het platteland verzekeren, alsmede de deviezeninkomsten benodigd \oor
de invoer van kapitaalgoederen, en de aanvoer van de te verwerken grondstoffen, terwijl de landbouw tegelijkertijd voor de voedselvoorziening van
een groeiende stedelijke bevolking zal moeten zorgdragen.
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De Republiek Senegal.
De industrie van Senegal dankt haar ontwikkeling voor het overgrote deel aan de
bijzondere ligging van Kaap Verde en aan de positie van bestuurs- en handelscentrum
van de voormalige groep van franse westafrikaanse gebieden, die Dakar tot 1958 innam.
De samentrekking van 90% van de industriële bedrijvigheid van dit land in de omgeving
van deze stad is moeilijk verenigbaar met het streven naar een beter evenwicht tussen
de onderscheiden gebieden, maar uit een oogpunt van industriële ontwikkeling vormt de
concentratie een gunstige factor.
Aardnoten zijn verruit het belangrijkste produkt van Senegd; de olieslagerijen,
waarvan de eerste in 1921 werd opgericht, vormden het begin van de industrialisering van
het land. Aan het einde van de laatste oorlog was reeds een aanvang gemaakt met een
zekere differentiatie van de produktie, daarna heeft de senegalese nijverheid, dank zij
het bestaan van een markt van bijna 20 miljoen inwoners, in de jaren 1945 tot 1960 een
période van uitzonderlijk krachtige ontplooiing en differentiatie gekend.
Sedert de onafhankelijkheid is aan het streven naar industrialisering een voorname
plaats ingeruimd in de eerste twee vierjarenplannen voor de economische en sociale
OPBOUW EN ONTWIKKELING VAN DE INDUSTRIESECTOR IN SENEGAL
Toegevoerde wasrde in 1962 (1)
mil).
r.e.

Index
Cemiddeld
van de industriële
groeipercentage
produktie
% van de
per /aar
1965
(in %)
% van industrie
(zander
het
ambacb- 1959=100 1962=1 00 1959-1965 1962-1965
totaal
telijke
nijverheid)

Electriciteit

6,80

11,4

14,3

193,0

118,3

11,6

5,8

Mijnbouw

2,28

3,8

4,8

693,1

155,0

38,0

15,8

Bouwmaterialen
Chemische industrie

2,12

3,6

4,5

5,9

98,6
111,5

0,9
2,5

Tabak, lucifera

5,20

8,7

7,4
10,9

105,5
116,2

0,5

3,52

95,3

82,2

-0,7

3,7

Olieslagerijen

7,20

12,1

15,2

123,8

115,7

3,6

- 6,5
5,0

Granen, meei, koekfabrieken

2,80

4,7

84,2

-0,9

- 5,5

4,00

Overige voedingsmiddelen

130,1

99,5

4,5

— 0,2

Conservenfabrieken

3,36
2,00

6,7
5,7

5,9
8.4

94,3

Suikerfabrieken, dranken

3,4

4.2

131,5

64,8

4,7

-13,5

Textiel en kleding

5,20

8.7

10,9

0,2

0,60

1,0

2,44

4.1

1,3
5,1

100,7
100,8

7,1

Leerwaren
Overige industrieën

151,2
128,6
158,7

71,1

4,3
8,0

0,2
-10,5

Totaal industrieën (zonder
ambachtelijke nijverheid)

47,52

79,8

100,0

141,5
(2)

107,0

6,0

2,3

Ambachtelijke nijverheid

12,0

20,2

...

...

...

...

