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De rekeningen en de balans van de Europese Investeringsbank luiden in de rekeneenheid om-
schreven in artikel 4 lid 1 van haar Statuten. De waarde van de rekeneenheid bedraagt 0,88867088 gram  
fijn goud. 

Op 31 december 1970 was de pariteit tussen deze rekeneenheid en de munteenheden van de 
belangrijkste landen, waar de Bank werkzaam is, als volgt ; 

1 rekeneenheid (r.e.) = 

3,66 Duitse marken 
5,55419 Franse franken 

625 Italiaanse lires 
3,62 Nederlandse guldens 

50 Belgische franken 
50 Luxemburgse franken 
1 United States dollar 
4,37282 Zwitserse franken 

30 Griekse drachmen 
15 Turkse ponden 0) 

(1) t/m 9 augustus 1970 was de koers van de Turkse pond : 1 rekeneenheid = 9 Turkse ponden. 
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I 

DE ECONOMISCHE ONTWIKKELING 
IN DE GEMEENSCHAP 

EN DE GEASSOCIEERDE STATEN 

CONJUNCTUUR EN ECONOMISCHE POLITIEK 

GEMEENSCHAP 

De conjuncturele ontwikkeling van 1970 heeft de activiteit van de Europese 
Investeringsbank, evenals die van de andere instellingen voor financiering op lange  
termijn, in zeer hoge mate beïnvloed. Enerzijds was deze ontwikkeling tot in de herfst 
verantwoordelijk voor het schaarser en duurder worden van de op de kapitaalmarkt 
beschikbare middelen. Anderzijds gaf deze het gehele jaar door aanleiding tot een 
toename en zelfs een versnelling van de behoefte aan investeringskredieten in de  
openbare sector en bij de particulière ondernemingen. 

Het verloop van de conjunctuur en de oriëntatie van de economische politiek in 
Europa werden duidelijk mede bepaald door de economische en financiële situatie 
in de Verenigde Staten waar de tendens, die zieh reeds in het vorige verslagjaar 
aftekende, bleef aanhouden. In het vorige jaar had de sterke inkrimping van bepaalde 
staatsuitgaven en de remmende invloed van de monétaire politiek de conjuncturele 
expansie van de voorafgaande période tot stilstand gebracht. Aldus werd het jaar 
1970 in de Verenigde Staten gekenmerkt door een stagnarle van de brutoproduktie. 
De woningbouw is in 1970 aanzienlijk teruggelopen. De ondernemers zijn voorzich-
tiger geworden bij bun voorraadpolitiek. De groei van de bruto-investeringen in 
vaste activa is duidelijk afgenomen. In een aantal sectoren trad bij de verkopen een 
aanmerkelijke vertraging op. De financieringsbehoeften bleven tot omstreeks het 
midden van het jaar toenemen. In de zomermaanden begonnen zij weer normaler  
te worden. Ter voorkoming van een waarlijke economische inzinking, doch toch nog 
een matigende invloed uitoefenend op de prijsontwikkeling, gingen de monétaire  
autoriteiten in de eerste vier maanden van het jaar van een restrictieve politiek over 
op een, eerst nog bescheiden, doch later, in de tweede helft van het jaar, openlijk  
expansieve politiek. Hoewel de snelle stijging van de prijzen nauwelijks werd afgeremd  
vanwege de aanhoudende opwaartse druk van de kosten, gaf de spaarquote van de  
gezinshuishoudingen, die tijdens de voorafgaande fase van conjuncturele groei was  
geslonken, opnieuw een toeneming te zien, zoals men gewoonlijk kan waarnemen 



wanneer een economische stagnatie gepaard dreigt te gaan met een toename van de  
werkloosheid. Hiermede in overeenstemming is de vertraging in de uitgaven voor 
particulière consumptie. 

In de loop van het jaar hebben al deze factoren bijgedragen tot een verruiming 
van de liquiditeit bij de banken en tot een daling van de rentepercentages, die zeer 
hoog waren opgelopen. Deze beweging werd nog versterbt, doordat de bepalingen 
van de zogenaamde « regulation Q », die het de banken, middels het vaststellen van 
een maximumgrens voor creditrenten, onmogelijk hadden gemaakt naar believen 
termijndeposito's aan te trekken, door de Amerikaanse overheid gedeeltelijk buiten 
werking werden gesteld. De ontspanning werd eerst voelbaar op de geldmarkt en 
daarna, in mindere mate, op de markt voor langlopend kapitaal. Van September af 
stroomden aanzienlijke bedragen, die eerder door Amerikaanse ondernemingen 
— vooral banken — op de Euro-geldmarkt waren opgenomen, weer terug. Deze massaie  
terugvloeiing zou op zijn beurt een daling van de rentevoet op deze markt teweeg-
brengen, waardoor weer een omvangrijke hoeveelheid kortlopend kapitaal naar de  
geldmarkten van de Europese landen vloeide; gedurende de zomermaanden was de  
rentevoet hier nog gestegen of althans aanmerkelijk hoger gebleven dan die op  
de Euro-dollarmarkt. 

Intussen konden echter in de meeste Europese landen, waar de conjunctuur 
eveneens sterk oververhit was, de eerste tekenen van een vertraging in de conjunc-
turele expansie worden waargenomen. Deze kentering begon in Groot-Brittannië en  
in Frankrijk en bereikte vervolgens de Benelux-landen en, in een later stadium, de 
Bondsrepubliek Duitsland. De ommekeer zou in 1970 in haar uitwerking nog beperkt 
blijven. Alleen in het Verenigd Koninkrijk deden zieh tijdelijke recessietendensen, 
tegelijk met een aanhoudende kosteninflatie voor. In Frankrijk deden deze tendensen 
zieh siechts in beperkte sectoren, en in veel mindere mate, gevoelen. Find 1970  
bevonden de meeste andere Europese landen zieh nog halverwege tussen de fase van 
vraaginflatie en die van de kosteninflatie. In de loop van het jaar hadden zieh in deze 
landen echter eveneens, min of meer duidelijk, de eerste tekenen aangekondigd van 
een daling van de investeringsneiging, en in sommige gevallen, met name bij de 
investeringen in voorraden en in de sector bouwnijverheid, daalde de vraag. De 
particulière consumptie gaf daarentegen een ruime toename te zien als gevolg van 
de uitzonderlijk grote stijging van de nominale Ionen en ook als gevolg van de daling 
van de spaarquote der gezinshuishoudingen, die tot medio 1970 in de meeste Europese 
landen plaatsvond. Alleen Frankrijk vormde in dit opzicht een uitzondering : de vraag 
naar consumptiegoederen, en met name de duurzame, was in dit land gedurende 
verscheidene maanden sterk verflauwd en wel met name onder invloed van de krediet-
beperkende maatregelen, die na de devaluatie van de frank in het kader van het 
saneringsprogramma waren getroffen. Tijdens de laatste vier maanden tekende zieh 
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echter weer een tamelijk duidelijke opleving af. In de meeste overige landen was er 
voor het eind van het jaar nauwelijks sprake van een bedaring in de versneide expansie 
van de consumptie, ofschoon door de toenemende onzekerheid aangaande de conjunc-
turele situatie alsmede door een lichte neiging tot ontspanning op de arbeidsmarkt 
de besparingen in de loop van het tweede half jaar een zekere berleving te zien gaven. 

Zoals kenmerkend is voor de laatste fase van een boogconjunctuur, is voor de 
reële economische groei in de Gemeenscbap, boewel deze zeer sterk bleef, in de loop  
van het jaar een vertragingsproces ingezet. Deze ontwikkeling is een gevolg van de 
verzadiging van de produktiecapaciteit, de scbaarste aan gescboolde werkkracbten en  
een aantal andere factoren, zoals de sociale onrust en de stakingen, vooral in Italië,  
alsmede de partiële vertraging van de binnenlandse vraag in Frankrijk en later ook 
in de andere landen van de Gemeenscbap. 

Het jaarlijkse stijgingspercentage van bet reële bruto nationaa/ produkt van 
de Gemeenscbap, dat in 1969 7,1% bad bedragen, viel terug tot 5,5%. In Luxemburg 
nam de stijging bet meest af ; deze kwam uit op slecbts 3%, tegen 7% i n bet voor-
afgaande jaar. In Duitsland was de stijging 4,9% tegen 8,1%, in Frankrijk 6% tegen 
7,9%, in België 5,5% tegen 6,5% en in Italië 5,1% tegen 5,9%. Daarentegen bleek in 
Nederland de jaarlijkse groei zieh niet alleen te bebben voortgezet, doch zelfs in liebte  
mate te zijn versneld : de stijging van bet reële bruto nationaal produkt bedroeg  
6% tegen 5,1%. Deze versneide toename scbijnt bet gevolg te zijn van de zeer snelle  
stijging van de produktie in bet laatste kwartaal van 1969. In bet begin van bet jaar 
lag bet produktiepeil derbalve aanzienlijk boger dan bet gemiddelde van 1969. Dit  
neemt niet weg dat eveneens in Nederland, en wel vanaf bet tweede kwartaal van 
1970, de groei van de produktie daalde. 

Ondanks de vertraging van de conjuncturele expansie bleven de prijzen in de  
Gemeenscbap een snelle stijging vertonen. In enkele Lid-Staten waren de stijgingen 
ten opzicbte van bet vorige jaar zelfs nog versneld. Aldus liepen in 1970 de prijzen 
voor particulière consumptie Ί> in Luxemburg en in Italië op met 5%, terwijl deze 
stijging in 1969 slecbts respectievelijk 2,3% en 2,9% bad bedragen. De dienovereen-
komstige percentages voor België en Duitsland bedroegen 3,8% tegen respectievelijk 
2,1% en 2,5%. In Frankrijk beliep de jaarlijkse prijsstijging voor de particulière  
consumptie 5,5 %. Deze stijging was dus iets minder sterk dan in 1969, in welk jaar de  
frank devalueerde en de verboging van bet prijspeil 6,6% b edroeg. Niettemin was dit  
de grootste stijging in de Gemeenscbap. In Nederland was in 1970 de vertraging in 
de stijging van de prijzen voor particulière consumptie duidelijker, doch de stijging 
beliep tocb nog 4%, tegen 6,3% in 1969. 

(1) Index van de geaggregeerde prijzen (volgens het nationale rekeningenstelsel). 
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BRUTO NATIONAAL PRODUKT IN DE GEMEENSCHAP 
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De opwaartse beweging van de prijzen was bij de investeringen en de woning-
bouw nog aanzienlijker dan in de consumptiesfeer. De prijsstijgingen die in de verschil-
lende landen van de Gemeenschap in 1970 een nadelige invloed hadden op de bruto-
investeringen in vaste activa kunnen worden uitgedrukt in percentages variërend  
van 11 % in Duitsland en 6% in België, terwijl deze marge van 1968 tot 1969 in België  
4% en in Luxemburg 9% had bedragen. 

De stijging van bet prijspeil, die in 1970 in de Gemeenschap kon worden geconsta- 
teerd, is niet uitsluitend toe te schrijven aan oorzaken van conjuncturele aard, zoals  
de druk van de vraag of van de kosten. De oorzaak dient mede te worden gezocht 
in een aantal bijzondere factoren, waaronder de invoering en/of de verhoging van 
de belasting over de toegevoegde waarde; de invloed hiervan zou in een rüstiger 
conjunctuurperiode ongetwijfeld aanzienlijk minder zijn geweest. 

Deze tendensen tot prijsstijging traden op ondanks de versterking van het interne 
aanbod door een omvangrijke stijging van de import van goederen en diensten. Deze 
import is anderzijds mede oorzaak van een verslechtering van de handelsbalans die, 
in tegenstelling tot het voorafgaande jaar, waarin hij praktisch in evenwicht was, 
werd afgesloten met een tekort van ongeveer 0,4 miljard rekeneenheden, en zulks 
ondanks een verdere stijging van de export. Volgens nog voorlopige ramingen is het 
overschot op de lopende rekening van de Gemeenschap in dezelfde orde van grootte 
gedaald. Deze vermindering van het saldo van de betalingsbalans ten opzichte van 
het voorafgaande jaar, heeft echter nauwelijks een matigend effect gehad op de prijs-
bewegingen binnen de Gemeenschap. Dit kwam omdat de prijsontwikkeling in 
enkele belangrijke derde landen nog ongunstiger was, waardoor de prijzen van de uit 
deze landen ingevoerde fabrikaten <2' evenals de exportprijzen duidelijk Stegen, maar 
vooral omdat de binnen de Gemeenschap voor de prijsstijgingen verantwoordelijke 
factoren zo sterk waren dat een merkbare afremming van deze factoren, via een 
- ten opzichte van het totale interne aanbod - geringe wijziging van het saldo van 
de goederen- en dienstenbalans, niet kon worden bereikt. In dit opzicht tekende een 
verandering zieh eerst in de laatste maanden van het jaar af, en wel onder invloed 
van een verscherping van de internationale concurrentie. 

Overigens heeft de betalingsbalans in zijn geheel, dus inclusief het saldo van 
het kapitaalverkeer, bijgedragen tot een sterke liquiditeitstoeneming. Enerzijds was 
de netto-export van langlopend kapitaal in 1970 aanmerkelijk lager dan in 1969; dit  
was met name het gevolg van de omvangrijke leningen van Italiaanse ondernemingen 
en Overheids- en semi-overheidsinstellingen op de markt voor Euro-dollars. Ander
zijds was een sterke toeneming te zien van de netto-invoer van kortlopend kapitaal 
als gevolg van de dispariteiten in het kredietbeleid en van de verschillen in rentevoet. 

(1) Index van de geaggregeerde prijzen (volgens het nationale rekeningenstelsel). 
(2) De prijzen van bepaalde grondstoffen gingen daarentegen omlaag. 
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De kapitaaluitvoer uit Italië nam dus sterk af, terwijl de andere Lid-Staten een toe-
stroming van kapitaal te verwerken kregen die voor sommige onder hen, en met name 
voor de Bondsrepubliek, zeer grote afmetingen aannam. Over het geheel genomen 
zijn de goud- en deviezenreserves van de monétaire instellingen van de Lid-Staten, 
nog afgezien van de door het Internationale Monétaire Fonds verleende speciale  
trekkingsrechten, van eind 1969 tot eind 1970 met 8,7 miljard rekeneenheden toe-
genomen, terwijl genoemde reserves van eind 1968 tot eind 1969 een teruggang met 
1,7 miljard hadden vertoond. 

De aanhoudende expansie van de bankkredieten op korte termijn in de particulière  
sector heeft de liquiditeit eveneens doen toenemen. Hoewel het stijgingstempo enigs-
zins afnam, was het nog hoog genoeg om de geldhoeveelheid in de Gemeenschap 
in 1970 aanzienlijk te laten stijgen. 

In alle Lid-Staten hieven de monétaire autoriteiten tot het midden van het jaar  
een restrictief kredietbeleid voeren. Dit beleid kwam tot uitdrukking in de handhaving  
van kwantitatieve beperkingen ten aanzien van de kredietverlening in Frankrijk,  
Nederland en België, alsmede in een verhoging van de verplichte reserves in Duitsland  
en Frankrijk, en tenslotte in een verdere verhoging van de discontovoet in Italië en  
Duitsland. Doch de uitwerking hiervan werd doorkruist door de toevloed van liquide  
middelen uit het buitenland. Derhalve werden in enkele landen maatregelen genomen  
om de uitbreiding van de buitenlandse schulden der Banken regen te gaan, of werden 
de reeds bestaande maatregelen verscherpt. De krapte van de kredietmarkt en de 
algemene stijging van de rente binnen de Gemeenschap bleef niettemin buitenlands 
kapitaal aantrekken, hetgeen vooral geschiedde onder invloed van transacties van 
ondernemingen uit de Lid-Staten. Deze toevloed vergrootte zieh, toen de rente in 
de Verenigde Staten en op de markt voor Euro-dollars in versneld tempo ging dalen, 
waardoor binnen de Gemeenschap een daling van de rentevoet in de hand werd 
gewerkt. Tijdens het tweede halfjaar verlaagden derhalve de monétaire autoriteiten 
van alle Lid-Staten hun discontovoet, soms zelfs meermalen, zonder deze evenwel 
wederom terug te brengen tot het laagste niveau, dat in het tweede kwartaal van 
1968 was bereikt. Om deze tendensen tot vertraging of zelfs stagnarle van de economie  
af te remmen en aan de conjunctuur bepaalde Impulsen te geven, werden soms andere 
maatregelen tot verlichting van het kredietbeleid genomen. Dit geschiedde bijvoor-
heeld in Frankrijk, waar de kredietbeheersing werd afgeschaft. Bij dit beleid werd echter 
steeds de grootste voorzichtigheid Betracht in verband met de aanhoudende opwaartse 
beweging van kosten en prijzen. In Duitsland gingen de autoriteiten zelfs onvermin-
derd voort met het afremmen van de toeneming van de liquide middelen en van het 
krediet, door middel van verplichte reserves, ofschoon ervan is afgezien de toestroming 
van liquiditeiten uit het buitenland volledig te absorberen. 
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In het algemeen hebben de overbeidsbegrotingen eveneens een geringere invloed 
dan het voorafgaande jaar gehad op de toeneming van de liquiditeit; de overheids-
begrotingen hadden toen een grote invloed uitgeoefend in de richting van expansie 
en aldus de conjuncturele beweging kracht bijgezet. In de eerste plaats waren in 
Frankrijk en in de Benelux-landen de belastingontvangsten in 1970 hoger dan was 
voorzien. Voorts werd er in de loop van het jaar ontegenzeglijk sterk naar gestreefd 
de verhitting van de conjunctuur te beperken door een strengere beheersing van de  
overheidsuitgaven, door het vormen van conjuncturele reserves, alsmede door 
de verhoging van belastingen en heflingen. Italië is het enige land van de Gemeen-
schap waar het tekort op de staatsbegroting sterk toenam, met name door een zeer 
Sterke stijging van de lopende uitgaven, en waar in sterke mate geldschepping plaats-
vond doordat de op de kapitaalmarkt beschikbare middelen aanzienlijk waren  
geslonken. De nieuwe Regering was derhalve aan het eind van het jaar genoopt tot 
het nemen van onder andere fiscale maatregelen ten einde de budgettaire situatie 
te verbeteren, de groei van de consumptieve uitgaven af te remmen en de investerings-
uitgaven te bevorderen. 