Totaal industrie

59,52

100,0

130,0

108,6

4,5

2,8

7,1

(1) Tegen marktprijzen.
(2) In 1966 was de index van de industriële produktie 159,7 , hetgeen een toeneming van bijna 13%
betekent.
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ontwikkeling (1961-1964 en 1965-1969). Het tezelfdertijd in andere Staten — m et name
Ivoorkust — ge voerde industrialiseringsbeleid heeft evenwel verscheidene bedrijfstakken
van de senegalese nijverheid in moeilijkheden gebracht, omdat men door deze ontwikkeling
jlotseling de produktie moest instellen op de beperkte binnenlandse markt. Hierdoor
creeg men tijdelijk met onderbezetting van de produktiecapaciteit te kampen. De monétaire
moeilijkheden in Mali en Guinea belemmerden bovendien de senegalese uitvoer naar
deze twee landen.
De senegalese industrie heeft geruime tijd de tweede plaats, na Kongo-Kinshasa,
onder de GASM ingenomen. Op grond van de omzetcijfers (circa 180 mUjoen r.e. in
1965) heeft zij deze plaats behouden, maar met betrekking tot de toegevoegde waarde
ten bedrage van ongeveer 65 miljoen r.e., of wel lets meer dan 11 % van het bruto nationale
produkt tegen marktprijzen, is de senegalese industrie door die van de Ivoorkust voorbijgestreefd.
Men telt in Senegal 146 industriële ondernemingen die ongeveer 16.000 loontrekkers
in dienst hebben; hieronder zijn niet begrepen 12.000 arbeiders die tewerkgesteld zijn in
113 ondernemingen van bouwnijverheid en openbare werken. Slechts acht ondernemingen
halen een jaarlijkse omzet van meer dan 8 miljoen r.e., hetgeen meer dan de helft van
de totale omzet van de industrie is.
De senegalese industrie vertoont reeds een opmerkelijke differentiatie, ondanks een
zeker overwicht van de landbouw- en voedingsmiddelenindustrieën (40,8% van de toe
gevoegde waarde van de nijverheid in 1962) en het overwegende belang van de olieslagerijen : 500.000 ton vermalen aardnoten per jaar, of wel 15,2% van de toegevoegde
waarde en bijna 37% van het jaarlijkse omzetcijfer vertegenwoordigend.
De ontplooiing van de industrie van Senegal blijft in hoge mate afhankelijk van
het buitenland. In 1962 was zij voor bijna een kwart op toelevering uit het buitenland
aangewezen en voor twee derde wanneer de olieslagerijen buiten beschouwing worden
gelaten, terwijl bijna de helft van de produktie in het buitenland haar afzet moet vinden.
Hoewel de binnenlandse produktie voor meer dan een derde in de senegalese behoeften
aan industriële produkten voorziet, lopen de percentage van de verschillende bedrijfstakken
sterk uiteen.
Het eerste vierjarenplan (1961-1964) bleek uitzonderlijk hooggestemde taken te
stellen : investeringen tot een bedrag van meer dan 100 miljoen r.e.; 10.000 nieuwe
arbeidsplaatsen, vergroting van de toegevoegde waarde met een gemiddeld percentage
van 13 per jaar voor de industrie, terwijl de algemene doelstelling voor het accres van
het bruto nationale produkt op 8% per jaar werd gesteld. De ongunstige ontwikkeling
van een bepaald aantal factoren die zieh aan de invloed van de overheid onttrekken,
en de vertraging in de particulière investeringsbedrijvigheid hebben tot een spreiding
van de doelstellingen geleid en de tenuitvoerlegging van tahijke industriële projecten
naar het tweede plan verschoven. De index VM de industriële produktie — op basis van
100 in 1959, bedroeg in 1965 141,5, na in 1962 132,2 te zijn geweest, terwijl dit percentage
in 1966 159,7 bereikt. Dit betekent een groeipercentage van de industriële produktie van
gemiddeld 7,2% per jaar in de période 1959-1962, 2,3% per jaar van 1962 tot 1965 en 12,9%
per jaar van 1965 op 1966.
Bepaalde bedrijfstakken hebben echter in de période 1959 tot 1965 een onafgebroken
ontplooiing vertoont : de delfstoifen ontginnende industrieën, de olieslagerijen, de energie
sector en in mindere mate de chemische industrie (ingebraikneming van een aardolieraffinaderij in 1964). De overige takken van nijverheid hebben in meerdere en mindere
mate de ongunstige gevolgen van het verlies van de westafcikaanse afzetmarkten ondervonden : tabak en lucifers, tahijke voedingsmiddelenindustrieën, waaronder met name
de maalderijen en conservenfabrieken en van recenter datum de textiel en de leerwarenindustrie en nog enkele andere industrieën.
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De Problemen die zieh bij de uitvoering van het eerste plan hebben voorgedaan,
zoals het voortduren van een teruglopende conjunctuur en een op bestedingsbeperking
gericht begrotingsbeleid, onzekerheid over de toekomstige verkoopsprijzen van de aardnoten en ineenschrompeling van de buiterdandse afzet, hebben duidelijk aangetoond dat
op körte termijn moeilijk een opzienbarende vergroting van het bruto nationale produkt
te verwachten is. Het tweede plan is daarom van alle overdreven optimisme ontdaan.
De algemene doelstelling ten aanzien van de groei is betrekkelijk bescheiden : 6% per
jaar in plaats van 8 %. Het plan kent twee Varianten die verband houden met het optreden
van niet beheersbare factoren zoals de regenval, de prijs van de aardnoten en buitenlandse hulp. De minimale veronderstelling gaat uit van een groeipercentage van 4, de
gemiddelde veronderstelling van een percentage van 5, bij verwezenlijking waarvan een
duidelijk herstel van de natuurlijke tendenties wordt verondersteld.
VOORNAAMSTE DOELSTELLINGEN
TEN AANZIEN VAN DE INDUSTRIËLE ONTWIKKELING
VAN HET TWEEDE VIERJARENPLAN 1965-1969

DoehtelUngen

Gemiddeld groeipercentage per jaar :
— Bruto binnenlandse produktie
— Secundaire sector
— Industrie (zonder ambachtelijke nijverheid)

Minimale
veronder
stelling

Gemiddelde
veronder
stelling

Optimale
veronder
stelling

6
9
12

4
5.2
8

5
7
9,5

Toegevoegde waarde
(% van de bruto binnenlandse produktie) :
— Secundaire sector
— Industrie

17,2
12,8

17,8
13,4

Investeringen (miljoen r.e.) :
— Gezamenlijke sectoren
— Totaal van de produktieve investeringen
— Secundaire sector
— Industrie

475
295
89
82 (waarvan 50 nieuwe bedrijven)

Te scheppen werkgelegenheid

18,3
14,0

6.250 (waarvan 4.000 nieuwe bedrijven)