In enkele Lid-Staten werd een absolute of relatieve vermindering van de netto-
financieringsbehoeften van de overheidsbegrotingen ten opzichte van 1969 gedeel-
telijk bereikt door een beperking van de investeringsuitgaven, zowel voor de recht-
streekse investeringen van de Staat als voor de subsidies ten behoeve van de  
investeringen van anderen, voor het merendeel in de overheids- of semi-overheids-
sector. Deze laatsten deden dus in verhoogde mate een beroep op de kapitaalmarkt 
in binnen- of buitenland. Deze ontwikkeling was niet alleen in Italië, doch ook, op 
tamelijk grote schaal, in Frankrijk merkbaar. Met name sommige lagere overheden 
zagen bun schulden wederom vrij aanzienlijk toenemen. 

In dezelfde tijd bleef ook de vraag van de particulière ondernemingen naar 
externe financiering stijgen. De verflauwde investeringsneiging van deze onder
nemingen, die in de loop van het jaar was geconstateerd, heeft nog geen uitwerking 
gehad op de uitvoering van de investeringsprogramma's. De ervaring heeft namelijk 
geleerd dat deze programma's meestal pas met vertraging in benedenwaartse zin 
worden gecorrigeerd en eerst dan wanneer de financieringsvoorwaarden en de  
verwachte ontwikkeling van de vraag een duidelijke wijziging hebben ondergaan. 
De financiering van deze programma's, die in het algemeen op een sterke groei zijn 
gericht, stuitte op vrij grote moeilijkheden. Een der grondoorzaken van deze moeilijk-
heden is gelegen in het feit dat de « cash-flow » van de ondernemingen niet de aan-
vankelijk verwachte omvang bereikte en in een aantal gevallen zelfs ver daar beneden 
bleef. Dit is voornamelijk te wijten aan de ontwikkeling van de Ionen, die in de meeste 
Lid-Staten een zeer sterke stijging te zien gaven; de ondernemingen konden deze 
loonstijgingen niet opvangen zonder bun winstmarges in te krimpen, als gevolg van 
de zeer sterke vertraging in bun produktiviteitsstijging, en mede gelet op de hinder-
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fen obiigaties, genoteerd ter beurze op de verschiilende 
kapitaaimarkten in de Gemeenschap, waarvan de emis-
sievoorwaarden het meest die van de obiigatieieningen 
van de Bank benaderen. 



nissen die hun ten aanzien van de verhoging van hun prijzen in de weg werden gelegd. 
De factoren die aanleiding gaven tot de soms explosieve groei van de Ionen waren  
groot in aantal : een te grote spanning op de arbeidsmarkt, een aanhoudend siechte  
aanpak van het loonbeleid, waarbij men veeleer uitging van de vroeger behadde 
winsten dan van de winstverwachtingen, alsmede sociale onrust en politieke agitatie. 
Velgens een door de Commissie van de Europese Gemeenschappen ingesteld onder-
zoek vertoonden in 1970 de loonkosten in de industrie per geproduceerde eenheid 
een stijging ten opzichte van het vorige jaar van 14% i n Italie, 13,8% in Duitsland, 
5,5% in Frankrijk en 5% in Nederland en België. 

Terwijl de leningsbehoefte in de overheids- en semi-overheidssector alsmede bij 
de ondernemingen door hun geringere mogelijkheid van zelffinanciering een aan-
zienlijke groei vertoonde, was de ontwikkeling van de besparingen van de gezins-
huishoudingen in de eerste helft van het jaar hetrekkelijk gering. Hoewel per Lid-
Staat verschillend, was deze ontwikkeling in de Gemeenschap als geheel zeer duidelijk 
te onderkennen. De spaarquote van de gezinshuishoudingen gaf eerst een herstel te  
zien, toen zieh op de arheidsmarkt in Frankrijk hetrekkelijk vroeg, elders eerst in de  
tweede helft van het jaar, min of meer duidelijke tekenen van ontspanning aan-
kondigden. 

Het onthreken van evenwicht tussen de vraag naar en aanhod van middelen 
heeft in het eerste halfjaar geleid tot nieuwe aanmerkelijke verhogingen van de  
rentevoet in de Gemeenschap. Op de kapitaalmarkt hereikte de rentevoet in het 
algemeen zijn hoogste punt in het begin van de zomer. In Frankrijk echter hehhen 
de terugkeer van kapitaal na de devaluatie van de frank, de saneringsmaatregelen 
van de autoriteiten, de toename van de hesparingen der gezinshuishoudingen en 
tenslotte de handhaving van de heperkingen ten aanzien van de kapitaalexport, 
reeds in maart een halt toegeroepen aan de rentestijging op de ohligatiemarkt. Niet-
temin is de financiering van de investeringen in dat land het gehele jaar door nog 
tamelijk moeilijk gehleven. In België zette de daling van de rentevoet pas in September 
in. Van alle landen in de Gemeenschap zijn in Italië de voorwaarden voor finan
ciering op lange termijn echter verreweg het moeilijkst geworden. Ingevolge een lange  
crisis, die in sterke mate werd veroorzaakt door de export van kapitaal, hereikte in 
dat land het aanhod van de heschikhare middelen een duidelijk dieptepunt en kwam 
het rendement van de in omloop zijnde ohligaties in het derde trimester hoger dan 
10% te liggen. Fen lange onderhreking van de emissies alsmede het door de nieuwe 
Regering uitgevoerde saneringsprogramma hehhen daarna een geleidelijke verhetering 
van de situatie mogelijk gemaakt. 

Tijdens het tweede halfjaar, en meer in het hijzonder de laatste drie maanden 
van het jaar, vertoonde de rentevoet in alle landen van de Gemeenschap een lichte 
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neiging tot dalen, hoewel over het geheel genomen de percentages tot in december 
betrekkelijk Hoog bleven. Herst in het begin van 1971 keerde de tendens helemaal om. 

Het in vergelijking tot 1969 veel grotere tekort aan financieringsmiddelen, uitte 
zieh in een sterke toename van de kredietaanvragen aan de Europese Investerings-
bank van alle Lid-Staten van de Gemeenschap. Vooral de aanvragen van Italië waren  
zeer aanzienlijk, daar tengevolge van onverwachte financieringsmoeilijkheden in dit  
land het gevaar ontstond, dat de uitvoering van een aantal belangrijke investerings-
projecten, met name in de infrastructuursector, aanmerkelijk vertraagd of zelfs voor 
bepaalde tijd stopgezet zou moeten worden. Maar ook nit de andere Lid-Staten kwam  
een stroom van aanvragen bij de Bank voor de financiering van projecten, waarvan  
de verwezenlijking door de stijging van de investeringskosten en het tekort aan  
beschikbare financieringsmiddelen op de nationale markten op moeilijkheden stuitte. 

Haar pogen zo veel mogelijk aan deze behoeften te voldoen, vormt voor de Bank 
slechts de vervulling van een der wezenlijke taken die haar door artikel 130 van het 
Verdrag van Rome zijn opgelegd. Wanneer de in de Lid-Staten aanwezige middelen 
niet voldoende zijn om volledig te voorzien in de financiering van projecten voor 
de modernisering of omschakeling van ondernemingen of het scheppen van nieuwe 
bedrijvigheid of van de projecten die voor verscheidene Lid-Staten van gemeen-
schappelijk belang zijn, is het haar taak hierbij zoveel mogelijk te hulp te komen. 
Eveneens spreekt het vanzelf, dat de minder ontwikkelde gehieden van de Gemeen
schap — waar de Bank gehouden is zelfs dan te interveniëren wanneer de andere 
financieringsmiddelen aanwezig zijn — recht hebhen op een grotere bijstand van de 
Bank wanneer onvoorziene financieringsmoeilijkheden de verwezenlijking van de 
projecten compliceren. De Bank heeft derhalve, wanneer de projecten in overeen-
stemming waren met de in haar Statuten gestelde voorwaarden, alles in het werk 
gesteld om te voldoen aan de grote toevloed van aanvragen. De door haar in 
1970 ondertekende overeenkomsten inzake normale leningen en garanties hadden 
betrekking op een bedrag van 338,5 mUjoen rekeneenheden voor in de Lid-Staten 
uit te voeren projecten en op 2,3 miljoen voor in de Geassocieerde Staten te verwezen-
lijken projecten. Het bedrag van de in de Lid-Staten verrichte financieringen was aldus 
90,7 miljoen hoger dan in 1969. De door de Raad van Bewind goedgekeurde leningen 
en garanties hielden hiermede gelijke tred : zij bedroegen voor projecten in de Lid-
Staten 338,6 miljoen rekeneenheden, hetgeen in verhouding tot het voorgaande jaar 
een stijging van 93,4 miljoen betekent. 

De Bank heeft haar leningen in Italië sterk uitgebreid : in totaal 205,2 miljoen 
rekeneenheden in 1970, tegen 119,6 miljoen in 1969, een toename derhalve van 
85,6 miljoen. Zij heeft hierdoor niet alleen hijgedragen tot een bevrediging van de 
bijzondere financieringsbehoeften voor de regionale ontwikkeling van Italië, welke 
sinds enige tijd - vooral in de Mezzogiorno — nog sterk zijn toegenomen, maar zij 

18 



heeft ongetwijfeld ook de betalingsbalanspositie beïnvloed door een vergroting van de  
kapitaalstroom naar Italië. Terwijl bet aantal in Frankrijk verwezenlijkte transacties 
zicb ongeveer op bet niveau van 1969 handbaafde, hetwelk op zijn beurt aanmerkelijk 
Hoger lag dan in 1968, viel er een duidelijke toename van de in Duitsland en België  
gefinancierde projecten waar te nemen. Gedurende de voorgaande jaren hadden de  
Duitse promotoren slechts voor minder belangrijke bedragen een beroep op de Bank 
behoeven te doen, wegens de overvloed aan binnenlandse liquide middelen. 

De schaarste op de kapitaalmarkten maakt de expansie van de krediettransacties 
van de Bank des te opmerkelijker. De Bank, die reeds in 1969 getracht had haar emissies 
ten opzichte van 1968 af te remmen ten einde te vermijden dat de gemiddelde kosten  
van het door haar gehende kapitaal als gevolg van de spanningen op de kapitaal
markten van elk der Lid-Staten te sterk zouden stijgen, bleef in 1970, in de période  
van nog grotere schaarste op de markten, haar emissietransacties beperken ; zij richtte 
deze uitsluitend op de Duitse markt. Ten einde haar kredietverlening gedurende de  
eerste zes maanden toch in een hoog tempo te kunnen voortzetten heeft de Bank, 
evenals in het voorgaande jaar, gebruik gemaakt van haar liquide middelen, verkregen 
toen het aanbod van besparingen nog ruim en de rentepercentages laag waren, zonder 
echter de omvang van deze liquiditeiten onder het minimum te doen dalen, n.l. de op 
de reeds toegekende leningen te verrichten betalingen. Voorts is de Bank begonnen  
een deel van haar verrichtingen volgens een nieuwe formule uit te voeren, waarbij de  
kredietnemers onmiddellijk over de opbrengst van hun lening kunnen beschikken. 
Zij is er namelijk toe overgegaan zieh garant te stellen voor leningen verstrekt in  
opdracht en voor rekening van Duitse financiële instellingen op het gebied van het  
gemeentekrediet, voor door haar in Italië en in Frankrijk onderzochte projecten. De  
aldus met waarborg van de Bank verstrekte leningen die zonder deze steun niet tot  
stand waren gekomen, bereikten dit jaar een totaalbedrag van 56 miljoen rekeneenheden. 

Zodra in de laatste maanden van het jaar de ontwikkeling van de rentevoet ver
beterde, heeft de Bank opnieuw en in versterkte mate een direct beroep gedaan op de 
kapitaalmarkten, enerzijds door in vrij Sterke mate internationale besparingen op de 
Euro-obligatiemarkt op te nemen en anderzijds door weer een beroep te doen op de 
Franse en Belgische markt, hetgeen zij sinds enige tijd niet meer had gedaan. 

Het totaal van de door de Bank in 1970 op de nationale markten van de Lid-Staten 
opgenomen middelen bedroeg niettemin slechts 62 miljoen rekeneenheden, tegen 
121 miljoen rekeneenheden in 1969. Maar deze daling werd ruimschoots gecompenseerd 
door de sterke toeneming van de op de internationale Europese markt opgenomen 
middelen; hier zag men een stijging van 25 tot 107 miljoen rekeneenheden. Het totale 
bedrag van de door de Bank opgenomen middelen, te weten 169 miljoen rekeneenheden, 
was tenslotte hoger dan het voorgaande jaar : 146 miljoen rekeneenheden. De ver-
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sterking van de emissie-activiteit, die zieh gedurende de eerste weken van 1971 heeft 
voortgezet, toont aan dat de Bank de expansie van haar transacties wenst voort te  
zetten ten einde, in een période waarin de financieringsvoorwaarden moeilijk blijven, 
de prioritaire investeringen in de Lid-Staten voldoende te kunnen ondersteunen. 

Ter vervulling van haar taken moest de Bank, ondanks de verhoging van de kosten  
voor de leningen, in 1970 voortgaan met het aantrekken van middelen. Anderzijds 
is in haar Statuten bepaald dat zij haar rentepercentage moet aanpassen aan de voor-
waarden op de kapitaalmarkt. Het was dan ook onvermijdelijk deze rentepercentages 
verscheidene malen te verbogen. Voor leningen met een looptijd van tot en met 
12 jaar werd de rente op 3 maart 1970 van 7,5% op 8% gebracht, vervolgens op 28 aprii  
op 8,25 % en op 1 juli op 8,5 %. O p achtereenvolgens 3 maart en 1 juli werd de rentevoet 
voor leningen met een looptijd van langer dan 12 maar minder dan 20 jaar van 8 tot 
8,5% en vervolgens tot 8,75% verhoogd. Tenslotte werd op 4 november 1970 het 
nominale percentage voor alle leningen, onafhankelijk van de looptijd, uniform 
op 8,75% gesteld, doch met de voorwaarde van een zodanige uitbetaling beneden 
pari, dat de Bank een rendement verkreeg, gelijk aan dat van een lening tegen 9% 
a pari, en op de gebruikelijke basis berekend. Nadat begin 1971 de ontspanning op 
de kapitaalmarkt zieh voortzette, heeft de Bank echter van deze situatie gebruik 
gemaakt om haar rentevoet, ongeacht de looptijd der leningen, te Verlagen van 
9 tot 8,5% per jaar. 

In de Gemeenschap was het economisch beleid van de Lid-Staten in 1970, over 
het geheel genomen, beter gecoördineerd dan gedurende de voorgaande jaren. Na de  
wijzigingen van de pariteiten in 1969, s laagde men er in 1970 in via een doeltreifende 
actie de evenwichtsverstoringen tussen de Lid-Staten te verminderen of zelfs op te  
helfen. In Frankrijk kon het externe even wicht hersteld worden; een groot deel van 
de schulden op korte en middellange termijn, welke gedurende de betalingsbalans-
crisis waren aangegaan, werden terugbetaald en de goud- en deviezenreserves groeiden 
aanmerkelijk. De Duitse betalingsbalans, die voordien een te groot overschot had 
vertoond, kreeg weer een normaal aanzien afgezien van de toevloed van kapitaal op 
korte termijn, voornamelijk afkomstig nit landen van buiten de Gemeenschap. De  
Benelux-landen hebben in het algemeen gesproken een zelfde ontwikkeling door-
gemaakt. In Italië echter was de conjuncturele ontwikkeling gedurende een groot 
gedeelte van het jaar niet altijd gunstig voor een even wichtige expansie; deze situatie 
werd voornamelijk veroorzaakt door de stakingen en de gevolgen hiervan : enerzijds 
een explosie van kosten en uitgaven, anderzijds produktiebelemmeringen ; de lopende 
rekening van de betalingsbalans verslechterde aanzienlijk, met name door de 

20 



grotere invoer van goederen. Eerst na de vorming van de nieuwe regering zijn de  
autoriteiten, zoals reeds werd opgemerkt, er in geslaagd meer vat op de situatie te  
krijgen en deze te beïnvloeden in de richting van een herstel van het externe evenwicht. 

De pogingen cm te kernen tot een coördinatie van het conjunctuurbeleid  
in de Gemeenschap werden voortgezet in de comités voor het conjunctuur 
beleid en voor het begrotingsbeleid, in het monétaire comité en in het comité van  
Presidenten der centrale banken. Voorts heeft de Commissie van de Europese 
Gemeenschappen hierover twee speciale memoranda Ί' voorgelegd, waarvan de 
conclusies door de Raad werden goedgekeurd. Op twee punten echter waren 
de resultaten teleurstellend : op de eerste plaats kon een betere harmonisatie van de 
conjunctuur binnen de Gemeenschap slechts bereikt worden ten koste van een 
gemiddeld nog hoger prijsstijgingspercentage dan in 1969; in de tweede plaats werd 
het stabilisatiebeleid voornamelijk uitgevoerd via de geld- en kredietpolitiek, terwijl 
er nog steeds niet voldoende gewicht werd gehecht aan de acties op het gebied van 
het begrotingsbeleid. 

Het inzicht dat de huidige regelingen ter coördinatie van het conjunctuurbeleid 
onvoldoende doeltreffend zijn om te voorkomen, dat er in de toekomst nieuwe en  
ernstige evenwichtsverstoringen in de Gemeenschap zullen ontstaan of om te bereiken 
dat deze dat « blok van monétaire stabiliteit en van optimale economische groei »  
wordt, dat door velen wordt gewenst, heeft er tegelijk met de siechte ervaringen van 
1968 en 1969 toe bijgedragen dat er in versterkte mate pogingen werden ondernomen 
om de Gemeenschap om te smeden tot een werkelijke Economische en Monétaire  
Unie. Het is hier niet mogelijk in details te treden van de werkzaamheden, de 
projecten en de besprekingen die te dien aanzien karakteristiek waren voor het jaar 
1970 : het «Plan Barre »'2', de « Conferentie van Staatshoofden en Regeringsleiders 
te Den Haag », de werkzaamheden van het « Werner Comité », de concrete voor-
stellen van de Commissie der Europese Gemeenschappen. De besprekingen hierover 
in de Raad van de Gemeenschappen hebben op 9 februari 1971 tot een resolutie van 
de Raad geleid <3). Hierin wordt allereerst de politiche wil van de Lid-Staten tot 
uiting gebracht om volgens een etappegewijs plan dat op 1 januari 1971 moet ingaan 
na een période van 10 jaar een economische en monétaire unie tot stand te brengen  
en daarmede te komen tot een Gemeenschap van stabditeit en groei. Vervolgens 
worden hierin de kenmerken van de slotfase van deze unie beschreven en ten slotte  
worden min of meer nauwkeurig de gedurende de eerste etappe van drie jaar na te  
streven doelstellingen en te nemen maatregelen vastgelegd. De nadruk valt hier op  
de noodzaak om op economisch en monetair terrein parallelle maatregelen te treffen. 

(1) Memoranda betreffende het conjunctuurbeleid van de Gemeenschap van december 1969 en jull 1970. 
(2) Zoals dit is uiteengezet in het memorandum dat de Commissie op 12 februari 1969 aan de Raad heeft voor

gelegd. 
(3) « Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen» van 27 maart 1971, nr. C 28. 
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Het gaat er hierbij voornamelijk om tot een geleidelijke vernauwing van de marges  
tussen de wisselkoersen van de valuta's van de Lid-Staten te komen, eventueel een 
Europees Fonds voor monétaire samenwerking in het leven te roepen, inzake het 
internationale monétaire beleid tot een eensgezind standpunt tegenover derde landen 
te komen, geleidelijk de belemmeringen af te schaffen die nog bestaan inzake kapitaal-
bewegingen binnen de Gemeenscbap, tot een coördinatie van het beleid inzake de 
kapitaalmarkten te komen, de noodzakelijke maatregelen te nemen inzake belasting-
barmonisatie, vooral op bet gebied van de belasting over de toegevoegde waarde en  
van bepaalde belastingen die een recbtstreekse invloed op de kapitaalbewegingen 
binnen de Gemeenscbappelijke Markt kunnen bebben (belastingregeling voor rente  
op leningen en dividenden). Tegelijkertijd werden twee eerste uitvoeringsbesluiten 
genomen die er op geriebt waren om tot een versterkte coördinatie van de lopende 
conjunctuurpolitiek en vooral van de begrotingspolitiek van de Lid-Staten te komen 
alsmede tot een grotere samenwerking tussen de centrale banken op bet gebied van 
bet kredietbeleid. In dit verband werd tevens de totstandbrenging van een commu-
nautair stelsel van monétaire kredieten op middellange termijn goedgekeurd. Boven-
dien bevat het derde programma voor de economische politiek op middellange 
termijn (1971-1975) dat eveneens op 9 februari 1971 door de Raad werd aanvaard, 
voor de eerste maal kwantitatieve ricbtlijnen die de Lid-Staten zieh verplicbten na 
te leven. 

In bet laatste jaarverslag van de Bank werd reeds in bet kort bet nieuwe stelsel  
van monétaire kredieten op middellange termijn geanalyseerd, dat als aanvulling  
moet dienen op bet communautaire stelsel van monétaire steun op körte termijn,  
dat reeds eerder in werking trad. Het wezenlijke van bet nieuwe systeem is dat een  
Lid-Staat in geval van moeilijkbeden of ernstig dreigende moeilijkbeden op zijn  
betalingsbalans, van de andere Lid-Staten kredieten kan ontvangen « in bet kader  
van de wederzijdse bijstand », zoals deze is gedefinieerd in artikel 108 van bet E.E.G.- 
Verdrag; deze kredieten worden op aanbeveling van de Commissie en na raadpleging  
van bet Monétaire Comité door de Raad — na een met gekwalificeerde meerderbeid 
van stemmen genomen beslissing - verleend voor een période van 2 tot 5 jaar. De  
verplicbting voor de Lid-Staten om een bijdrage tot dergelijke kredieten te leveren 
is, evenals bij bet stelsel van kredieten op korte termijn, beperkt tot een bepaald 
maximum : dit is voor Duitsland en Frankrijk elk 600 miljoen rekeneenbeden ; 
Italië 400 miljoen; België-Luxemburg 200 miljoen en Nederland 200 miljoen; d.w.z. 
in totaal 2 miljard rekeneenbeden. De bijdrage tot deze kredieten zal in evenredigbeid 
tot deze maxima plaatsvinden. Het wezenlijke verscbil met bet stelsel van bijstand 
op korte termijn is dat de Raad wanneer bij tot bijstand op middellange termijn 
besluit, bieraan voorwaarden inzake het economiscb beleid verbindt. Besloten werd 
dat bet stelsel van bijstand op middellange termijn voor een période van vijf jaar zal 
gelden, te rekenen vanaf bet begin van de eerste etappe. Het zal echter waarscbijnlijk 
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eerst op 1 januari 1972 in werking kunnen treden, omdat er ten minste in één Lid- 
Staat een wijziging van de wet betreffende de centrale bank noodzakelijk is; de  
werkelijke duur zou derhalve in eerste aanleg vier jaar bedragen. Een aantal andere  
monétaire bepalingen van de resolutie zullen vijf jaar geldig zijn, met name die 
betreffende bet beleid van de centrale banken ter vernauwing van de marges tussen 
de wisselkoersen van de valuta's van de Lid-Staten of die betreffende bet Europese 
Fonds voor monétaire samenwerking, mocht dit dan reeds zijn ingesteld. Al deze 
bepalingen blijven echter van kracht, nadat overeenstemming is bereikt over de  
overgang naar de tweede etappe van het plan inzake de verwezenlijking van de  
economische en monétaire unie. Vóór het einde van de eerste etappe zullen de maat- 
regelen moeten worden vastgesteld welke na de overgang naar de tweede etappe tot  
de volledige verwezenlijking van de economische en monetaire unie moeten leiden.  
De beslissing hierover zal worden genomen op grond van verslagen en voorstellen  
van de Commissie, waarin in het bijzonder moet worden aangegeven hoe de nood- 
zakelijke verdeling van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden tussen de instel- 
lingen van de Gemeenschap en de Lid-Staten moet worden geregeld. 

Al deze beslissingen zullen, althans indirect, van grote betekenis zijn voor de 
Europese Investeringsbank. Inzonderheid de te nemen beslissingen met het oog op 
de geleidelijke afschafßng van de nog bestaande belemmeringen inzake het vrije 
kapitaaiverkeer binnen de Gemeenschap zullen voor de Bank zeer belangrijk kunnen 
zijn. ledere Lid-Staat moet namelijk binnen de grenzen van nog vast te stellen  
plafonds, die geleidelijk verhoogd zullen worden, voor emissies van emittenten uit 
andere Lid-Staten zonder discriminatie vrije toegang tot zijn kapitaalmarkt verlenen. 
Het zou logisch en zeer wenselijk zijn indien de emissies van de communautaire 
instellingen als eersten van deze liberalisatie gebruik zouden kunnen maken. Dit zou 
met name moeten gelden voor emissies van de Bank op de markten van de Lid-Staten, 
waarvoor in haar Statuten reeds - behalve wanneer ernstige verstoringen op deze 
markten te duchten zijn - door de nationale autoriteiten van de Lid-Staten in beginsel 
van rechtswege toestemming is verleend. 

Wat het regionale beleid betreft, heeft de Commissie van de Europese Gemeen-
schappen op 17 oktoher 1969 een memorandum voorgelegd, waaraan een voorstel 
voor een besluit van de Raad is gehecht. Het gaat in dit voorstel met name om de 
uitwerking van een procedure voor de opstelling van regionale ontwikkelingsplannen, 
ingeval deze plannen nog niet bestaan maar wel noodzakelijk zijn, en om een 
coördinatie vanuit commercieel gezichtspunt van de reeds bestaande plannen. De 
Commissie stelt ook de vorming van een fonds voor rentesubsidies, gefinancierd uit 
begrotingsmiddelen alsook een systeem van garanties voor het goedkoper maken, 
respectievelijk garanderen van de leningen van de Europese Investeringsbank en van 
andere financieringsinstellingen voor. Tenslotte wordt de vorming van een Permanent 
Comité voor de regionale ontwikkeling voorgesteld, waarin vertegenwoordigers van 
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de Lid-Staten en van de Commissie zouden moeten samenwerken; een vertegen-
woordiger van de Bank zou als waarnemer de vergaderingen van dit comité moeten 
bijwonen. In haar memorandum heeft de Commissie vooral gewezen op de gewichtige  
roi die de Bank inzake het regionale beleid moet speien, en eraan herinnerd dat de 
Bank de communautaire instelling bij uitstek is om bij te dragen tot de noodzakelijke 
stroom van kapitaal naar de te ontwikkelen gebieden, en zo mogelijk in steeds  
versterkte mate. De beraadslagingen over het memorandum van de Commissie 
en over haar voorstellen zijn nog niet afgesloten. Zij zullen waarschijnlijk leiden tot  
resultaten die in mime mate aansluiten bij de denkbeelden van de Commissie; in zijn 
resolutie aangaemde de verwezenlijking van de economische en monétaire unie heeft 
de Raad trouwens een zeer belangrijke plaats ingeruimd voor het structuurbeleid en 
met name voor het regionale beleid. 

In het besluit betreffende de economische en monétaire unie werd tevens de 
noodzaak onderstreept van een betere harmonisatie en ten dele zelfs van een waarlijk 
gemeenschappelijk optreden op het gebied van de industriepolitiek. De resolutie van 
de Raad heeft deze noodzaak bevestigd. 

In het voorjaar van 1970 heeft de Commissie een gedetailleerd memorandum  
voorgelegd <i', waarin o.a. veel waarde wordt gehecht aan de ontwikkeling van een 
gemeenschappelijke actie ten gunste van een onderlinge toenadering tussen onder-
nemingen uit de verschillende Lid-Staten, alsmede van onderzoek en technologische  
ontwikkeling, en de nadruk wordt gelegd op de roi van de Europese Investeringsbank 
bij de financiering van de industriële ontwikkeling. 

Het memorandum van de Commissie werd door de Raad voor nader onderzoek 
aan een Groep van Höge Ambtenaren van de Lid-Staten en van de Commissie voor-
gelegd. Deze Groep heeft de Raad zojuist in kennis gesteld van haar conclusies. Zij 
spreekt zieh uit voor een vermiming van de transacties van de Europese Investerings
bank, en zij acht het wenselijk dat deze — in het kader van haar algemene activiteit 
en zonder haar prioritaire financieringstaken in de sector regionale ontwikkeling te 
verwaarlozen - meer nadruk legt op haar bemiddeling ten gunste van de moderni-
sering van het industriële apparaat van de Gemeenschap, in het bij zonder bij projecten 
die voortvloeien uit gemeenschappelijke initiatieven van ondernemingen uit verschil
lende Lid-Staten of die het resultaat zijn van een nauwe samenwerking tussen 
ondernemingen uit verschillende Lid-Staten. 

Via haar vertegenwoordigers in de verschillende comités en werkgroepen heeft 
de Bank deelgenomen aan de discussies over de uitbreiding van haar taak. Zieh  
beperkend tot het strikt technische en financiële gebied waarvoor zij bevoegd is, heeft 
zij in verschillende commentaren en nota's haar mening te kennen gegeven ten  
aanzien van de mogelijke oplossingen. Hiermede werd in mime mate rekening 
gehouden. 

(1) «De industriepolitiek van de Gemeenschap» (Verslag «Colonna»). 
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De Gemeenschap en de Lid-Staten verwachten ook dat de Bank haar inspanningen 
op het gebied van de communautaire Enanciële steun aan de Geassocieerde Landen  
zal voortzetten. De tweede Overeenkomst van Jaoende betreffende de Associatie 
van de 18 Afrikaanse Staten en Madagaskar en de teksten betreffende de Landen  
en Gebieden Overzee van de Lid-Staten, werden in de loop van 1970 door aile 
betrokken landen geratificeerd en zijn op 1 januari 1971 in werking getreden. Volgens 
deze teksten zal voor wat de terug te betalen steun betreft, een totaalbedrag van 
90 miljoen rekeneenbeden uit bet Europees Ontwikkelingsfonds kunnen worden  
gebruikt voor de toekenning van leningen tegen speciale voorwaarden en voor 
bijdragen tot de vorming van risicodragend kapitaal; de Bank zal bij bet onderzoek 
en bet bebeer biervan een belangrijke taak vervullen. Voorts is de Bank uit boofde 
van de nieuwe overeenkomsten gemacbtigd om uit eigen middelen een maximum-
bedrag van 100 miljoen rekeneenbeden leningen toe te kennen. De Lid-Staten zullen 
voor aile aldus toegekende leningen borg staan ; bet totaalbedrag van deze verplicbting 
is echter beperkt tot bet verscbil tussen 70 miljoen rekeneenbeden en bet totaal van  
de verstrebte leningen. De leningen, die de Bank uit eigen middelen toekent, zullen  
onder bepaalde voorwaarden gepaard kunnen gaan met rentesubsidies die gefinan- 
cierd worden uit bet Europees Ontwikkelingsfonds. 

Wat Turkije betreft, was bet jaar 1970 gekenmerkt door de onderbandelingen  
over bet aanvullend protocol inzake bet intreden van de overgangsfase van de  
Associatie-overeenkomst en over het tweede Financiële Protocol, ffet nieuwe  
financiële protocol werd op 23 november 1970 ondertekend en de procedures voor de 
bekracbtiging door de Lid-Staten en Turkije zijn tbans gaande. Volgens dit protocol  
zal de Europese Investeringsbank voor de période tot en met 23 mei 1976 uit de 
middelen van de Lid-Staten een financiële steun verlenen van 195 miljoen reken
eenbeden en wel in de vorm van speciale leningen. De voorwaarden biervoor zullen 
nog enigszins soepeler zijn dan die welke voor de leningen onder bet eerste financiële 
protocol golden. Zodra de economiscbe en financiële toestand van Turkije dit 
toestaat, zullen bierbij nog — via een speciale beslissing van de Gemeenscbap —,  
gewone leningen van de Bank komen tot een totaalbedrag van 25 miljoen reken
eenbeden. 

GEASSOCIEERDE LANDEN 

De economie van Griekenland — waar de Bank de tot en met 1967 verstrebte  
leningen verder bebeert — was in 1970 wederom gekenmerkt door een kracbtige 
groei. Volgens de eerste ramingen steeg bet reële bruto nationaal produkt met 
ongeveer 8%, evenveel als bet voorgaande jaar. 

De groei van de landbouwproduktie verliep, dank zij gunstige weersomstandig-
beden, in een duidelijk boger tempo dan in 1969 (8 % tegen 5 %), terwijl in de industrie 
de groei daarentegen iets vertraagd was. Het groeipercentage van de industriële 
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produktie in haar geheel (bouwnijverheid inbegrepen) wordt voor 1970 op 9,5% 
geraamd tegen 10% i n bet voorgaande jaar. Deze vertraging is in boofdzaak toe te  
scbrijven aan een duidelijk minder kracbtige expansie van de bouwnijverbeid; in de  
verwerkende industrie daarentegen scbijnt de produktie in dezelfde mate te zijn  
gestegen als in 1969 (9%). 

Na de forse toeneming van de bruto-investeringen in vaste activa in 1968 en  
1969 (19% voor elk van deze jaren), viel in 1970 een zeer Sterke vertraging waar te  
nemen. Volgens de eerste ramingen zou bet reële groeipercentage in totaal slecbts 
7 % bedragen. De vertraging was vooral te merken in de particulière sector, met name  
voor de onroerende investeringen. 

Het particulière verbruik is, steeds volgens de eerste ramingen, toegenomen 
met 7%, dit is iets meet dan in 1969 (6%); daarentegen zijn de reële consumptieve 
overbeidsuitgaven met 5,5 % gestegen, betgeen aanzienlijk minder is dan in 1969 (9,9 %). 

Het algemene prijspeil is in 1970 ietwat kracbtiger gestegen dan tijdens de twee 
voorafgaande jaren, vooral als gevolg van de stijging van de invoerprijzen en van 
de prijzen voor overbeidsdiensten. Uit de officiële indexcijfers blijkt dat de stijging 
der consumptieprijzen — jaar gemiddelde 3,2% — duidelijk sneller is verlopen dan in 
1969 (2,5%). Aan de andere kant lag de stijging der grootbandelsprijzen op betzelfde 
peil (3,9%). 

Het tekort op de bandelsbalans is opnieuw toegenomen. Het beliep nl. 1,1 mdjard 
rekeneenbeden tegen 0,9 miljard in 1969. Terwijl de invoer met 19% s teeg, dus meet 
dan in bet voorgaande jaar (15%), en 1,7 miljard bereikte, nam de uitvoer met slecbts 
15% (0,6 miljard) toe, tegen 14% in 1969. Melding moet worden gemaakt van de  
bijzonder kracbtige stijging van de export van industrie- en ambacbtsprodukten 
waarvan bet aandeel in de totale export 37% bereikte. 

De overmakingen van in bet buitenland werkende Griekse werknemers en de  
netto-ontvangsten uit toerisme en koopvaardij breidden zicb sterk uit, met als gevolg 
een aanzienlijke stijging van bet positieve saldo van de onzicbtbare transacties. Dit  
was echter niet voldoende om de toeneming van bet tekort op de bandelsbalans te  
compenseren, en bet tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans is in 
vergelijking met bet voorgaande jaar nog groter geworden. 