De investeringen in de industrie die in hoofdzaak aan het particulière initiatief
worden overgelaten, vormen slechts een stelpost die iets boven 80 miljoen r.e. ligt, hetgeen neerkomt op 17 % van de totale in het plan voorziene investeringen. 60 % zal hiervan
worden bestemd voor de vestiging van nieuwe industrieën en betreffen geregistreerde
projecten die uitgewerkt worden of waarvan de uitwerking reeds is voltooid. Het gaat
hierbij voornamelijk om voedingsmiddelenindustrieën, bedrijven tot ontginning van
delfstoffen, bouwmaterialenindustrieen, textiel- en energiebedrijven.
De overheidsbemoeiing ten behoeve van de industrialisering zal bestaan uit geldelijke
deelneming door de Staat tot een bedrag van naar schatting 4 miljoen r.e. en daarnaast
uit een economisch beleid dat het volgende beoogt :
—
het tegengaan van de economische verbrokkeling van Afrika door het verlenen van
krachtige steun aan de verschillende interafrikaanse Organen en door het afsluiten van
bilaterale overeenkomsten ten aanzien van produktie en afzetmogelijkheden ;
opvoering van de binnenlandse afzet door vergroting van het inkomen van de plattelandsbevolking, en het opbouwen van een onontbeerlijke infrastructuur ter zake van de
dienstverlening ;
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—
nuttiger gebruik van de natuurlijke hulpbronnen en bestaande produktiecapaciteit
en het totstandbrengen van verticaal geintegreerde produktieprocessen ;
—
aanmoediging van het particulière initiatief door een minder starre en meer selectieve
bantering van de investeringscodes ;
—

steun aan de industrie in geval van moeilijkheden van conjuncturele aard.

Zoals in het plan zelf met nadruk wordt gesteld, zal de norm voor de verwezenlijking
van de industriële doelstellingen « vooral afhankelijk zijn van de economische conjunctuur
en van de uitkomsten van het agrarische programma en in het bijzonder van het beloop
van de aardnotencultuur », omdat wel vaststaat dat « het beste middel om de industrialisering op te voeren in de ontplooiing en diiFerentiatie van de landbouwproduktie ligt ».
Over het geheel genomen lijken de voorgestelde en huidige bemoeiingen oordeelkundig gekozen. Het tweede senegalese plan heeft de aan de orde zijnde vraagstukken
met werkelijkheidszin aangevat. De mogelijkheid blijft evenwel bestaan, dat de gevergde
uitrustingskosten om de industriële sector te ontwikkelen wordt onderschat. Men denke
hierbij aan de omvang van de vaste kosten, aan het tijdsverloop dat gemoeid is met de voorbereiding van de blauwdrukken van de plannen, met het vinden van promotoren en
financieringsmiddelen, met de uitvoering en de uitbouw van de projecten. De zeer siechte
aardnotenoogst in 1966, die te wijten was aan het ongunstige weer, vormt eveneens een
toevalsfactor, waarvan de economische en geldelijke gevolgen op de verwezenlijking van
het plan zullen drukken. Niettemin blijven op lang zieht de vooruitzichten goed.
De Repubhek Ivoorkust.
De industrie in Ivoorkust neemt in haar geheel beschouwd op grond van haar
omzetcijfers de derde plaats in onder de GASM. Deze cijfers beliepen in 1965 ongeveer
160 miljoen r.e., tegen ongeveer 50 miljoen in 1960. Met deze cijfers komt de Ivoorkust
onmiddellijk na de senegalese industrie. De ontplooiing van de industrie voltrekt zieh
sneller dan in Senegal. Waar het gaat om de toegevoegde waarde van de industrie
— 107 miljoen r.e. in 1965 — heeft zij de senegalese nijverheid overtroffen.
Tot in 1945 omvatte de industrie in Ivoorkust slechts enkele houtzagerijen die een
gering deel van de houtkap verwerkten, een spinnerij/weverij en touwslagerijen in Boeake,
een zeepziederij in Abidjan en een fabriek voor gas voor industriële doeleinden. De openstelling van het Vridikanaal in 1950 en van de haven van Abidjan in 1955 hebben de
voorwaarden voor een snellere industrialisering geschapen.
Sedert de onafhankelijkheid heeft de regering van Ivoorkust, in het volle besef
dat het particulière initiatief de voornaamste drijfkracht voor industriële ontplooiing is,
een reeks stimulerende maatregelen getroffen en in de Tienjaarsvooruitzichten voor de
economische en sociale ontwikkeling 1960-1970 de koers van haar beleid uitgezet. De
ontwikkeling wordt begunstigd door de algemene economische groei van het land en
de in de hoofdstad Abidjan heersende welvaart; elk jaar hebben nieuwe belangrijke
vestigingen van industriële ondernemingen plaatsgevonden. Deze ondernemingen leggen
zieh vooral toe op de verwerking van inheemse produkten, zoals fabrieken voor de
vervaardiging van cacaoboter en oploskoffie, voor het in carton verpakken van bananen,
conservenfabrieken, houtzagerijen, fineerschillerijen.
Daarnaast ontstonden montagebedrijven of binnenlandse ondernemingen die eindprodukten afleveren die voordien
werden ingevoerd : fabrieken voor de assemblage van motorvoertuigen, klinkerbrekerijen
en aardolieraffinaderijen.
De bedrijven liggen over het algemeen in het zuidoosten van het land en in de
onmiddellijke omgeving van Abidjan; een uitzondering vormt hierop een tweede industrie-
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kern bij Boeake, en niet te vergeten de schaarse mijnbouwindustrieën (diamant en mangaan)
en de houtverwerkende industrieën die in het westen en zuidwesten tot ontplooiing
worden gebracht.
De industriële ondernemingen verschaffen aan 27.000 loontrekkers werkgelegenheid,
hieronder niet begrepen de 15.400 arbeiders werkzaam in de bouwnijverheid en bij openbare werken. Slechts 14 ondernemingen hebben een omzetcijfer dat boven 2 miljoen r.e.
per jaar ligt.
OPBOUW EN ONTWIKKELING VAN DE INDUSTRIËLE SECTOR
IN IVOORKUST (1960-1965)
Toegevoegde
waarde
in miljoen r.e.