In weerwil van de gestegen netto-invoer van overbeids- en particulier kapitaal 
uit bet buitenland, lag bet tekort op de betalingsbalans in baar gebeel iets boger  
dan in 1969. Deze ontwikkeling vond baar weerslag in een vermindering van de  
officiële goud- en deviezenreserves met circa 16 miljoen. 
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In Turkije hebben verscbeidene belangrijke factoren de economiscbe ontwik-
keling in 1970 sterk beïnvioed : de regeringscrisis in bet voorjaar, de verscberpte 
kosten- en prijzeninflatie en de devaluatie van bet Turkse pond in augustus. 

De regeringscrisis leidde tot bet te laat aannemen van de begroting (in mei)  
en, dientengevolge, tot een vertraging in de overbeidsuitgaven. Daar bet begrotings-
jaar in maart begint, moest de regering de eerste drie maanden genoegen nemen met 
maandelijkse begrotingen. 

Het Turkse pond werd gedevalueerd per 10 augustus 1970. Op die datum werd 
de pariteit, die tot dan 9 Turkse ponden voor 1 U.S.-dollar bedroeg, vastgesteld op 
15 Turkse ponden voor 1 U.S.-doUar. De devaluatie ging vergezeld van een stabilisatie-
programma dat bet effect ervan moest verzekeren en aanvullen. 

Deze maatregelen konden niet uitblijven omdat de economiscbe en financiële  
situatie voortdurend kritieker was geworden. De toi die voor de in de voorgaande 
jaren verwezenlijkte kracbtige expansie moest worden betaald was een beduidende 
prijzen- en kostenstijging, waardoor bet concurrentievermogen van Turkije werd 
verzwakt en de lopende rekening van de betalingsbalans werd aangetast. Het gevolg 
was een ernstige deviezenscbaarste, waardoor de importeurs zeer lang op bun deviezen 
moesten wacbten. 

Het boofddoel van de devaluatie en de stabilisatiemaatregelen was dus : via een 
versterking van bet concurrentievermogen van Turkije op de wereldmarkten te komen 
tot een uitbreiding van de export en een vermindering van bet tekort op de lopende 
rekening van de betalingsbalans. Opdat de devaluatie volledig effect zou sorteren, 
diende zij voor al te worden gescbraagd door een doel treffende anti-inflatiepolitiek, 
voornamelijk gericbt op bet afremmen van de nominale binnenlandse vraag. Hoewel 
de betrokken maatregelen in bun gebeel eerst in bet tweede balfjaar daadwerkelijk 
ten uitvoer werden gelegd, kwam tocb de uitwerking ervan op bet gedrag van de  
ondernemingen reeds in de eerste belft van bet jaar recbtstreeks of indirect tot 
uiting. Immers, aan de ene kant badden de overbeidsinstanties de kredietpolitiek 
sedert bet begin van bet jaar restrictiever gemaakt, dit vooruitlopend op de maat
regelen die zij voorbereidden. Aan de andere kant maande bet klimaat van onzeker-
beid dat was ontstaan door de aanboudende devaluatiegerucbten de ondernemingen 
tot steeds groter voorzicbtigbeid. Bovendien drukte tot in augustus / September bet 
gebrek aan deviezen steeds meer op de invoer, betgeen de economiscbe groei nog 
meer afremde. Volgens de eerste ramingen bedroeg bet groeipercentage van bet reële  
bruto nationaal produkt in 1970 ongeveer 5,6%, tegen 6,3% in 1969 en 6,7% in 1968. 
Nocb de landbouwproduktie, nocb de industriële produktie bebben aan de verwacb- 
tingen beantwoord. 
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Ten gevolge van ongunstige weersomstandigheden vertoonde de landbouw-
produktie in haar geheel praktisch een stagnatie. De tarweoogst kon enigszins worden  
opgevoerd, maar toch bleef Turkije grotendeels aangewezen op de invoer van graan. 
De dierlijke produktie vertoonde in 1970 geen noemenswaardige vooruitgang. 

De stijging van de industriële produktie, volgens de eerste schattingen 4%, lag 
duidelijk beneden de groeipercentages van de voorgaande jaren (gemiddeld 10%). 
Deze vertraging is in hoofdzaak te wijten aan de zojuist vermelde factoren. Maar 
daarbij kwamen evenals bet jaar tevoren bepaalde knelpunten in de ijzer- en staal-
produktie, welke slechts gedeeltelijk door speciale Importen konden worden over-
wonnen. De produktiegroei nam onmiskenbaar af in de metaalverwerkende industrieën,  
alsmede in de papier-, de textiel- en de bandenindustrie, maar de sectoren petrochemie,  
mijnbouw, cement, kunstmest, plastic en glas zetten in 1970 hun snelle expansie  
voort. 

In tegenstelling tot teleurstellende resultaten in landbouw en industrie bleef de 
expansie in de andere sectoren van de economie, met name in de dienstensector, 
krachtig aanhouden. 

Wat de vraagzijde of m.a.w. de kant van de bestedingen van het nationale 
inkomen betreft, vertoonde het expansietempo van de bruto-investeringen in 
vaste activa onder invloed van de reeds belichte factoren een aanzienlijke vertraging. 
De reële stijging bedroeg volgens voorlopige ramingen in totaal slechts ongeveer 6 %,  
tegen 11,1% in 1969 en 15,5% in 1968. De reële toename van de investeringen schijnt 
slechts iets meer dan 4% in de overheidssector (1969 : 9%) en 8% in de particulière 
sector (1969 : 13,6%) te hebben belopen. Het is mogelijk dat in de particulière sector  
deze verflauwing mede veroorzaakt werd door de schorsing van bepaalde maatregelen 
ter stimulering van de investeringen. 

De groei van het volume van de particulière consumptie zou in vergelijking met 
het voorgaande jaar zijn teruggelopen (3,8% tegen 5,3%), met een meer uitgesproken 
stijging van het verbruik in de Steden dan op het platteland. Daarentegen schijnt 
de reële toeneming van de consumptieve overheidsuitgaven nog enigszins te zijn 
versneld; het groeipercentage zou 11,4% hebben bereikt, tegen 9,8% in het vorige jaar. 

Niettegenstaande de besnoeiing van uitgaven in de loop van het jaar, het invoeren 
van nieuwe belastingen of de verhoging van bestaande belastingen, is de regering  
er niet in geslaagd haar plan, dat erin bestond haar schulden jegens leveranciers en 
vooral jegens de Centrale Bank te verminderen, voor het einde van het jaar te 
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volvoeren. IntegendeeI, zij diende de verhoging van de ambtenarensalarissen waartoe 
in de loop van het jaar was besloten, nit te stellen en andermaal, op nog grotere 
schaal dan het jaar daarvoor, een beroep te doen op kortlopende kredieten van de  
Centrale Bank. 

De stijging van de prijzen zette zieh voort; gemeten aan het verschü tussen de  
nominale en de reële toeneming van het nationaal produkt, kan zij voor 1970 op 8%  
worden geraamd. De index der groothandelsprijzen steeg als maandgemiddelde met 
5,6% en de index der kosten van levensonderhoud te Ankara zelf met 14%. De prijs-
stijging werd niet alleen door de druk van de binnenlandse vraag en van de kosten  
veroorzaakt, maar ook door de devaluatie, vooral tijdens het tweede half jaar. De 
aanvankelijk verwachte prijsstijging van 10% als gevolg van de devaluatie kon dank  
zij bepaalde administratieve maatregelen tot een lager peil worden beperkt, althans  
tot aan het einde van het jaar. 

Velgens de eerste ramingen zou het tekort op de Turkse handelsbalans zijn  
gestegen tot ongeveer 360 miljoen rekeneenheden (1969 : 268 miljoen). De invoer  
beliep circa 948 miljoen rekeneenheden, dit is 18% m eet dan het voorgaande jaar dat 
een veel geringer stijging te zien had gegeven (5 %). De vermindering van de wachttijd 
waarmee bij de devaluatie een begin was gemaakt, is daar zeker niet vreemd aan 
geweest. Als gevolg van de deviezenschaarste was het bedrag van de aan importeurs  
verschuldigde achterstallige deviezen zodanig toegenomen dat het voor de devaluatie 
300 miljoen rekeneenheden beliep, en waren de wachttijden opgelopen tot 11 maanden. 
De achterstand in de deviezentoewijzingen kon tegen het einde van het jaar worden  
ingelopen en de wachttijden zijn weer normaal geworden. Volgens de gegevens die 
thans beschikbaar zijn steeg de uitvoer in 1970 met circa 10% en kwam daardoor op 
588 miljoen rekeneenheden. Dit is een bevredigend resultaat als men niet alleen 
bedenkt dat de uitvoer zieh tijdens het eerste halfjaar slechts zeer langzaam heeft 
ontwikkeld, als gevolg van de verzwakking van het concurrentievermogen van 
Turkije en van de speculaties op een op handen zijnde devaluatie, maar ook dat tegen 
het einde van het jaar de uitvoer tijdelijk werd afgeremd door de cholera. Hoewel 
de versterking van de concurrentiepositie der Turkse economie dank zij de devaluatie 
reeds in verschillende branches effect heeft gesorteerd, is het weinig waarschijnlijk 
dat de resultaten over het gehele jaar 1970 hierdoor sterk zijn beïnvloed. In 1970 
namen de onbewerkte landbouwprodukten nog 75% van de totale export voor hun 
rekening. Uit de eerste ramingen blijkt dat vooral de uitvoer van katoen, van verwerkte  
landbouwprodukten en van textiel aanzienlijk kon worden opgevoerd. 

Het batig saldo op de balans van de onzichtbare transacties was ongetwijfeld 
veel groter dan in 1969. Dit is in hoofdzaak toe te schrijven aan het feit dat de over-

29 



makingen van de Turkse werknemers in het buitenland — m et name wegens de  
devaluatie van het Turkse pond — bijna verdubbelden en van 140 miljoen rekeneen-
heden (in afgeronde cijfers) in 1969 Stegen tot omstreeks 270 miljoen rekeneenheden 
in 1970. Anders dan in voorgaande jaren vertoonde het toerisme voor het eerst een 
gering overschot. 

Over het geheel genomen was het tekort op de lopende rekening van de betalings-
balans in 1970 iets kleiner dan het jaar daarvoor. De aflossing van schulden aan het 
buitenland nam evenwel duidelijk toe. Maar dank zij een grotere kapitaalinvoer uit 
het buitenland als gevolg van de devaluatie, zal de betalingsbalans in haar geheel 
kunnen sluiten met een aanzienlijk overschot. De netto-goud- en deviezenreserves 
van de Centrale Bank zijn tussen eind 1969 en eind 1970 met 75 miljoen rekeneen
heden gestegen. 

Evenals de voorgaande jaren kon Turkije in het grootste deel van zijn kapitaal-
behoeften dank zij de iînanciële steun, welke in het kader van het Turkije-consortium  
van de O.E.S.O. werd verleend door de Lid-Staten van dit Consortium en door multi 
laterale financieringsinstellingen. In 1970 hebben de steunkredieten die in samenhang  
met de devaluatie met name door het Internationale Monétaire Eonds en door het 
Europees Eonds werden toegekend, een buitengewoon belangrijke rol gespeeld. 

De evolutie van de economische situatie van de Geassocieerde Afrikaanse Staten 
en Madagaskar (G.A.S.M.) werd in 1970 in hoge mate beïnvloed door de internationale  
conjunctuur. De vertraging van de expansie in de voornaamste industrielanden, en 
zelfs, voor wat de Verenigde Staten betreft, de economische stagnatie, waren mede  
oorzaak van een lichte afremming van de groei van de export der G.A.S.M. en 
drukten de prijzen van de voornaamste industriële grondstofFen. De vermindering 
van de monétaire spanning en de handhaving van de renteniveaus op een hoog peil  
stelden een einde aan de speculatieve aankopen en brachten een zekere opruiming 
van de voorraden teweeg; zij droegen aldus bij tot de vertraging, ten opzichte van 
het voorgaande jaar, van het groeitempo van de vraag naar talrijke grondstoffen en 
tropische produkten. Voorts schijnen de flinke toeneming van de vrachttarieven en 
de snelle stijging van prijzen en lonen in de industrielanden de waardetoeneming 
van de invoer te hebben versneld en bepaalde inflatoire spanningen te hebben gevoed. 

Aan de forse stijging van de grondstoffenprijzen, die medio 1968 was begonnen  
en in augustus 1969 haar hoogtepunt had bereikt, kwam in de loop van het eerste 
kwartaal van 1970 een einde. De prijzen der tropische produkten hieven zeker niet 
ongevoelig voor de hiervoor genoemde conjunctuurbewegingen, maar werden toch 
voornamelijk beïnvloed door vraag en aanbod op de markten van elk afzonderlijk 
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produkt. In het algemeen had de dalende tendens de overhand, zodat de index van 
de « Financial Times » voor primaire produkten in de loop van het jaar met meer 
dan 6% d aalde. De teruggang was opvallend voor de voornaamste non-ferrometalen, 
met name koper. De prijzen van deze produkten gaven in het laatste kwartaal een 
versnelde daling te zien en bereikten aan het eind van het jaar 30 à 40% v an de uit-
zonderlijk hoge prijzen in het eerste halfjaar. Van de andere belangrijke export-
produkten van de G.A.S.M. vertoonden de cacao- en houtprijzen een aanmerkelijke 
daling ten opzichte van 1969, t erwijl de prijzen van suiker en oliehoudende produkten 
integendeel stegen en recordhoogten bereikten. De koffie- en katoenprijzen bleven 
hetrekkelijk stabiel. 

Het is duidelijk dat de evolutie van de wereldmarktprijzen van kapitaal belang  
is geweest voor deze economieën, welke alle voor meer dan 50 % — de helft ervan voor 
meer dan 75% — v oor hun exportontvangsten op twee basisprodukten zijn aan-
gewezen. Maar het spreekt vanzelf dat de onderscheidene landen deze evolutie, als  
gevolg van zuiver plaatselijke factoren, met name de invloed van het weer op de  
voornaamste oogsten, op zeer verschillende wijze hebben verwerkt. Vooral in Senegal, 
Boven-Volta, Niger en Noord-Kameroen waren de omstandigheden erg ongunstig. 

Hoewel er ter zake nog geen nauwkeurige gegevens voorhanden zijn, schijnt men 
toch te mögen aannemen, dat de groei van het bruto nationaal produkt van de  
G.A.S.M. in 1970 in het algemeen iets minder levendig was dan in 1969, waarschijnlijk 
4 à 5 % bij constante prijzen. Deze groei lijkt evenwel iets sneller te zijn geweest in 
Ivoorkust, Kongo-Kinsjasa, Kameroen, Gaboen en Mauretanië en waarschijnlijk 
aanzienlijk trager in de meeste andere landen. Het bruto nationaal produkt van alle  
G.A.S.M. samen kan, zeer voorlopig, op circa 9 miljard rekeneenheden tegen lopende 
prijzen worden geraamd, dit is, voor een bevolking van iets minder dan 75 miljoen 
inwoners, een gemiddelde per hoofd van ongeveer 120 rekeneenheden. 

Uit de statistieken over de buitenlandse handel in 1970, welke alleen beschikbaar  
zijn voor het handelsverkeer met de E.E.G., blijkt dat er vrijwel een stabilisatie is  
van het batig saldo van de buitenlandse handel, in weerwil van een duidelijke vertraging 
in de expansie van de export die toenam met 8,4% tegen 17% in het voorgaande jaar, 
en ondanks een versnelde stijging van de invoer (iets meer dan 13% tegen 9,6%  
in 1969). 

Volgens de monétaire statistieken was de expansie van de geldhoeveelheid in 
het algemeen levendiger dan in 1969. Deze expansie vloeide meestal voort uit een 
zeer snelle toeneming van de netto-deviezentegoeden, behalve in de Democratische 
Republiek Kongo waar zij een lichte teruggang vertonen, en ook van de kredieten 
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aan het bedrijfsleven die, naar gelang van de plaats van uitgifte, een stijging met 
13 à 54% te zien gaven. De nettopositie van de Schatkisten ten opzichte van het 
bankwezen vertoonde, behalve in Kongo, in het algemeen een neiging tot verbetering 

In sommige landen werd besloten tot algemene, soms aanzienlijke, loons- 
verhogingen. De prijsstijging scbijnt in het algemeen ietwat te zijn versneld, met  
name in die landen van de G.A.S.M., welke tot de frankzone behoren. Deze stijging 
is deels een gevolg van de devaluaties van de Madagaskische frank en van de CFA-
frank in augustus 1969, tezelfdertijd en met hetzelfde percentage als de Franse frank. 

Wat de openbare financiën betreft, beerst in het algemeen de indruk dat de 
expansie van de lopende uitgaven de neiging vertoont vooruit te lopen op die van 
de ontvangsten, zodat de financiering van de investeringen slechts door een afnemend 
aandeel der overheidsbesparingen gedekt wordt. Ook de landen, wier begrotings-
situatie tot nu toe betrekkelijk goed was, blijven overgeleverd aan het gevaar van 
een scherpe daling van de prijzen van bun belangrijkste produkten, en ook aan de 
Sterke wisselvalligheid van het weer die nadelig kan zijn voor hun voornaamste 
exportprodukten. In enkele landen bestaat in de laatste jaren zelfs een tekort op de 
gewone begroting, dat onrustbarend toeneemt. 

De netto-overheidssteun aan de G.A.S.M. werd in 1969 op circa 570 miljoen 
rekeneenheden geraamd. lets meer dan 87% daarvan kwam uit de E.E.G. in de vorm 
van bilaterale (ongeveer twee derde) en communautaire (iets minder dan 20%) steun. 
Deze steun schijnt in 1970 geen aanzienlijke uitbreiding te hebben gevonden. Niet-
temin kwam hij waarschijnlijk overeen met circa 6,3% van het totale bruto nationaal 
produkt van de 18 G.A.S.M. en wanneer men de netto particulière invoer van kapitaal 
bij de overheidssteun rekent, met circa 7,8%. Ffoewel deze steun voornamelijk in de 
vorm van subsidies of leningen tegen bijzondere voorwaarden wordt verleend, loopt 
de buitenlandse schuld snel op. Eind 1968 werd zij geraamd op een totaal van circa 
1,85 miljard rekeneenheden, dit is meer dan 22% van het bruto nationaal produkt 
van de G.A.S.M., en sedertdien is zij sneller toegenomen dan dit bruto nationaal 
produkt. De hieruit voortvloeiende last was evenwel niet buitensporig groot : in de 
helft van de landen ging minder dan 3 % van de inkomsten uit de uitvoer van goederen 
en diensten naar de schuldendienst, en slechts in twee of drie landen werd de 6%  
overschreden. Niettemin vertoont de schuldendienst in de meeste gevallen neiging 
om sneller te groeien dan de uitvoerinkomsten. Het is trouwens in vele landen zó  
dati mocht de overheidsschuld over enkele jaren buitensporig oplopen, de spanningen 
waarschijnlijk eerder in de sfeer van de overheidsfinanciën dan in die van de betalings-
balans zullen ontstaan. 
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DE INVESTERINGEN IN DE GEMEENSCHAP 

De Sterke groei van de investeringen in de Gemeenschap heeft zieh in 1970 voort-
gezet. Niettemin trad tegen het einde van het jaar een zekere verflauwing op onder 
invloed van de sterke stijging van de kosten, de op de winstmarges en de mogelijk-
heden tot zelffinanciering uitgeoefende druk, de moeilijkheden om leningen af te 
sluiten en de hoge rente, alsmede de minder gunstige ontwikkeling van de verkoop 
in sommige sectoren. 

Volgens voorlopige ramingen beliepen de bruto-investeringen in vaste activa 
in de Gemeenschap naar waarde ongeveer 121 miljard rekeneenbeden tegen 102 miljard 
in het vorige jaar en gaven aidas een verboging te zien van 19%, die duidelijk groter 
is dan in 1969 (14,5 %). Doch tengevolge van de toegenomen prijsstijging was de groei 
naar volume (8,5 %) enigszins kleiner dan in het voorafgaande jaar (9,7 %). 

In Duitshnd ging de versnelde groei van de investeringsuitgaven voort. Op een 
verboging van ongeveer 17% in 1969 is in 1970 een groei van circa 23% gevolgd. Doch  
een sterke prijsstijging beeft bet reële groeipercentage doen dalen tot 11%, wat lager  
is dan in bet vorige jaar (12%). 

In Frankrijk daarentegen werd over bet algemeen een vertraging van de groei 
naar waarde van de investeringen geconstateerd. Deze gang van zaken is wel boofd-
zakelijk toe te scbrijven aan de restTictieve conjunctuurpolitiek van bet vorige jaar 
en aan de doorwerking daarvan in bet eerste balfjaar van 1970. De investerings
uitgaven namen toe met 15,5% tegen 17,1% v an 1968 op 1969 en naar volume met 
8% tegen 10,1% in bet voorafgaande jaar. 

In /tabe groeiden de investeringsuitgaven in 1970 met 15,3% t egen 14,7% i n bet 
voorafgaande jaar. Doch evenals in Duitsland zijn de prijzen zodanig gestegen, dat 
deze groei in feite een teruggang van de expansie naar volume maskeert, welke  
slecbts 3,8% beeft belopen, tegen 8% in 1969. 

Na een vertraging in 1969 zijn de investeringen in Nederland in 1970 weer 
duidelijk gegroeid. Het groeipercentage van de bruto-investeringen in vaste activa  
is naar waarde van 7,9% gestegen tot 15,5% en bet volume van de investeringen, dat 
bet voorafgaande jaar ten opzicbte van 1968 praktisch ongewijzigd was gebleven 
(-f 0,6%), is gestegen met 7%. 
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Tabel 1 - BRUTO-INVESTERINGEN IN VASTE ACTIVA 
IN DE GEMEENSCHAP (1) 

(Wijziging in % ten opzichte van het voorafgaande jaar) 

Tagen ìopende 
prijzen 

Tagen vaste  
prijzen 

1967 1968 1969 1970 1967 1968 1969 1970 

Duitsland -9,5 9,0 17,2 23,1 -8,4 7,9 12,1 10,7 

Frankrijk 8,6 9,2 17,1 15,5 6,1 6.6 10,1 8,0 

Italie 14,3 12,0 14,7 15,3 11,8 9,7 8,0 3,8 

Nederland 10,2 13,4 7,9 15,5 8,1 11,6 0,6 7,0 

België 6,8 0,0 11,4 15,5 2,5 -2,2 7,1 9,0 

Luxemburg -9,4 0,9 24,7 28,0 -9,3 -5,7 16,0 16,0 

Gemeenschap 2,3 9,3 14,5 19,0 1.1 7,1 9,7 8,5 

(1) Voor 1970 zijn de percentages berekend op grond van bij benadering vastgestelde waarden. 

Terwijl in België de investeringen in 1970 iets sneller groeiden dan in 1969 (met 
15,5% naar waarde en 9% naar volume), was in Luxemburg de groei ervan naar waarde 
nog groter dan in het voorafgaande jaar (28 %), doch zij hleef naar volume op het-
zelfde overigens zeer hoge peil (16%). 

Uit de onderverdeling naar sectoren van het totaal der bruto-investeringen in 
vaste activa van de Gemeenschap blijkt, dat het aandeel van de investeringsuitgaven 
van het bedrijfsleven (zonder woningbouw) in 1970 bijna 61 % bedroeg. Het aandeel 
daarentegen van de investeringen in de woningbouw, dat enigszins terugliep, bedroeg 
ongeveer 25%, terwijl de overheidsinvesteringen zieh handhaafden in de buurt van 14%. 

De investeringsuitgaven van het bedrijfsleven van de Gemeenschap namen in 
1970 over het geheel genomen met ± 21 % toe, d.w.z. opnieuw sneller dan in het voor
afgaande jaar (17,4%). Gelet op de sterke prijsstijging was de reële groei echter beperkt 
tot circa 10 %. Evenals in het verleden was de neiging tot investeren, vooral in kapitaal-
goederen, zeer groot gedurende de eerste helft van het jaar ten gevolge van de 
ontwikkeling van de verkopen en van de knelpunten in de produktiecapaciteit. Onder 
de matigende invloed van de reeds vermelde factoren toonden de investeringen 
evenwel in het tweede halfjaar de eerste tekenen van een terugkeer naar een rüstiger  
ontwikkeling. 
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BRUTO-INVESTERINGEN IN VASTE ACTIVA IN DE GEMEENSCHAP 
(wijziging in % ten opzichte van het voorafgaande jaar) 

Investeringen door bedrljven 

1965 
Woningbouw 

1966 1967 1968 1969 1970 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
Overheidsinvesteringen 

1965 1966 1967 1968 1969 1970 1965 1966 1967 1968 1969 1970 

Op basis van lopende prijzen Op basis van vaste prijzen 



Tabel 2 - BRUTO-INVESTERINGEN IN VASTE ACTIVA IN DE GEMEENSCHAP (1) 

In miljarden rekeneenbeden 
tegen 

lopende prijzen 
In % van bet totaal 

1967 1968 1969 1970 1967 1968 1969 1970 

Investeringen door bedrijven 47,7 51,8 60,8 73,7 58,5 58,2 59,6 60,7 

Woningbouw 21,8 23,8 26,7 30,6 26,8 26,7 26,2 25,2 

Overheidsinvesteringen 12,0 13,5 14,5 17,1 14,7 15,1 14,2 14,1 

Totaal 81,5 89,1 102,0 121,4 100,0 100,0 100,0 100,0 

(1) De gegevens voor 1970 moeten worden beschouwd als bij benadering vastgestelde waarden. 

In Duitsland was de groei van de investeringen bijzonder sterk. Evenals reeds  
in 1969 heeft het bedrijfsleven aldaar zijn investeringsuitgaven met ongeveer 24% 
verhoogd vergeleken met bet voorafgaande jaar. Doch ten gevolge van de prijs- 
stijgingen scbijnt de reële groei slechts ongeveer 12% te bedragen, welk peil lager is 
dan dat van 1969. Hoewel de investeringen in onroerende goederen naar waarde 
enigszins sterker zijn gegroeid dan die in kapitaalgoederen, was het reële groei-
percentage ervan veel lager, omdat de bouwprijzen veel meer gestegen waren dan 
de prijzen van kapitaalgoederen. De lichte tei-uggang van de groei der investeringen 
tijdens de tweede helft van het jaar moet worden toegeschreven aan een vertraging 
hij de orderontvangsten ; tevens schijnen hepaalde door de autoriteiten tegen het 
midden van het jaar getroffen aanvullende afremmingsmaatregelen (zoals de afschaffing 
van de degressieve afschrijvingen) hiertoe eveneens te hehhen hijgedragen. 

In Frankrijk is de groei van de investeringsuitgaven van het bedrijfsleven in 1970 
enigszins vertraagd; zij is niettemin nog aanzienlijk gehleven : in de orde van grootte 
van 16% tegen 18% in 1969. De prijsstijging v/as aanzienlijk, zodat de toeneming 
naar volume der investeringen de ongeveer 7,5% nauwelijks overschrijdt. Evenals in 
Duitsland was de groei naar volume van de investeringen in kapitaalgoederen door 
de ondernemingen duidelijk groter dan die in onroerende goederen. Er zijn helang-
rijke impulsen gegeven door de exportindustrieën dank zij stijgende omzetten. Niet
temin ondervond de ontwikkeling van de investeringen in het algemeen tijdens het 
eerste halfjaar nog de afremmende gevolgen van de in 1969 na de devaluatie van de  
frank toegepaste conjunctuurpolitiek en in het hijzonder die van het kredietheleid 
dat pas in de loop van het tweede halfjaar van 1970 soepeler werd. 

In Italië werd de ontwikkeling van de investeringen door het bedrijfsleven geken-
merkt door een grote versnelling van de groei der investeringen in kapitaalgoederen. 
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Tabel 3 - BRUTO-INVESTERINGEN IN VASTE ACTIVA IN DE GEMEENSCHAP 

Bruto Bruto-investeringen in vaste activa 0) 
nationaal 
produkt in % percentage per sector 
(tegen van het 

lopende bruto Investeringen Over-
prijzen) nationaal van het Woning- heids- Totaal 

in miljarden produkt bedrijfsleven bouw investeringen 

Duitsland 1969 602,8 DM 24 63 21 16 100 
1970 679,0 DM 27 63 21 16 100 

Frankrijk 1969 725,6 FFr 25 59 28 13 100 Frankrijk 
1970 812,7 FFr 26 60 27 13 100 

Italië 1969 52.149 Lires 21 54 35 11 100 
1970 58.244 Lires 21 56 33 11 100 

Nederland 1969 102,3 Fl. 25 59 21 20 100 
1970 113,6 Fl. 26 62 20 18 100 

België 1969 1.143,9 BFr 21 59 25 16 100 België 
1970 1.258,3 BFr 22 61 24 15 100 

Gemeenschap 1969 431,8 r.e. 24 60 26 14 100 
1970 483,6 r.e. 25 61 25 14 100 

(1) Als gevolg van de verschillen in definitie en afbakening van de bruto-investeringen in vaste activa in de onder-
scheiden Lid-Staten, zijn de cijfers van deze tabel van land tot land niet volkomen vergelijkbaar. De percentages 
zijn berekend op grond van de bruto-investeringen in vaste activa tegen lopende prijzen. Voor 1970 zijn zij gebaseerd 
op bij benadering vastgestelde waarden. 

De investeringsuitgaven van het bedrijfsleven namen over het algemeen toe met 
ongeveer 20% tegen 11% in het voorafgaande jaar. Het reële groeipercentage van 
1970 ten opzichte van 1969 kan op 11% worden geschat. Deze groei van de investe-
ringen van het hedrijfsleven, ondanks een economische situatie die door talrijke 
stakingen werd hemoeilijkt, schijnt gedeeltelijk toe te schrijven te zijn aan het inhalen 
van de achterstand, ontstaan gedurende het voorafgaande jaar waarin niet krach tig 
werd geïnvesteerd, terwijl de nominale vraag een inflatoire druk onderging en de  
arheidskosten sterk stegen. De gedurende het tweede halfjaar door de nieuwe Regering  
getroffen maatregelen ter aanmoediging van de investeringen hehhen er in zekere 
mate eveneens toe hijgedragen de groei te hevorderen. 

Ook in Nederland hehhen de krachtige groei van de vraag, het gehrek aan 
arheidskrachten en de stijging van de Ionen met de daardoor noodzakelijk geworden  
rationalisaties en moderniseringen de ondernemingen die ten dele nog over een aan-
merkelijke marge van zelffinanciering heschikten, ertoe gebracht hun investerings
uitgaven sterk op te voeren. Het afremmende effect van het kredietheleid werd 
kennelijk in grote mate gecompenseerd door een grotere invoer van particulier kapitaal. 
De groei naar waarde van de investeringen van het hedrijfsleven steeg van 8% in 
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1969 tot 20% in 1970. Het reële groeipercentage van het jaar 1970 zal wel 10% hebben 
bereikt, tegen slecbts 2% in 1969. De investeringen van bet bedrijfsleven in onroerende 
goederen, die in 1969 enigszins waren teruggelopen ten opzicbte van 1968, toonden 
in 1970 weer een flinke aanwas; niettemin is bet groeipercentage ervan duidelijk 
beneden dat van de kapitaalgoederen gebleven. 

In België is de groei van bet bedrijfsleven versneld en opgelopen van ongeveer  
16% in 1969 tot 19% in 1970. Een reële groei van ongeveer 14% maakt van België de  
koploper onder de Lid-Staten. Deze ontwikkeling werd, evenals in de meeste andere  
landen van de Gemeenscbap, beïnvloed door de tijdelijke sterke stijging van de  
verkopen en, voor wat de produktie betreft, door bet aan bet liebt treden van steeds 
sterker merkbaar wordende knelpunten. Voorts zijn ook de investeringen van de  
buitenlandse ondernemingen zeer sterk toegenomen. Tenslotte bleef de politiek van 
de autoriteiten ten gunste van de verbetering van de industriestructuur niet zonder 
gevolgen voor de investeringen. 

In Luxemburg beeft de buitengewoon dynamische ontwikkeling van de investe
ringen van bet bedrijfsleven, die tijdens bet voorafgaande jaar reeds was gebleken, 
zicb in 1970 weer voortgezet. De investeringen van de ijzer- en staalindustrie alsmede 
die van de buitenlandse ondernemingen gaven een bij zonder kracbtige groei te zien. 

De woningbouw in de Gemeenscbap nam in 1970 met ongeveer 15 % naar waarde 
iets sneller toe dan in 1969 (12,2%); docb daar de prijsstijging in deze sector buiten
gewoon groot was, is de reële groei duidelijk vertraagd. Het gebrek aan arbeidskracbten, 
de loonsverbogingen die ver uitgingen boven de produktiviteitsstijging, bet duurder 
worden van de materialen, de böge rentestanden, en de moeilijkbeid bypotbecair  
krediet te verkrijgen, vormden een zodanige remming dat er waarscbijnlijk minder  
woningen zijn voltooid dan in bet voorafgaande jaar. 

De teruggang was bijzonder duidelijk in Italië, waar een verboging van slecbts 
14% is gevolgd op de sterke groei van de investeringen voor de woningbouw die bet  
jaar 1969 te zien bad gegeven (25%). Naar volume zijn de investeringen zelfs aan-
merkelijk gedaald (—6%). Naast de reeds genoemde vertragende factoren dient voor 
Italië te worden vermeld, dat de Staat bepaalde aanmoedigingsmaatregelen beeft 
ingetrokken, wat zicb sterk beeft doen gevoelen. 

In Duitsland (+ 18 %) en in Nederland (-f- 9 %) Steeg de woningbouw naar waarde 
meer dan in bet voorafgaande jaar, docb naar volume constateert men in Duitsland 
een stilstand en in Nederland zelfs een liebte teruggang. Het gebrek aan arbeids
kracbten scbijnt in deze landen een buitengewoon kracbtig afremmend gevolg te 
bebben gebad. 

Terwijl in Frankrijk de groei van de woningbouw duidelijk vertraagde ten opzicbte 
van 1969 (15% naar waarde tegen 18%; 7% tegen 10% naar volume in bet voorafgaande 
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jaar) groeide zij in België zowel naar waarde als naar volume (met respectievelijk 10% 
en 3% tegen respectievelijk 6% e n 1% v an 1968 op 1969). Verondersteld mag worden  
dat in dit land de verwezenlijking van een groot aantal projekten is vervroegd met 
het oog op de invoering, begin 1971, van de belasting over de toegevoegde waarde, 
hetgeen heeft bijgedragen tot een sterkere groei van de investeringen in woning-
bouw. 

De groei van de overheidsinvesteringen in de Gemeenschap schijnt in 1970 
18% naar waarde te zijn geweest, terwijl zij in 1969 slechts 7,4% beliep. De reële  
groei bleef niettemin duidelijk beneden 10%. 

In Duitsland was de groei van de overbeidsinvesteringen buitengewoon groot : 
bijna 26 %. Doch gezien de omvang van de prijsstijging in de bouwsector zal de reële  
groei slechts ongeveer 9% h ebben bedragen (tegen 5% i n 1969). In Italië zijn de over
heidsinvesteringen, die in het voorafgaande jaar zelfs waren verminderd, aanmerkelijk 
toegenomen en naar waarde en naar volume gegroeid. In Frankrijk, Nederland en 
Luxemburg schijnt daarentegen de groei van de overheidsinvesteringen naar volume 
lager te zijn gebleven dan die van het voorafgaande jaar. Vooral in Frankrijk is de  
investeringsactiviteit van de overheid, althans gedurende het eerste halfjaar, duidelijk 
onder de invloed gebleven van de beperkende begrotingsmaatregelen in het kader 
van het saneringsbeleid, waartoe in verband met de devaluatie was besloten. In België  
tenslotte is de groei van de overheidsinvesteringen toegenomen en heeft hij reëel  
ongeveer 6% bereikt. 