Energie
Mijnbouw
V oedingsmiddelenindustrie

e

l

Gemiddeld
groeipercentage
(1960=100)
per jaar
1960-1965
Index 1965

1960 (i) 1965

I960

1965

8,28
3,48

16,72

19,9

18,0

202,4

15,1

4,12

8,4

4,4

4,84

15,16

11.7

16,3

118,8
312,2

25,5
14,2

3,5

Chemische en vetstoffenindustrie

3,92

7,60

9,4

8,2

194,4

Metaalnijverheid

7,00

14,52

16,9

15,6

207,3

15,7

Houtindustrie

3,96

17,20

9,6

18,4

431,8

34,0

Textielindustrie
Overige industrieën, bouwmaterialen

6,12

10,92

14,8

12,2

6,84

9,3

11,7
7,4

178,1

3,88

177,4

12,0

Totaal industrie

41,48

93,08

100,0

100,0

224,4

17,5

Bouwnijverheid en openbare werken

25,36

42,52

167,5

10,9

Totaal secundaire sector

66,84

135,60

202,8

15,2

(1) Berekend tegen factorkosten in lopende cfa-franken .
Van 1960 tot 1965 is de toegevoegde waarde van de industrie naar de waarde meer
dan verdubbeld, ondanks de geringe bijdrage van de mijnbouw, hetgeen betekent dat ze
per jaar gemiddeld met 17,5 % is toegenomen. De houtnijverheid die hierbij vooraan gaat,
en de voedingsmiddelenbedrijven gaven hogere groeipercentages te zien van respectievelijk
34% en 25,5%.
De uitvoer van industriële produkten Steeg in de période 1960-1965 met 160% en
bedroeg ongeveer 52 miljoen r.e., ofwel 18% van de totale uitvoer tegen iets meer dan
11% in 1960. De houtindustrie neemt meer dan een kwart van de uitvoer voor haar
rekening, de landbouw- en voedingsmiddelenindustrieën en vetstoffenindustrie een derde
en de industrieën op het gebied van mijnbouw en ontginning van delfstoffen 14%. De
overige landen van Westafrika, met name Mali, Opper Volta en Nigeria nemen bijna
een derde van deze voortbrengselen af; er zijn echter aanwijzingen dat dit percentage
niet veel verder zal toenemen.
In de eerste vijf jaren van de Tienjaarsvooruitzichten voor de ontwikkeling blijken
de industriële investeringen ruimschoots aan de verwachtingen te hebben voldaan. Het
achterblijven van de produktie bij de doelstellingen moet naar alle waarschijnlijkheid in
verband worden gebracht met het tijdsverloop dat onvermijdelijk zal optreden tussen
het opgangbrengen en het op volle toeren draaien van het procès, terwijl ook de aankelijke onderschatting van de kosten van bepaalde projecten mede van invloed is geweest.
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VOORNAAMSTE DOELSTELLINGEN TEN AANZIEN VAN DE INDUSTRIE VAN DE « TIENJAARSVOORUITZICHTEN VOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE ONTWIKKELING
1960-1970» VAN IVOORKUST
10-jaarsvooruitzichten
Doelstellingen

Uitkomsten

(1)

(2)

(3)

1960-1970

1960-1965

1965-1970

Gemiddeld groeipercentage per jaar :
— Bruto nationale produktie
— Secund aire sector
waarvan Energie
Mijnen
Voedingsmiddelenindustrieën
Chemische industrie en vetstoffen
Metaalnijverheid
Houtindustrie
Τextielindustrie
Overige industrieën (waaronder bouwmaterialen)
Totaal industrie
Bouwnijverheid en openbare werken

6,8

8,1

7,7

15,0

13,2

15,4

13,4

11,2

17,0

7,4

6,7

8,1

20,0

22,5

18,1

12,3

15,9

18,8

18,8

13,9

29,0

11,7

28,0

2,0

22,0

12,5

24,0

13,4

10,0

25,5

17,3

16,0

17,5

8,0

7,7

9,5

10-jaarsvooruitzichten

1960

1965

1970

Herwaardering van
de vooruitzichten
(3)
1960
1965
1970

12,4
8,4

19,7
14,8

25,9
21,3

13,9
8,7

(1)

Toegevoegde waarde
(in % van de bruto nationale produktie) ;
— Secunda ire sector
waarvan Industrie
Investeringen (miljoen r.e.)
volgens de 10-jaarsvooruitzichten (1) ;
— Gezamenlijke investeringen (bruto)
waarvan Produktieve investeringen
Nijverheid en dienstensector
Industriële investeringen
volgens herziene vooruitzichten (3) ;
Industriële investeringen

Te scheppen werkgelegenheid
(1)
(2)
(3)
(4)
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Herwaardering
van de
vooruitzicbten

1960-1969

17,5
12,4

24,4
18,9

1960-1964

1965-1969

493

883

186

55

131

235

72(4)

163

1.376
664

• ··

524

1960-1965

1965-1970

10.647

15.763

Velgens het eerste, in december 1962, gepubliceerde ofHciële bericht.
Tegen marktprijzen uitgedrukt in CFA-franken tegen vaste noteringen 1965.
In 1966 herziene en verbeterde schattingen en voorzieningen.
Van 1960 tot 1964 verrichte industriële investeringen tegen lopende prijzen.