DE FINANCIERING VAN DE IN VESTERINGEN 

In 1970 heeft de financiering van de investeringen de bedrijven in de Gemeen
schap opnieuw voor problemen geplaatst. De kapitaalbehoeften, die waren opgewekt 
door het zeer snelle accres van de investeringsuitgaven, namen sneller toe dan de op 
de markt beschikbare middelen; hierdoor steeg de rentestand in de loop van het jaar 
tot nieuwe hoogten. 

(1) Alle djfers die voor 1970 zijn opgenomen in de tabellen en de tekst van het deel van het verslag betreffende  
de «Financiering der Investeringen» hebben een voorlopig karakter; dit geldt veelal eveneens voor 1969. 

Anderzijds wordt de tegenwaarde in rekeneenheden van de statistieken die in dit deel van het verslag zijn 
opgenomen, berekend volgens de pariteiten die golden op de dag waarop de desbetreffende transacties plaatsvonden. 

Om statistische redenen zijn de bedragen van 1969 als volgt omgerekend : 
— met betrekking tot de transacties in Franse franken, tegen de onde pariteit voor wat betreft de gegevens over 

de eerste zeven maanden van het jaar, en tegen de nieuwe pariteit voor wat betreft de gegevens over de laatste vijf 
maanden ; 

— met betrekking tot de transacties in Duitse marken, tegen de onde pariteit voor wat betreft de gegevens over de  
eerste tien maanden van het jaar, en tegen de nieuwe pariteit voor wat betreft de gegevens over de laatste twee 
maanden. 
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Derhalve hebben de ondernemingen in de Gemeenschap getracht de nadelen 
die voor hen resulteerden uit de kostenverhoging van leningen op lange termijn in 
Europa, te beperken door allereerst te streven naar verdere vergroting van bun eigen  
middelen. Telkens wanneer de concurrentie dit toeliet, berekenden zij de gestegen 
loonkosten en andere exploitatie-uitgaven door in bun verkoopprijzen ; dit blijkt wel 
uit de zeer snelle prijsstijging. In verscbillende Lid-Staten bebben de ondernemingen 
dus in 1970 bun winstmarges nog verbeterd. De speelruimte biervoor werd echter  
van maand tot maand kleiner; een aanzienlijk aantal ondernemingen beeft deze 
mogelijkbeden niet gebad, trouwens de ontwikkeling in de verscbillende sectoren 
verscbilde soms aanzienlijk. De zelffinancieringsgraad der bruto-investeringen bleef 
in Frankrijk en de Benelux-landen een liebte toeneming vertonen of bandbaafde zieh  
op bet oude niveau. Vooruitgang op dit gebied scbijnt ook te zij η gemaakt door de  
particulière Italiaanse ondernemingen. Een liebte daling van de zelffinancieringsgraad 
werd daarentegen geconstateerd in Duitsland. 

Ter vergroting van bun eigen middelen bebben talrijke ondernemingen in de  
Gemeenscbap eveneens bij bun aandeelbouders aangeklopt; er vonden nog meer 
verbogingen van bet nominale kapitaal plaats dan in bet voorafgaande jaar. 

Nocbtans noopte de omvang van de te financieren investeringen tot bet op grote 
scbaal aangaan van leningen. De vrees dat een tegen zeer böge rente, voor een lange  
période, aangegane schuld buitensporig zwaar zou wegen op de financiële structuren 
die, vergeleken met die van Amerikaanse ondernemingen, vaak tocb al topzwaar 
zijn, bracht een belangrijke wijziging teweeg in bet leningbeleid van de onder
nemingen in de Gemeenscbap. Hun directe obligatie-uitgiften boetten veeleer in 
betekenis in ten opzicbte van die der financiële instellingen. Hoewel bet traditionele 
beroep op de financiële instellingen door middel van kredieten op middellange en 
lange termijn de belangrijkste plaats bleef innemen, trad ook bier een vertraging op. 
De voorfinanciering op korte termijn, in afwacbting van een eventuele daling van 
de rente, begon daarentegen een belangrijker rol te speien. Hetzelfde geldt in nog 
sterkere mate voor bet beroep op middelen uit bet buitenland : aangezien deze door 
de rente-ontwikkeling voor bet bedrijfsleven minder kostbaar waren, was dit beroep 
vooral gesitueerd op de internationale markt voor krediet op middellange termijn; 
deze vertoonde in 1970 een uitzonderlijke ontwikkeling. 

Uiteraard bevat deze analyse van de financieringen noodzakelijkerwijs een sterk 
element van grove benadering wegens bet ontbreken van statistieken met betrekking 
tot bepaalde categorieën van middelen of wegens bet onzekere en voorlopige karakter 
van de bescbikbare gegevens. Evenwel maakt de toepassing van een metbode die 
van jaar tot jaar en voor alle landen betzelfde blijft, bet mogelijk de belangrijkste 
tendensen te onderkennen. 
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In dit verband heeft hat zin de investeringen van hat bedrijfsleven van de laatste 
jaren te vergelijken met de grote categorieën van de voor hun financiering aangewende 
middelen : afschrijvingen, netto-opbrengst van de uitgifte van efFecten door de 
ondernemingen an de kredietinstellingen, middellang an langlopend bankkrediet, 
voor zover niet afkomstig uit de uitgifte van efFecten, an tenslotte de als restposten 
bepaalde totaalbedragen van de overige externe financieringsbronnen (met inbegrip 
van kortlopende bankkredieten) van de rechtstreeks voor woningbouw gebruikte 
particulière besparingen an de zelFfinanciering van de ondernemingen uit in het 
bedrijF gehouden winst. 

Man moet echter uit deze verschillende gegevens geen overhaaste conclusies 
trekken, want tot het geheel der onderhavige middelen, intern oF extern, behoren 
ook die welke zijn aangewend voor de woningbouw an die niet apart kunnen worden 
berekend. 

Met dit voorbehoud is het duidelijk dat in de Bondsrepubliek Duitsland de 
ingehouden winst, die gedurende het eerste halFjaar nog vrij aanzienlijk was toe-
genomen, later zeer scherp is gedaald ten gevolge van de versneide stijging der 
kostprijzen. Deze Stegen nl. voor de economie in haar geheel in een jaar met 10%.  
Met name de loonkosten, de sociale lasten an de druk der indirecte belastingen zijn 
stark toegenomen. OFschoon een deal van deze lasten in de prijsverhogingen kon 
worden verwerkt, zijn de winstmarges der ondernemingen in de laatste zes maanden 
sterk ingekrompen. Zo is de bruto-zelFfinancieringsgraad voor dit jaar tenslotte 
gedaald van 68% tot 67%, het laagste niveau sinds lange tijd. Ter financiering van 
hun sterk toenemende investeringen hebben de ondernemingen circa 20 % meer 
geleend dan het jaar tevoren. Zij hebben dus hun schulden bij de banken en de financiële  
instellingen vergroot, en wel in de vorm van kredieten op middellange en lange 
termijn, terwijl eveneens een weinig meer aandelen en obligaties werden uitgegeven 
dan het jaar tevoren. Het noodzakelijke kapitaal werd echter vooral verkregen door  
een veel uitgebreider beroep op kredieten uit het buitenland tegen voordeliger voor-
waarden dan de binnenlandse markt bood. 

In Frankrijk moesten de ondernemingen het hooFd blijven bieden aan een sterke 
stijging van de produktiekosten. Een sterke druk op hun exploitatierekeningen vormde 
de verhoging van de loonkosten en, in het eerste deel van het jaar, de verhoging vem 
de prijzen van grondstofFen en ingevoerde produkten alsmede de verzwaring van de 
financiële lasten als gevolg van het rentepeil en de kredietbeperkingen. Aangezien 
de door de vraag uitgeoeFende druk in bepaalde sectoren slechts zeer geleidelijk aFnam, 
kon men deze kostenexpansie echter evenals in 1969 in vrij ruime mate doorberekenen 
in de prijzen. In het eerste halFjaar bleeF de produktiviteitsstijging zeer aanzienlijk. 
Ondanks een vermindering van de subsidies zagen de ondernemingen hun winsten 
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Tabel 4 - FINANCIERINGSWIJZE VAN DE INVESTERINGEN IN VASTE ACTIVA 
IN DE PARTICULIERE SECTOR IN DE GEMEENSCHAPPEN 

— voorlopig — 

1966 1967 1968 1969 1970 
faarlijks 

gemiddelde 
1966-1970 

I. Afschrijvingen 46,9 49,5 49,0 47,1 45,8 47,7 

II. Externe middelen op lange en  
middellange termijn, aange
trokken op de nationale mark
ten 
— Aandelen 
— Leningen op middellange 

en lange termijn 
• Obligatieleningen 
• Kredieten 

28,2 
3,7 

24,5 
7,0 

17,5 

31,7 
3,0 

28,7 
9,9 

18,8 

33,2 
3.7 

29,5 
11,0 
18,5 

34,1 
4,2 

29,9 
9,3 

20,6 

31,4 
4,4 

27,0 
8,9 

18,1 

31,7 
3,8 

27,9 
9,2 

18,7 

III. Overige externe middelen met  
inbegrip van bankkredieten op 
korte termijn <1) en netto-zelf-
financiering 24,9 18,8 17,8 18,8 22,8 20,6 

Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(1) Bij de huidige stand der statistieken is het onmogelijk, dat deel der kredieten op korte termijn apart te berekenen,  
dat is aangewend voor de financiering van investeringen. Uit de omvang van de kortiopende Bankschulden van  
het bedrijfsleven in Frankrijk en Italie kan men evenwel opmaken, dat in deze twee landen voor financiering op  
lange termijn bijzonder veel gebruik wordt gemaakt van kasfaciliteiten. Het maken van vergelijkingen wordt 
bemoeilijkt door de van land tot land bestaande verschillen in documentatie ; volgens de in 1967 door de O.E.S.O. 
gepubliceerde statistieken, die zijn bijgewerkt voor de période 1964 tot 1967 en zijn gebaseerd op de analyse van 
financiële rekeningen of op steekproeven bij bedrijven, bedroeg het aandeel van de bankkredieten op korte termijn 
in bet totaal der tijdens de période 1964-1967 door het bedrijfsleven aangetrokken externe middelen voor de finan 
ciering, zowel van zijn bedrijfskapitaal en zijn beleggingen, als van zijn voorraden en zijn vaste investeringen in 
Italië 40%, in Frankrijk 35% en in Duitsland 20%. 

dus nog sterk toenemen, zij het een weinig minder dan in 1969. Deze groei toont 
uiteraard verschillende ontwikkelingen, naargelang van de categorie ondernemingen ;  
zij kwam vooral ten goede aan de particulière ondernemingen, die hun exporten 
hebben opgevoerd. De kleinere industriële en handelsondernemingen, de openbare 
ondernemingen en de landbouwbedrijven boekten slechts geringere vooruitgang. 
Over het geheel genomen maakte de bevredigende ontwikkeling van de winsten het 
niettemin de niet-financiële ondernemingen mogelijk uit eigen middelen een aan-
zienlijk deel van de bruto-investeringen in vaste activa te financieren : bijna 75%  
volgens de eerste ramingen. Ondanks de zeer sterke uitbreiding van de uitrustings-
investeringen zou de zelffinancieringsgraad zieh aldus op het niveau van 1969 hebben 
gehandhaafd en misschien zelfs zijn gestegen. De ondernemingen hebben derhalve 
qua volume hun beroep op externe financieringsbronnen kunnen beperken tot een 
bedrag nagenoeg gelijk aan dat van het vorige jaar. Zij hebben zieh meer tot de 
kapitaalmarkt gewend en zijn ook op vrij ruime schaal overgegaan tot voorfinan-
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ciering op korte termijn, doch ten opzichte van de vorige jaren hebben zij bun 
leningen op middellange en lange termijn bij de financiële instellingen beperkt. 

In Italië konden de grote particulière ondernemingen, dank zij bun sterke positie 
op de binnenlandse markt en de levendige vraag, bun verkoopprijzen vrij gemakkelijk 
verbogen en aldus vermijden, dat de verboogde fabricageprijzen bun exploitatie-
rekeningen in bet gedrang brachten. Hun zelffinancieringsgraad, die in 1969 reeds 
boog lag, zal nog wel zijn verbeterd. Daarentegen badden de kleine en de middel- 
grote bedrijven, waarvoor nog geen cijfermateriaal bekend is, maar die bet volle  
gewicht van de concurrentie bebben te torsen, stellig veel meer moeite de sterke 
stijging van de kostprijzen via bim verkoopprijzen af te wentelen. De openbare 
ondernemingen tenslotte, die veelal bun investeringen zeer sterk opvoerden, bebben 
bun tarieven niet kunnen verbogen naar rato van bun verboogde lasten en zij 
bebben bun financieringsproblemen slecbts opgelost dank zij grotere staatssubsidies 
en een sterk toegenomen beroep op buitenlands krediet. In bet algemeen bleef bet 
Italiaanse bedrijfsleven dus in aanzienlijke mate gebruik maken van externe finan
ciering, ondanks de prestaties van de grote particulière industrie op bet gebied van 
de zelffinanciering. De uitgifte van aandelen vertoonde opnieuw een sterke opleving. 
De vraag naar krediet op middellange en lange termijn was zeer groot, vooral naar 
de gesubsidieerde leningen. Het beroep van de openbare ondernemingen op inter 
nationale leningen op middellange termijn met variabele rente werd aanzienlijk 
intensiever. 

In Nederland is de produktiviteit wederom gestegen. Tegelijkertijd bleven de  
mogelijkbeden tot zelffinanciering in vrij ruime mate voorbanden; deze waren toe
genomen door de terugbetaling van de over bestaande voorraden gebeven belasting 
over de toegevoegde waarde en maakten bet zo mogelijk de omvang der leningen te  
beperken. De ondernemingen bebben bun emissies op de kapitaalmarkt uitgebreid; 
daarentegen trad een vertraging op in bun beroep op de banken en de institutionele 
beleggers: met name de uitbreiding van de bankkredieten op middellange termijn lag 
lager dan in 1969. 

In België bleef bet bedrijfsleven in bet eerste balfjaar de eigen middelen vergroten. 
In die tijd vonden nieuwe produktiviteitsstijgingen plaats. Hierdoor kon bet effect 
van de rentestijging en van de loonsverbogingen op de exploitatierekeningen in zekere 
mate worden gecompenseerd. Voorts bad de gunstiger ontwikkeling van de con-
junctuur in de ijzer- en staeilsector en in de chemische sector grote invloed op de  
rentabiliteit van de ondernemingen in deze bedrijfstakken. In de laatste maanden van 
bet jaar werden de vooruitzicbten duidelijk minder gunstig en nam de vraag naar 
externe fmancieringsbronnen, die aanzienlijk was verflauwd, weer met enige kracht  
toe. In 1970 vonden stellig minder uitgiften van aandelen plaats dan in bet vorig jaar. 
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Eveneens trad een duidelijke vertraging in bij de leningen op middellange en lange  
termijn bij financiële instellingen. Daarentegen werden meer obligaties uitgegeven en 
vooral werd voorts waarschijnlijk vrij druk gebruik gemaakt van faciliteiten op korte 
termijn voor de financiering van investeringen ; men Hoopte dat later de rente op lange  
termijn zou dalen, waardoor de schuld op meer aanvaardbare voorwaarden zou kunnen 
worden geconsolideerd. 

Hi de meeste landen van de Gemeenschap was de voortdurende geldontwaarding 
stellig een factor bij de verhoging van de aan de spaarders geboden voorwaarden; 
deze werden zieh er namelijk hoe langer hoe meer van bewust, dat bij de beloning van 
bun kapitaal rekening moet worden gehouden met de reële waardevermindering van 
hun vastrentende vorderingen. Het onderbrengen van de openbare obligatie-emissies 
noodzaakte tot aanzienlijke verhogingen van de rentevoet. Ook spaargelden op zieht  
en op korte termijn moesten beter worden beloond. Zo zagen alle instellingen die in 
de Gemeenschap bijdragen aan de financiering van de investeringen, de kosten van de  
door hen opgenomen middelen stijgen, zodat zij, als zij hun kredietactiviteit niet 
wilden beperken, wel de rente op hun leningen moesten verhogen. 

Het volgende gedeelte van dit hoofdstuk geeft een meer gedetaUleerde analyse van 
de ontwikkeling in de Gemeenschap van de markten van openbare emissies van effecten 
en van de overige externe financieringsbronnen van het bedrijfsleven. 

DE MARKT VAN OPENBARE EMISSIES 

De omvang van het in de Gemeenschap door openbare emissies van effecten 
aangetrokken kapitaal nam in 1970 toe met 7%, terwijl deze in het voorgaande 
jaar met iets minder dan 1 % was gedaald. De vooruitgang van het ene jaar op het 
andere bleef desondanks relatief gering in verhouding tot de in 1958 (24 %) e n in 1967 
(22%) opgetreden groei. 

De emissies op de internationale Europese markt liepen opnieuw terug. De bijdrage 
van kapitaalmarkten van de Lid-Staten in hun geheel beschouwd was daarentegen 
groter dan in 1969. De rentestand is echter gedurende het hele jaar alom hoog gebleven, 
hoewel zieh in het tweede halfjaar een vrij duidelijke ontspanning heeft afgetekend. 

(1) Met inbegrip van de uitgiften van kasobligaties met middellange looptijd in België en de emissies van krediet-
certificaten en schatkistpapier met een looptijd van negen jaar in Italie. 
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I. Emissies op de markten van de Lid-Staten 

De openbare uitgiften van efFecten gaven in 1970 een opmerkelijke expansie te  
zien in Duitsland, Frankrijk, Nederland en België. Hoewel zij in Italië bijzonder sterk 
terugliepen, nam bun groeitempo in de Gemeenschap als geheel vrij sterk toe. 

De vooruitgang manifesteerde zieh in bet tweede halfjaar, nadat de markt tot de 
zomer nog vrij sterke spanningen had gekend. De geleidelijke ommekeer van de con-
junctuur in Europa alsmede het terugvloeien van kapitaal naar de Gemeenschap als  
gevolg van de kentering in de rentevoet aan weerszijden van de Atlantische Oceaan, 
hadden tot gevolg dat de hoeveelheid op lange termijn beschikbaar kapitaal toenam. 
Deze uitbreiding kwam juist op tijd om een ernstige crisis in de financiering van investe-
ringen in Europa te vermijden en een vertraging te voorkomen in de activiteit van die 
communautaire instellingen, die werden ingesteld om binnen de Gemeenschap de 
gewenste kapitaaloverdrachten te bevorderen van de meest begunstigde gebieden naar 
de gebieden, waar de ontwikkeling of de overschakeling het moeilijkst verloopt. 

De omvang van de vraag naar kapitaal heeft echter de mogelijkheden tot daling 
van de rentevoet beperkt; nadat nieuwe toppen waren bereikt in het eerste halfjaar, 
bleef het peil ondanks een zekere ontspanning hoog. Deze ontwikkeling van de rente  
voor kapitaal op lange termijn heeft, onafhankelijk van de prijsontwikkeling, er evenals 
in 1969 toe bijgedragen dat de kosten van de investeringen in de Gemeenschap verder 
Stegen. Anderzijds gaf zij in sommige landen aanleiding tot een omvangrijk gebruik 
van kredieten op korte termijn, bestemd om op een later tijdstip onder gunstiger  
omstandigheden te worden geconsolideerd. 

Het evenwicht op de kapitaalmarkten kwam derhalve, ondanks de opmerkelijke 
verbetering in het tweede halfjaar in 1970, slechts moeizaam tot stand. 

Een gestadige voortzetting van de werkzaamheden van instellingen die, zoals 
de Bank, hun middelen vrijwel geheel uit deze markten betrekken, hangt voor 1971  
in hoge mate ervan af of de besparingen in de Gemeenschap toenemen; hiervoor is  
nodig een meer gematigde ontwikkeling van de consumptie en een matiging van de 
prijsstijging. 

Nationale effecten 

Het bedrag van de openbare uitgiften van nationale effecten, gerekend naar netto-
waarde, d.w.z. na aftrek van de aflossingen, nam in 1970 in vergelijking met 1969 met  
11% toe; het jaar tevoren had de stijging slechts 2% bedragen; in 1968 evenwel was  
deze 16% en in 1967 18%. 
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In verhouding tot de waarde van het bruto nationaal produkt van de Gemeen-
schap handhaafde het bedrag van deze emissies zieh op 3,5%. 

De verbeterde situatie van de overheidsfinanciën in verschillende Lid-Staten 
droeg ertoebij, dat het beroep van de overheid op de kapitaalmarkt weer aanzienlijk 
vertraagde, hetgeen reeds drie jaar kon worden waargenomen. 

De niet-financiële ondernemingen en de kredietinstellingen hebben bun emissies 
daarentegen met 17% verhoogd tegenover 6% : het bedrag van bun netto-leningen 
Steeg met 14%, terwiji veel meet aandelen werden uitgegeven. 

Tabel 5 - BINNENLANDSE OPENBARE UITGIFTEN VAN EFFECTEN (NETTO) 
(in miljarden rekeneenheden) (D 

Omschrijving 1967 1968 1969 1970 

Aandelen 

Obligatieleningen van de overheid 
(Staat en lagere overheid) 

Ohligatieleningen van het hedrijfsleven 
(met inhegrip van financiële instellingen) 

2,07 

3,84 

6,88 

2,80 

3,75 

8,30 

3,71 

3,40 

8,09 

4,61 

3,01 

9,23 

Totaal 12,79 14,85 15,20 16,85 

(1) Zie voetnoot hladzijde 39. 

1. Aandelen 

Voor de derde achtereenvolgende m aal toonden de emissies van aandelen in 
1970 in verscheidene landen van de Gemeenschap een opmerkelijke stijging. Tegelijker-
tijd echter trad op de meeste Europese efFectenbeurzen vanaf het tweede kwartaal 
een uitgesproken ongunstige ontwikkeling in, onder invloed van de vertraging in 
de economische bedrijvigheid en van de verkrapping van de winstmarges van de  
ondernemingen, die op haar heurt samenhing met de zeer snelle stijging van de Ionen. 

In Duitsland zijn de aandelenkoersen het sterkst gedaald; de verliezen beliepen 
over het hele jaar ongeveer 25%. De prijsstijgingen, de winstdalingen, de concurrentie 
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Tabe! 5 - UITGIFTEN VAN AANDELEN 
(in mil/arden rekeneenheden) d) 

Land 1967 1968 1969 1970 

Duitsland 0,48 0,79 0,71 0,98 

Frankrijk 0,64 0,74 1,45 1,56 

Italie 0,63 0,76 1,09 1,62 

Nederland 0,03 0,07 0,06 0,06 

België 0,29 0,44 0,40 0,39 

Luxemburg n.d. n.d. - -

Totaal Gemeenschap 2,07 2,80 3,71 4,61 

(1) Zie voetnoot bladzijde 39. 

van de rente voor langlopend geld op de obligatiemarkt evenals in het voorjaar de  
scherpe daling van de aandelenkoersen op de Amerikaanse markt en de crisis die in 
diezelfde tijd werd doorgemaakt door een aantal beleggingsfondsen, waarvan de  
aandelen in hoge mate bij het publiek verspreid waren, droegen er alle in verschillende 
mate toe bij, dat de beleggers zieh afwendden van de aandelen. Eerst in januari 1971 
kwam hierin een ommekeer. Onder invloed evenwel van de sterke expansie van de  
financieringsbehoeften ingevolge de minder gunstige ontwikkeling van de winsten 
en de zeer snelle toeneming van de investeringen waren de nieuwe emissies talrijker 
dan in 1969, hetgeen soms de druk op de beurskoers nog vergrootte. 

In Italiè namen aandelenemissies het sterkst toe. Tot augustus 1970 konden in 
dat land kapitaalverhogingen geheel of gedeeltelijk worden vrijgesteld van de belasting 
die daarop normaliter wordt geheven; de vrees dat deze maatregel niet zou worden  
verlengd, noopte de ondernemingen ertoe tijdens de eerste acht maanden hun aan
delenemissies te bespoedigen. De kapitaalverhogingen in dit jaar van de openbare 
ondernemingen en de niet ter beurze genoteerde particulière ondernemingen waren  
betrekkelijk omvangrijk. Een groot gedeelte van de uitgegeven aandelen werd onder-
gebracht bij overheidsinstellingen of familiebedrijven, die beide bij hun beleggings-
politiek weinig worden beinvloed door de ongunstige koersontwikkeling van ter  
beurze genoteerde aandelen. De daling van de Amerikaanse waarden in mei en juni, 
de binnenlandse regeringscrises en de vooruitzichten van een winstdaling, waaraan 
de uitbreiding van de sociale conflicten niet vreemd schijnt te zijn geweest, droegen 
er ni. toe bij de druk op de noteringen van aprii tot decomber te verzwaren : de  
verliezen over het hele jaar bedroegen bijna 20%. In het laatste kwartaal besloot de  
overheid zieh meer voor aandelenemissies in te zetten en zij verlengde de termijn voor 
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vrijstelling of verlaging van de belastingen op kapitaalverhogingen tot 1 januari 1972. 
Tegelijkertijd heeft zij de toelatingen tot beursnotering bevorderd, door de kapitaal-
verhoging van ter beurze genoteerde ondernemingen vrij te stellen van dat gedeelte 
van de vennootschapsbelasting dat over bet vermögen wordt geheven, en door 
ondernemingen, die beursnoteringen aanvragen, gedurende vijf jaar 10% minder 
vennootschapsbelasting te laten betalen. 

Ook in Nederhnd was de koersdaling scherp. Deze vond gedurende een deel 
van bet eerste balfjaar plaats, deed zicb daarna in november weer kracbtig gevoelen 
en bedroeg over bet bele jaar 14%. Het bedrag van de aandelenemissies bleef tamelijk 
gering. 

In Frankrijk daarentegen leverden de aandelenemissies meer op dan het voor-
gaande jaar. Juist toen nl. bij de ondernemingen de uitvoering van investerings-
programma's, die zicb sterk uitbreidden, een zware druk dreigde te gaan uitoefenen 
op bim financiële structuren, en de kredietbebeersing een grens Steide aan de mogelijk-
beid leningen op te nemen, acbtten vele ondernemingen bet dienstig bun eigen  
kapitaal te vergroten. Hun veelvuldig beroep op de aandelenmarkt door nieuwe 
emissies scbijnt echter een vrij zware druk op de beurs te bebben uitgeoefend, evenals 
bijvoorbeeld de door de böge rentestand toegenomen aantrekkingskracbt van 
obligaties. De beurskoersen gaven zo van februari t/m juli een langzame, maar bijna 
ononderbroken daling te zien, en bebben zicb pas in bet tweede deel van bet jaar 
gestabiliseerd ; in december 1970 lag de index 4% beneden bet niveau van bet 
jaar ervoor. 

Ook in Luxemburg daalde deze index in 1970 met 2 %. De in bet Grootbertogdom 
gevestigde ondernemingen bebben geen aandelen geëmitteerd, maar de uitgifte van 
aandelen van beleggingsfondsen bleven gedurende bet gebele jaar zeer omvangrijk. 

In Belgié tenslotte duurde de daling van de aandelenkoersen, die reeds bet vorige  
jaar was begonnen, tot in juni voort. Na een berstel bereikten zij in december opnieuw 
bet niveau van eind 1969, maar deze ontwikkeling was geen Stimulans voor de netto-
uitgifte van aandelen; bet bedrag biervan scbijnt opnieuw iets lager te bggen dan 
bet voorgaande jaar. 

2. Obligaties 

In verscbeidene landen van de Gemeenscbap bleef de sterke spanning op de  
obligatiemarkten tijdens de eerste maanden van 1970 aanbouden. In Italië was de  
kapitaalscbaarste bijzonder groot, maar ook op de Duitse kapitaalmarkt deden zieh 
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tot in juli ernstige moeilijkheden voor, terwijl in Nederland de spanning — evenwel  
in geringere mate — tot in mei aanhield. Hierna trad een verbetering in de markt- 
situatie op. De rente van kapitaal op lange termijn begon tijdens bet tweede halfjaar 
geleidelijk te dalen en tegelijkertijd werd in alle landen, bebalve in Italië, een opmerke-
lijke opleving van de emissie-activiteit waargenomen. 

In Italië bedroeg eind 1970 bet rendement van de overheidsobligaties weliswaar 
nog ongeveer 9%, doch overal elders kon men duidelijk een convergerende tendens 
in de voorwaarden op de diverse kapitaalmarkten van de Gemeenschap bespeuren. 
Het rendement van deze overheidsobligaties lag in Duitsland en Frankrijk praktisch  
even hoog, terwijl een jaar tevoren het verschil tussen beide landen nog één punt 
had bedragen. Met ongeveer 8 1/4% lag het rendement in deze landen slechts weinig 
boven dat in Nederland (8%) en in België (7,8%). 

In het algemeen lag dit niveau niettemin nog zeer hoog voor de nemers van 
langlopend kapitaal, voor wie financieringen zeer kostbaar bleven. 

Hoewel tussen de Lid-Staten nog bestaande fundamentele verschillen in de  
financiële kringloop veel afdoen aan het belang van dit soort vergelijking, moet 
worden opgemerkt dat binnen de Gemeenschap in Italië de omvang van de netto-
emissies van nationale overheidsleningen het grootst bleef, ondanks de moeilijk
heden die zieh in dit land hebben voorgedaan. Het aandeel van dit land in het totaal 
van de emissies Hep niettemin duidelijk terug : van 46% tot 34%; het aandeel van 
Duitsland nam daarentegen toe van 29% t ot 33%. 

In Duitsland bleef de activiteit op de kapitaalmarkt, die in 1969 duidelijk was 
afgenomen, tijdens de eerste maanden van 1970 gematigd. In het tweede halfjaar 
breidde zij zieh zodanig uit, dat het bedrag in Duitse marken van de netto-emissies 
van nationale obligatieleningen in 1970 tenslotte ten opzichte van 1969 met 12% 
toenam, zonder evenwel het niveau van 1968 te bereiken. 

De inschrijvingen op nationale obligatieleningen door particulieren waren het 
talrijkst. De zeer ongunstige ontwikkeling van de aandelenkoersen, het hoge rende 
ment op de obligatiemarkt en de verwachting van een daling hiervan in de herfst, 
droegen ertoe bij dat de besparingen van particulieren, die ingevolge de geleidelijke 
vertraging in de consumptie-uitgaven toenamen, in nationale obligaties werden  
belegd. Deze ontwikkeling ging overigens ten koste van de spaartegoeden, waarvan 
het groeitempo afnam, en van de inschrijvingen op of de aankoop van buitenlandse 
waardepapieren, die het voorgaande jaar in hoge mate de gunst van het publiek 
genoten. Toen in de laatste maanden van het jaar bovendien een daling van de rente 
op de kapitaalmarkt inzette, begonnen de institutionele beleggers en meet in het 
bijzonder de verzekeringsmaatschappijen, die tot dan toe omvangrijke liquiditeiten 
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BRUTO-RENDEMENTSPERCENTAGE VAN OBLIGATIES 
genoteerd ter beurze op de verschalende kapitaalmarkten in de Gemeenschap 
welker emisslevoorwaarden het meest die van de obligatieieningen van de Bank 

benaderen. 
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Tabel 7 - NETTO-EMISSIES VAN BINNENLANDSE OBLIGATIELENINGEN 
(in miljarden rekeneenheden) Ü) 

Land <21 1967 1968 1969 1970 

Duitsland 
— Overheidssector 
— Particulière sector 

3,73 
1,07 
2,66 

4,24 
0,63 
3,61 

3,30 
-0,05 

3,35 

4,03 
0,14 
3,89 

Frankrijk 
— Overheidssector 
— Particulière sector. 

1,66 
0,15 
1,51 

1,16 
-0,12 

1,28 

1,25 
-0,14 

1,39 

1,88 
— 0,05 

1,93 

Italie 
— Overheidssector 
— Particulière sector 

3,84 
1,62 
2,22 

4,88 
2,15 
2,73 

5,33 
2,48 
2,85 

4,16 
1,74 
2,42 

Nederland 
— Overheidssector 
— Particulière sector 

0,40 
0,30 
0,10 

0,39 
0,27 
0,12 

0,53 
0,41 
0,12 

0,68 
0,36 
0,32 

Belgie 
— O verheidssector 
— Particulière sector 

1,06 
0,67 
0,39 

1,42 
0,82 
0,60 

1,07 
0,69 
0,38 

1,48 
0,81 
0,67 

Luxemburg 
— Overheidssector 
— Particulière sector 

0,03 
0,03 -

0,01 
0,01 

0.01 
0,01 

Totaal Geraeenschap 
— O verheidssector 
— Particulière sector 

10,72 
3,84 
6,88 

12,09 
3,75 
8,34 

11,49 
3,40 
8,09 

12,24 
3,01 
9,23 

(1) Zie voetnoot bladzijde 39. 
(2) De in de rubriek « Overheidssector » ondcrgebrachte emissies omvatten alle emissies voor rekening van de Staat 

en van lagere overheidslichamen, ofschoon de opbrengst van deze emissies ten dele wordt gebruikt voor het 
verstrekken van leningen aan de bedrijven en aan de gezinshuishoudingen. De in de rubriek « Particulière sector »  
ondergebrachte emissies omvatten alle emissies van niet-financiële ondernemingen, hetzij nationaal of particulier,  
en alle emissies van kredietinstellingen die als voornaamste activiteit hebben het verlenen van kredieten aan de 
bedrijven en aan de gezinshuishoudingen. 

hadden geaccumuleerd, ten einde deze onder de meest gunstige voorwaarden op de 
kapitaalmarkt te beieggen, hun bestand met langlopende waardepapieren aan te  
vullen. Tenslotte werd de aantrekkingskracht van de Duitse obligaties op de buiten-
landse spaarders aanzienlijk sterker. 

De deelneming van de kredietinstellingen aan de inschrijvingen op nationale 
obligatieleningen, die tijdens de voorgaande jaren zeer aanzienlijk was, nam daaren-
tegen vooral in het tweede kwartaal in belang af. Het restrictieve beleid van de 
Centrale Bank inzake de liquiditeit der banken en de vertraagde ontwikkeling van 
de particulière spaartegoeden hebben deze instellingen herhaaldelijk aangespoord 
om de vraag naar waardepapieren tot geringe bedragen te beperken. Hierin kwam 
slechts verandering in het vierde kwartaal, toen een sterke deviezentoevloed, die 
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veroorzaakt werd door de daling van de rente op kort geld in de Verenigde Staten 
en op de Euro-dollarmarkt, tot een verruiming van de bankliquiditeit leidde. 

Hoewel de leningen van de Bondsregering en de Länder op de kapitaalmarkt 
het niveau van het voorgaande jaar enigszins overschreden, hieven deze met nauwe-
lijks 4% van de opgenomen middelen binnen bescheiden grenzen. De opnieuw 
verbeterde situatie van de openbare financiën was niet geheel vreeind aan deze ontwik-
keling. Derhalve ging het grootste gedeelte van de op de obligatiemarkt opgenomen 
fondsen naar het bedrijfsleven. Enerzijds deden de openbare bedrijven een groter 
beroep op onderhandse leningen. Anderzijds ging meer dan 85 % van de op de markt 
opgenomen middelen naar de financiële instellingen. De emissies van gemeente-
obligaties namen vrij aanzienlijk in omvang toe. De moeilijkheden die de hypotheek-
banken vooral in de woningbouwsector ondervonden bij het afsluiten van hypotheken 
tegen de hoge rente die zij ingevolge de rentestijging van hun cliëntele moesten eisen, 
droegen er toe bij dat de uitgifte van pandbrieven ten opzichte van de voorgaande 
jaren terugliep. 