Niettemin kan de verwezenlijking van een gemiddeld reëel groeipercentage van de toegevoegde waarde van 16 als een zeer goede prestatie worden aangemerkt.
In 1965 deed een herwaardering van de vooruitzichten de noodzaak tot enige aanpassingen aan het licht komen, te weten afzwakking van de doelstellingen met betrekking
tot bepaalde nijverheidstakken, optrekking van de ramingen in andere, een opvoering
in de orde van grootte van 26% van de in de période 1965-1969 te verrichten investeringen
van het bedrijfsleven; een en ander ondanks een eerdere raming die meer dan het dubbele
was van de doelstellingen van de eerste vijfjaarsperiode.
De reeds met succès bekroonde industriële verwezenlijkingen betreffen voornamelijk
die industrieën die zieh bezig houden met de bewerking van binnenlandse produkten,
bestemd voor de uitvoer, die industrieën, die ingevoerde grondstoffen of onderdelen de
laatste bewerking doen ondergaan, voordat zij op de binnenlandse markt worden gebracht.
Het merendeel van de in de tweede fase van « De vooruitzichten » te vestigen industrieën
behoort tot deze tweede categorie, maar enige wijzigingen in het tempo zijn voorzien :
een zeer duidelijke tempovertraging voor de houtindustrie, een enigszins minder uitgesproken vertraging in de voedingsmiddelenindustrieën, versneide groei voor de textielnijverheid, de machinebouw, de chemische en electriciteitsindustrieën, de vetstoffenindustrie en de overige industrieën.
De verwerkende industrieën, waarvan de produkten de invoer van soortgelijke produk
ten moeten vervangen, zullen zieh in de meeste gevallen ook moeten toeleggen op produktie
voor de uitvoer naar voornamelijk affikaanse buurstaten. Om de ontwikkeling te besten
digen en verder voort te zetten, zal de industrialisering van de Ivoorkust in den vervolge
een vergrote afzetmarkt nodig hebben. Alleen hergroepering van een aantal deel-gebieden
in de ene of andere vorm, tot een ruimer economisch gebied kan die grotere markt doen
ontstaan. Wanneer de bovengenoemde hergroepering achterwege blijft, zullen verschillende bedrijfstakken gevaar lopen dat hun produktiecapaciteit onderbezet raakt. Het
ondememen van verscheidene nieuwe werken zou kunnen worden vertraagd. Problemen
van deze aard en de in 1965 ingezette conjuncturele omslag nopen tot de gevolgtrekking
dat een industriële groei moet worden verwacht die beneden de ramingen ligt en een
vertraging in de tenuitvoerlegging van belangrijke projecten zal optreden. De Ivoorkust
blijft echter onbetwist een van de GASM die de beste vooruitzichten ter zake van
industrialisering bieden.
De Federale Repubhek Kameroen.
De industrie van Kameroen neemt de vierde plaats in onder de GASM, zowel ter zake
van haar omzetcijfers, die in 1963-1964 ongeveer 140 miljoen r.e. bedroegen, als op grond
van de toegevoegde waarde van circa 60 miljoen r.e. of wel 11 % van het bruto nationale
produkt tegen marktprijzen. De nijverheid geeft een bijzonder snelle groei te zien, vergelijkbaar met die van de industrie in Ivoorkust.
De industriële bedrijvigheid is hoofdzakelijk in het zuiden van Oostelijk-Kameroen
samengetrokken en wel rondom de haven van Doeala, in de onmiddellijke omgeving van
de stuwdam van de waterkrachtwerken van Edea en, in mindere mate, bij de hoofdstad
Jaoende. De ontwikkeling van de industrie kwam na de tweede wereldoorlog op gang. Zowel
de belangrijke werken ter zake van de infrastructuur, die in de laatste vijftien jaren werden
ondernomen, als de inbedrijfstelling in 1954 van een grote eenheid voor de electrolyse
van aluminium, het complex ALUCAM van Edea, hebben de ontwikkeling ten sterkste
bevorderd. De ALUCAM heeft de vervaardiging van aluminiumstaven steeds verder
uitgebreid (52.000 ton in 1963-1964). Hierdoor is Kameroen de eerste aluminiumproducent
van Afrika geworden en neemt het op de wereldranglijst de negende plaats in. Het in 1950
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begonnen industrialiseringsproces heeft een uitgesproken vertraging van de particulière
investeringen vertoond ten gevolge van de politieke onlusten in 1956 en vooral ook in
1959. Sedert 1961-1962, nadat de rust geleidelijk was weergekeerd, geven de investeringen
van het bedrijfsleven een nieuwe groei te zien en wel in een zodanige omvang dat zij de
verwachtingen van het eerste Vijfjarenplan voor economische en sociale ontwikkeling
1961-1965 hebben overtroffen. De initiatieven vermenigvuldigen zieh, terwijl de vroegere
verwezenlijkingen zieh ontwikkelen en over het land verspreiden; dit geldt met name
voor die bedrijven, die hun oorsprong vinden in de aluminiumindustrie ; vervaardiging
van golfplaten en huishoudelijke artikelen uit ingevoerd materiaal, terwijl onlangs
een aanvang werd gemaakt met de uitvoering van een plan tot vestiging van een plaatwalserij. Dit bedrijf zal de toelevering aan de verwerkende industrieën verzorgen, terwijl
het niet in het binnenland gebruikte deel van de produktie voor de uitvoer bestemd zal
zijn. Andere nieuwe of in uitvoering zijnde vestigingen betreffen de landbouw en de levensmiddelensector (cacaoboter, suikerfabriek), de houtindustrie (zagerijen, fineerschillerijen,
vervaardigen van dwarsliggers), de textielindustrie, montage-bedrijven van motorvoertuigen,
radio-ontvangers, spijkerfabrieken, een ketelmakerij en een bedrijf voor de vervaardiging
van bouwmaterialen.
Van 1959 tot 1963-1964 is de toegevoegde waarde van de industrie meer dan verdubbeld,
dit wil zeggen dat ze met ongeveer 18,8% der jaar is toegenomen. Dit is des te opmerkelijker omdat mijnbouw hier ontbreekt. Een 170-tal bedrijven van middelgrote omvang
hebben 18.000 loontrekkers in dienst, waarvan 40% in Doeala.
Sedert 1963-1964 vertoont de opbouw van de industriële sector een betrekkelijk grote
differentiatie; zij het dat de agrarische nijverheid en de levensmiddelenindustrie (waaronder begrepen dranken en tabak) een overheersende plaats innemen : hun aandeel in
de toegevoegde waarde bedraagt 34,5%, zij worden gevolgd door de aluminiumindustrie
en de energiesector waarvan het aandeel respectievelijk 14,8% en 11,5% bedraagt. De
bijdrage van de textielnijverheid aan de toegevoegde waarde, minder dan 5 %, is de laatste
tijd toegenomen.
DE OPBOUW EN ONTWIKKELING VAN DE INDUSTRIÈLE SECTOR
VAN DE FEDERALE REPUBLIEK KAMEROEN (1959 - 1963-1964)
Toegevoegde waarde
(min. r.e.)(l)

Cemiddeld
groeipercentage
1963-1964 (1959 = 100)
per jaar

o.

Index
1963-1964

1959

1963-1964

1959

Energie

4,4

6,8

16,0

11,5

154,5

10,3

Landbouw en voedingsmiddelenindustrie

5,2

10,4

18,8

17,6

200,0

17,0

233,3

22,2

214,5

18,8

Dranken en tabak

10,0

16,9

Houtindustrieën

1,6

2,7

Textielindustrie

2,8

4,7

Aluminiumindustrie

18,0

Machine-industrie

8,8

65,2

5,6

Overige industrieën
Ambachtelijke nijverheid

14,8

'

9,5

1,6

2,7

11,6

19,6

Totaal industrieën

27,6

Bouwnijverheid en openbare werken

17,6

22,0

125,0

5,2

Totaal secondaire sector

45,2

81,2

179,6

14,0

59,2

(1) Berekend tagen marktprijzen naar de waarde.
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100,0

100,0

VOORNAAMSTE DOELSTBLLINGEN MET BETREKKING
TOT DE INDUSTRIÉLE ONTWIKKELING VAN HET TWEEDE VηFJAREN-PLAN (1966-1971)
VAN DE FEDERALE REPUBLIEK KAMEROEN

Doektellingen
Cemiddeld groeipercentage per jaar (%) :
— Bruto nationale produktie
— Secun daire sector
— Indu strie (zonder ambachtelijke nijverheid)

5,8
9.7
9,4

Toegevoegde waarde
(% van de bruto nationale produktie) :
— Secund aire sector
— Indu strie

1963-1964

1970-1971

14.6
10.7

18,8
12,5

Toegevoegde waarde
(in min. r.e.)
1963-1964 1970-1971 1963-1964 1970-1971

Gemiddeld
groeipercentage
per /aar

%

Doelstellingen per hedrijktak :
— Energie
— Agrarische en voedingsmiddelenindustrieën
— Dranken en tabak
— Houtindustrie
— Textielindustrie
— Aluminiumindustrie
— Machinefabrieken
— Overige industrieën

6,8
10,4
10,0
1,6
2,8
8,8
5,6
1,6

12,4
14,8
16,0
5,6
9,6
12,0
10,0
8,8

8,4
12,6
12,4
2,0
3,5
10,8
6,8
2,0

8,0
9,5
10,3
3,6
6,2
7,7
8,4
5,7

9,0
5,2
7,0
19,6
19,6
4,5
8,6
27,5

Totaal industrieën
(zonder ambachtelijke nijverheid)

47,6

89,2

58,5

57,4

9,4

— Ambachtelijke nijverheid

11,6

14,4

14,3

9,3

3,2

— Bouwnijverheid, openbare werken en bouwmaterialen

22,0

51,6

27,2

33,3

12,9

Secundaire sector

81,2

155,2

100,0

100,0

9,7

Investeringen (in min, r.e.) :
— Tot aal overheids- en particulière investeringen
— Secun daire sector
— Indu strie
waarvan Verwerkende industrie
Te scbeppen industriële werkgelegenheid :
— Secund aire sector
waarvan Industrie

660
157
136
80

16.200
9.700
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Fabrieksprodukten van de binnenlandse industrie maken ongeveer 23 % van de totale
waarde van de export uit. Voor Oostelijk-Kameroen alleen bedroeg bet percentage 28,3,
dat vooral te danken is aan de uitvoer van halfFabrikaten : aluminiumstaven 19,6%, cacaoderivaten 5%, gezaagd en bewerkt bout 1,8%. De afzet van eindprodukten naar de naburige
afrikaanse staten vertegenwoordigt minder dan 2% v an de totale waarde van de uitvoer.
De stichting van de Economische en Douane Unie van Centraal Afrika (UDEAC) (^) i n
bet begin van 1966 zou de uitbreiding van de handel met die Staten mogelijk kunnen
maken.
Het tweede Vijfjarenplan 1966-1971 ruimt een vrij grote plaats in aan de industrialisering, « ter bereiking van het drieledig doel : differentiatie van de economie, bestrijding van de
stedelijke werkloosheid en vergroting van de buitenlandse handel». De regering heeft
voorts te verstaan gegeven « dat zij een grote plaats laat aan het particulière initiatief en
niet van zins is de industrialisering tot iedere prijs door te voeren». De regering heeft
jegens haar partners van de UDEAC de verbintenis aangegaan haar industrialiseringsbeleid in overeenstemming met dat in de nabuurlanden te brengen, hetgeen als de prijs
voor de vergroting van de afzetmarkten moet worden beschouwd. Tenslotte is het
gedeelte betreffende de industriële ontwikkeling zodanig uitgewerkt dat rekening is
gehouden met zowel de nationale hulpbronnen, als met de te verwachten marktontwikkeling, het technische maximum van de geprojecteerde bedrijfseenheden en het economisch
belang daarvan.
De particulière beslissingen zuUen grotendeels bepalend zijn voor hetgeen inderdaad
totstand zal worden gebracht; de overheidsbemoeienis beperkt zieh uitsluitend tot maatregelen ter aanmoediging van het particulière initiatief. Het plan voorziet voor de
investeringen van de industriële sector in een stelpost ten bedrage van circa 136 miljoen r.e.,
waarvan alleen al 80 miljoen r.e. voor de verwerkende industrieën, hetgeen neerkomt op
een vijfde gedeelte van de investeringen van overheid en particulieren tezamen. In de
loop van 6 jaar tijds zouden deze de toegevoegde waarde van de industrie met 90% ten
opzichte van 1963-1964 moeten doen toenemen en voor 9.700 arbeiders werkgelegenheid
moeten scheppen.
Onder de voornaamste voorgenomen projecten - met de tenuitvoerlegging van
sommige werd reeds begonnen — treft men aan : een aanvullende investering in de energiesector, en wel in een waterkrachtstation, mijnbouwprospectie, ontwikkeling van agrarische
en voedingsmiddelenindustrieën, zoals een suikerfabriek, een conservenfabriek voor ananas
en tomatenpuree, palmolieslagerijen, uitbreiding van de aluminiumnijverheid, zowel ten
aanzien van de vervaardiging van staven als ten aanzien van de verdere verwerking van
deze delfstof — de bouw van een walserij neemt hierin een voorname plaats in —, uit
breiding en vestiging van verscheidene industrieën die in hoofdzaak voor de binnenlandse
markten zullen produceren met als nevendoel eventuele export naar nabuurlanden : een
cementfabriek, een textielbedrijf, een schoenfabriek, een fabriek voor de vervaardiging
van zakken, een montage-bedrijf voor motorvoertuigen, voor air-conditioningapparatuur
en ijskasten, een kunstmestfabriek en andere bedrijven, terwijl ook de verdere ontplooiing
van de houtindustrie ter hand zal worden genomen.
Naar aile waarschijnlijkheid zal de waarde van de particulière initiatieven die gevergd
zullen worden om de uitvoering daarvan tot een goed einde te brengen, al naar de aard
van de projecten onderling verschillen. Ten aanzien van de ontwikkeling van Kameroen
lijkt het niettemin mogelijk de groei van de industriële sector, in overeenstemming met
het voor deze sector vooropgestelde streefcijfer, met een gemiddeld percentage van 9
per jaar te doen toenemen.
(1) De UDEAC omvat Kameroen, Tsjaad, Gaboen en de Centraalafrikaanse Republiek en Kongo
(Brazzaville).
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BALANS EN WINST- EN VERLIESREKENING

VERSLAG VAN DE HER EN PRICE WATERHOUSE & Co.
Ravensteinstraat 60
Brüssel

De President
VAN DE EUROPESE INVESTERINGSBANK
BRÜSSEL

Velgens onze mening geven de bijgaande jaarrekeningen alsmede de
toelichting gegeven in Hoofdstuk III van het « Jaarverslag 1966 » van de
Europese Investeringsbank'een getrouw beeld van de financiële positie van
de Europese Investeringsbank per 31 december 1966 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, als wij onder de gegeven omstandigheden
nodig oordeelden.
31 maart 1967.
PRICE WATERHOUSE & Co.
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BALANS PER 31
ACTIVA

(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 EN BANKEN
Geldsoorten van de Lid-Staten
op zieht of met een looptijd van maximaal een jaar
met een looptijd langer dan een jaar .
Andere geldsoorten
op zieht of met een looptijd van maximaal een jaar
met een looptijd langer dan een jaar .

137.358.587,30
415.248,62
137.773.835,92
45.368.565,73
1.122.331,78
46.490.897,51

GOUD
SCHATKISTPAPIER, WISSELS EN
SCHULDBRIEVEN
Geldsoorten van de Lid-Staten
met een looptijd van maximaal een jaar
met een looptijd langer dan een jaar .
Andere geldsoorten
met een looptijd van maximaal een jaar
met een looptijd langer dan een jaar .
VERSTREKTE KR EDIETEN
waarop
uitbetaald :
in geldsoorten van de Lid-Staten . .
in andere geldsoorten
nog uit te betalen

184.264.733,43
8.636.300,59

19.832.280,99
23.761.808,97
43.594.089,96
11.855.663,52
888.612,50
12.744.276,02

56.338.365,98

347.157.094,76
83.700.148,04
430.857.242,80
179.320.227,28
610.177.470,08
1,00

INVENTARIS EN INRICHTI NG
TE ONTVANGEN RENTE EN PROVISIE . . .

8.226.208,19

NOG NIET AFGESCHREVEN AFLOSSINGSPREMIES

2.835.695,74

DIVERSE REKE NINGEN

2.526.400,97
Totaal : r.e.

873.005.175,98

PRO-MEMORIE
« SECTION SPECIALE»
Voor rekening en in opdracht van derden verstrekte
(waarop uitbetaald
:
r.e.
nog uit te betalen :
r.e.
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DECEMBER 1966
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.

KAPITAAL

PASSIVA

1.000.000.000,00

waarvan gestört overeenkomstig Art. 5 paragraaf 1 der
Statuten

250.000.000,00
36.545.179,96

STATUTAIRE RESERVE
RESERVE VOOR VERLIEZEN UIT HOOFDE VAN VERSTREKTE
KREDIETEN EN GARANTIES

30.500.000,00

EGALISATIERESERVE VOOR RENTE OP LENINGEN EN VOOR
EMISSIEKOSTEN

6.000.000,00

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

2.000.000,00
38.500.000,00

PENSIOENFONDS VAN HET PERSONEEL

945.995,72

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

344.641,57

LENINGEN OP MIDDEN-LANGE EN LANGE TERMIJN

in geldsoorten van de Lid-Staten
in andere geldsoorten

266.734.329,68
85.411.633,68

aflossingspremies

352.145.963,36
2.835.695,74
354.981.659,10

NOG TE BE! ALEN OP VERSTREKTE KREDIETEN

179.320.227,28

TE BETALEN EN VOORUITONTVANGEN RENTE EN PROVISIE

7.153.693,89

DIVERSE REKENINGEN

5.213.778,46

Totaal : r.e.

873.005.175,98

REKENINGEN
leningen r.e. 66.590.000,00
6.778.211,00
59.811.789,00)
95

WINST- EN

VERLIESREKENING

(in rekeneenheden met een waarde van 0,88867088
DEBET

ADMINISTRATIEKOSTEN EN VOORZIENINGEN

2.300.823.77

RENTE EN KOSTEN VAN LENINGEN

21.508.405,44

BANKKOSTEN EN WAARDERINGSVERSCHILLEN

6.011,22

AFSCHRIJVING INVENTARIS EN INRICHTING.

32.881,12

RESERVE VOOR VERLIEZEN UIT HOOFDE VAN VERSTREKTE KREDIETEN EN
GARANTIES

5.000.000,00

WINSTSALDO OVERGEBOEKT NAAR DE STATUTAIRE RESERVE

4.395.024.78
Totaal : r.e.
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33.243.146,33

OVER HET

BOEKJAAR 1966

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

RENTE EN PROVISIE VAN DE VERSTREKTE KREDIETEN

22.933.511,74

RENTE EN PROVISIE VAN DE BELEGGINGEN

10.265.490,21

44.144,38

KOERSVERSCHILLEN

Totaal : r.e.

33.243.146,33
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SPECIFICATIE VAN DE REKENINGEN VAN DE
(in rekeneenheden met een waarde

ACTIVA
VORDERINGEN OP DE LID -STATEN
wegens verstrekte kredieten
in Turkije
VERSTREKTE KR EDIETEN
in Turkije :
waarop
uitbetaald
nog uit te betalen .

59.811.789

6.778.211
59.811.789
66.590.000
Totaal : r.e.
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126.401.789

«SECTION SPÉCIALE» FER 31 DECEMBER 1966
van 0,88867088 g ram fijn goud)

PASSIVA

LID-STATEN WEGENS VERSTREKTE KR EDIETEN
66.590.000
NOG TE BETALEN OP VERSTREKTE KR EDIETEN
59.811.789

in Turkije

Totaai : r.e.

126.401.789
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VERKLARING VAN HEX 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 Investeringshank voor het controleren der regelmatigheid van haar verrichtingen en
vem haar boeken,
gezien het jaarverslag over 1966 alsmede de balans van de Bank op
31 decomber 1966 en de winst- en veriiesrekening over het op die datum
afgesloten boekjaar, zoals deze zijn vastgesteld door de Raad van Rewind
in haar zitting van 3 mei 1967,
gezien de artikelen 22, 23 en 24 van het Reglement van Orde,
verklaart bij deze :
dat de verrichtingen van de Bank gedurende het boekjaar 1966 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 veriiesrekening 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 1967

Het Comité ter centrale van de Boekhouding,
K. BERNARD
A. M. DE JONG
R. BRESSON
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