In de marktsituatie, die in de eerste dagen van 1970 onder invloed van gunstige 
seizoenomstandigheden zoals coupon- en rentebetalingen enigszins stabiel was 
geworden, trad weer spoedig een spanning op, toen na een onderbreking van drie 
maanden in februari opnieuw seriegewijs werd geëmitteerd. De koers van de genoteerde 
obligaties zakte, en in maart werd de nominale rente van nieuwe emissies van 7,5%  
tot 8% verhoogd. Na een pauze van enkele weken in aprii ten gevolge van grote 
hoeveelheden binnengekomen deviezen, aangetrokken door de gunstige voorwaarden 
voor beleggingen op körte termijn in de Bondsrepubliek na de stijging van de rente-
voet met 11/2 punt op 9 maart 1970, trad in mei en juni opnieuw een grote krapte op.  
Deze spanning ging gepaard met een tijdelijke stopzetting van de emissie-activiteit.  
In ditzelfde tijdvak liep het rendement van in omloop zijnde obligaties, dat reeds in  
het eerste kwartaal van 7,6% tot 8,1% was gestegen, op tot 8,7%. 

Ondanks verlaging op 16 juli van het disconto van 7,5% op 7%, vond in de 
zomer weer een versterkte toestroming van kapitaal plaats. In weerwil van de achter-
eenvolgende verhogingen van de verplichte reservepercentages ontstond hierdoor 
een verruiming van de liquiditeit. Bij een nominale rente van 8,5 %, tegen 8 % vroeger, 
werd de emissie-activiteit hervat en binnen- en buitenlandse emittenten konden grote 
bedragen opnemen. De grootte van de vraag naar kapitaal veroorzaakte in oktober 
spanningen, doordat zij een vrij sterke druk op de koers van in omloop zijnde 
obligaties uitoefende. Maar nauwelijks hadden de autoriteiten hun voornemen 
bevestigd de groei van de emissie-activiteit aan banden te leggen en zelfs het aangaan 
door overheidslichamen van onderhandse leningen aan een vrij scherpe contrôle te 
onderwerpen, of een nieuwe stroom van buitenlands kapitaal, die aile in dit jaar 
binnengekomen hoeveelheden overtrof en die wederom verband hield met nieuwe 
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rentedalingen op de markten van de Verenigde Staten en op de Euro-dollarmarkt, 
versneide de ontspanning. De vertraging van de conjuncturele activiteit in het 
binnenland, de versoepeling van het kredietbeleid en het spaargedrag van de gezins-
huishoudingen droegen tot deze ontspanning bij. Het rendement van in omloop 
zijnde obligaties daalde toen met een half punt en bedroeg eind december 8,2%. Toch 
werd de voor de nieuwe emissies geldende nominale rente eerst in de laatste weken 
van het jaar van 8,5% tot 8% verlaagd. 

In Frankrijk nam het bedrag in franken van de netto-emissies van obligaties 
in 1970 met bijna 60% toe. Na twee moeüijke jaren bereikte dit bedrag niet alleen 
het niveau van 1966 en 1967, maar overschreed deze zelfs. Deze toename is zeer 
opmerkelijk. 

Reeds in het voorjaar werd de rentedaling op de geldmarkt steeds meer aan-
leiding voor de institutionele beleggers om zieh van de belegging op körte termijn, 
waaraan zij in 1969 sterk de voorkeur hadden gegeven, af te wenden, en opnieuw 
obligaties te verwerven, waarvan de rendementen naar hun mening een hoogtepunt 
bereikt hadden. De verzekeringsmaatschappijen namen zodoende weer actief deel 
aan de intekening op obligaties van de eerste categorie, die zij volgens hun beleggings-
voorschriften in portefeuille moeten hebben. De beleggingsfondsen, die wegens de 
ongunstige koersontwikkeling hun beleggingen in aandelen wilden beperken, schijnen 
de door de particulière sector uitgegeven obligaties ten minste gedurende enkele tijd-
vakken van het jaar vrij gunstig te hebben onthaald. Grote ondernemingen 
belegden tenslotte gedurende enkele maanden hun overtollige liquiditeiten in op 
körte termijn vervallende obligaties met böge rendementen, en droegen zo tot de 
ondersteuning van de beurskoersen bij. 

Daarentegen vertoonden de meeste particulieren, ondanks een Sterke neiging tot 
sparen, een zekere aarzeltng jegens obligatie-emissies. Hoewel bepaalde bringen van 
spaarders, die traditioneel in de intekening op loten-obligaties geïnteresseerd zijn, 
hun gewoonte getrouw hieven, en hierdoor de beleggingsacties van de grote financiële  
instellingen vergemakkelijkten, gaf het merendeel van de spaarders de voorkeur aan 
liquide beleggingen, zodat de banken weer herhaaldelijk moeilijkheden ondervonden 
om hun effecten-bestand bij het publiek onder te brengen. In de laatste weken van 
het jaar trad evenwel een verbetering in deze situatie op, toen de verwach ting van 
een daling van het emissie-rendement een opleving van de intekening door parti
culieren teweegbracht. De converteerbare obligaties hadden eveneens zowel bij de 
particulière spaarders als bij de institutionele beleggers, die gevoelig zijn voor de 
geboden zekerheden tegen de geldontwaarding, een onmiskenbaar succès. 

In 1970 lag het bedrag van de emissies van de Staat en de lagere overheid tezamen 
lager dan het bedrag van de aflossingen die moesten worden verriebt. Hoewel zij in 
enigszins toenemende mate een beroep op de obligatiemarkt deden, namen de open-
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bare bedriiven en de genationaliseerde industriële ondernemingen slechts 18 % v an 
de beschikbare netto-middelen op, en bleven zij een groot deel van bun investeringen 
financieren buiten Frankrijk, bijvoorbeeld op de internationale Europese markt of 
bij internationale financiële instellingen zoals de Europese Investeringsbank. Zoals 
ieder jaar ging bet grootste deel van de op de markt beschikbare netto-middelen, 
namelijk 50% tegen 68% in 1969, naar kredietinstellingen gespecialiseerd in leningen 
op lange termijn. De verhoging van bet emissie-volume in 1970 kwam voornamelijk 
aan de ondernemingen in de particulière sector ten goede. Deels onder invloed van 
de ontwikkeling bij de converteerbare emissies, waarvan de opbrengst die in 1969 
praktisch nihil was, in 1970 bijna 1 miljard franken bereikte, ging ni. 35% van de  
omzet naar de particulière ondernemingen tegen 25% i n het vorige jaar. 

De spanningen die voortvloeiden uit het gebrek aan evenwicht tussen vraag en 
aanbod van kapitaal, en die in 1969 zeer hevig waren, bleven in 1970 tot medio maart 
bestaan. Het rendement van in omloop zijnde obligaties steeg toen van 8,6% tot 8,8% 
voor obligaties van de openbare sector en van 8,9% tot 9,1% voor obligaties van de  
particulière sector. In februari werden de emissievoorwaarden enigszins gewijzigd. 
De nominale rente werd voor de openbare sector van 8% tot 8,5% en voor de parti 
culière sector van 8 1/4% tot 8 3/4% verhoogd. Maar de emissiekoersen werden  
tegelijkertijd dicht bij de pari-waarde gebracht, waardoor de reële stijging van het 
rendement uiteindelijk circa 1/4 punt bedroeg. 

De emissieconsortia konden deze voorwaarden tot in de herfst handhaven, en 
vervolgens vanaf September het rendement enigszins verlagen door de emissie
koersen weer te verbogen zonder de nominale rente te wijzigen. De spanning op de  
markt nam vanaf maart geleidelijk af en de emissie-activiteit bleef zieh nadien uit-
breiden. Ondanks het stijgende bedrag van de leningen daalde het rendement van 
in omloop zijnde overheidsobligaties met meet dan een half punt ten opzichte van 
het in februari bereikte hoogtepunt, en kwam aan het eind van het jaar weer op een 
niveau van 8 l/4%. In de particulière sector daarentegen trok na een vrij aanzienlijke 
daling in de zomer het rendement van de obligaties van eind September tot midden 
november weer aan, doordat het bedrag van de nieuwe emissies de mogelijkheden 
van de markt te boven ging. Het rendement stabiliseerde zieh daarna op circa 8,8%. 
De emissies van converteerbare obligaties hadden, naargelang het emissietijdstip en  
de kwaliteit van de emittenten, een effectief rendement tussen 6,5 % en 8 %. De grootste  
dezer emissies vonden in September en oktober tegen een rendement van 7 1/4% 
plaats. 

De Franse kapitaalmarkt, die door de bestaande deviezenreglementering betrek-
kelijk weinig beinvloed werd door kapitaalbewegingen en bun gevolgen, werd in 
1970 door een vrij grote stabiliteit van de aangeboden rendementen gekenmerkt. De 

54 



rentestijgingen en de rentedalingen waren gematigd ten opzichte van de situatie die 
in het algemeen op de andere markten heerste. Doordat de autoriteiten een greet 
belang hechtten aan de entwikkeling van besparingen ep lange termijn, hielden zij 
liever de emissieveerwaarden stabiel dan dat zij ep een achteruitgang daarvan aan-
stuurden. 

Ita.Iië is het land van de Gemeenschap waar de spanningen op de kapitaalmarkt 
het hevigst waren. Ten einde de kapitaalexpert, die zieh gestadig uitbreidde, af te  
remmen, besloten de monétaire auteriteiten aan het begin van het jaar het rendement  
van in emloep zijnde obligaties aan dat van het buitenland aan te passen en dat zelfs 
te overschrijden. Daar zij het echter onwenselijk achtten, dat de rendementen bij 
emissie een te sterke stijging zouden ondergaan en de drempel van 8,5% zouden 
everschrijden, besleten zij de seriegewijze emissies vanaf juni op te schorten. Deze 
schorsing bleef bestaan tot in januari 1971. De netto-middelen die op de markt werden  
opgenomen, gaven derhalve een duidelijke daling te zien ten opzichte van het voor-
gaande jaar : ongeveer 22%. 

De gespecialiseerde kredietinstellingen waren de enige emittenten die hun 
leningen qua omvang konden doen toenemen; hun aandeel in het totaal van de op 
de markt opgenomen middelen liep in 1970 op van 39 % tot 57 % ; de continue emissies 
van grondkrediet-banken breidden zieh krachtig uit. De emissies van de Schatkist 
of voor rekening van de Schatkist bereikten, hoewel zij aan het eind van het jaar 
werden verhoogd, minder hoge bedragen dan in de voorafgaande jaren, en namen 
ook relatief in belangrijkheid af : zij daalden nl. tot 42% van het totaalbedrag van 
de emissies tegen 47% in 1969. De grote openbare bedrijven (ENEL, IRl, Autostrade  
van het IRI, ENI) waarvoor de obligatie-emissies op de markt in de voorgaande jaren 
een belangrijke financieringsbron vormden, werden het meest getroffen door de  
stopzetting van de emissies; zij verkregen slechts 3% van het opgenomen kapitaal 
tegen 17% in 1969. 

De financiering van de investeringen, waartoe de nationale kapitaalmarkt  
traditioneel voor een belangrijk deel bijdraagt, kon dus in 1970 slechts ten koste van  
een intensief beroep op de buitenlandse en de internationale markten worden veilig 
gesteld. De middelen die vooral door de openbare bedrijven en de gespecialiseerde 
kredietinstellingen — voor een groot deel in de vorm van onderhandse leningen op 
middellange termijn met variabele rente - op deze markten werden opgenomen, 
bedroegen in de loop van het jaar meer dan 1,7 miljard dollar, terwijl zij in 1969  
nauwelijks 0,2 miljard hadden bedragen. Zij compenseerden daarmee rijkelijk de 
vermindering van de obligatie-emissies op de binnenlandse markt. 

In verhouding tot het voorgaande jaar verminderden de kredietinstellingen hun 
aandeel in de aankoop van het totale bedrag der netto-emissies van 33% tot 30%.  
Zij verhoogden hun aankopen evenwel aan het eind van het jaar, nadat zij werden 
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gemachtigd schuldbrieven die het laatste kwartaal waren uitgegeven door instellingen 
voor krediet aan de industrie ter financiering van de industriële investerings-
programma's, op te nemen. Het door de gezinshuishoudingen in obligaties belegde 
kapitaal nam eveneens in absolute waarde af. Hoewel de uitvoer van kapitaal aan-
zienlijk vertraagde en de omvang van de particulière besparingen ten opzichte van 
het vorige jaar leek toe te nemen onder invloed van een nieuwe verhoging van het 
reële inkomen en van de vertraging in de particulière consumptie, gaven de parti-
culieren voor wie de reuten, die kredietinstellingen voor zichtrekeningen gaven, nog 
zeer aantrekkelijk waren, en omdat zij teleurgesteld waren door de koersdaling van 
hun obligatiebezit, de voorkeur aan liquide middelen boven beleggingen op lange  
termi) η. 

In het kader van haar beleid tot harmonisatie van de binnenlandse en de buiten-
landse rentestand, beperkte de Banca d'Italia van februari tot oktober met opzet haar  
interventies op de markt, zonder deze evenwel volledig stop te zetten. In de laatste 
weken van het jaar liet zij haar eiFectenportefeuille in aanzienlijke mate aangroeien 
om de Schatkist direct of indirect in staat te stellen, zieh de voor de uitvoering van  
de ontwikkelingsprojecten van de Staat henodigde middelen te verschaffen : haar  
aandeel in de financiering van de netto-emissies, hoewel deze ten opzichte van 1969 
in omvang enigszins terugliep, Steeg in één jaar van 36% naar 42%. 

Deze wijziging in de politiek van de monétaire autoriteiten werd door verscheidene 
factoren mogelijk gemaakt. Daar de zeer aanzienlijke verruiming van de bank-
liquiditeit in de laatste maanden van het jaar de kredietinstellingen in Staat Steide hun 
schulden in grote hoeveelheden bij de Centrale Bank af te lossen, behoefde deze niet 
te vrezen dat een verhoging van haar steun aan de Schatkist een buitensporige geld-
schepping teweeg zou brengen. Tegelijkertijd kon op grond van de zeer duidelijke 
ontspanning op de obligatiemarkt verwacht worden, dat in het begin van 1971 de 
besparingen van het publiek voortzetting van de actie van de Banca d'Italia over-
bodig zouden maken. Inderdaad werd de situatie op de markt van in omloop zijnde 
obligaties in het tweede kwartaal geleidelijk aan beter. De veranderde tendens van 
de op de buitenlandse markten geldende rente, het hernieuwde vertrouwen in de 
nationale munteenheid na de regeringswisseling en het opmerkelijk herstel van de 
betalingsbalans waren zeker van invloed op deze verbetering. Ook de handhaving 
van de opschorting van de seriegewijze emissies ten einde het kapitaalaanbod te  
richten op aankoop van reeds in omloop zijnde obligaties van industriële krediet
instellingen, die bijzonder representatief voor de marktsituatie zijn, liep in September 
tot 9 1/4% terug, nadat het van 7,9% in decomber 1969 tot 10,2% in juli 1970 was 
gestegen. Dit rendement vertoonde vervolgens in oktober een lichte stijging, maar 
zette daarna weer een dalende beweging in om aan het eind van het jaar beneden 
de 9 % te komen. Deze beweging zette zieh in 1971 voort en de emissies konden toen 
in januari worden hervat tegen een rendement van circa 8 1/4%, dat daarmede iets 
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meer dan een kwart punt boven het rendement van januari tot mei 1970 kwam, 
voordat deze transacties werden stopgezet. 

In Nederland steeg het bedrag van de netto-emissies van obligaties, dat reeds 
in 1969 was opgelopen, in 1970 weer met 28% te n opzichte van het voorgaande jaar. 

Hoewel de emissies van de Staat en van de Bank voor Nederlandsche Gemeenten 
overheersend bleven, verminderden deze in absolute en relatieve waarde : zo daalde 
van 1969 tot 1970 het aandeel van de Staat van 43 % tot 27 % en dat van de Bank voor 
Nederlandsche Gemeenten van 36% tot ongeveer 27%. 

De financiële instellingen en meer in het bijzonder de handelsbanken maakten 
daarentegen ruimschoots gebruik van de mogelijkheden die de markt hun hood door 
een vrij groot aantal leningen te plaatsen, die in het algemeen een looptijd tussen 
zes en acht jaren hadden. Daardoor konden zij voor de financiering van investerings-
projecten van de industrie over kapitaal op middellange termijn beschikken. Ook 
de grote ondernemingen deden een groter beroep op de markt, die voor hen in de  
voorgaande jaren praktisch gesloten was geweest. 

De onderbrenging van deze emissies werd steeds gemakkelijker, vooral vanaf 
juni, door een toevloed van buitenlands kapitaal, dat bij voorkeur op de Nederlandse 
kapitaalmarkt werd belegd. Ondanks de minder gunstige ontwikkeling van de handels-
balans en de sterke stijging van lonen en prijzen, bleef de gulden in hoog aanzien 
staan bij de buitenlandse intekenaars : deze laatsten prefereerden hun beschikbaar 
vermögen in Nederlandse effecten te beleggen, daar hierop geen belasting wordt 
geheven wanneer zij in het bezit zij η van niet-ingezetenen, dit in tegenstelling tot 
Duitse efFecten. Het aandeel van de besparingen van gezinshuishoudingen dat in 
obligaties werd belegd, schijnt daarentegen slechts beperkte vooruitgang ten opzichte 
van het voorgaande jaar te hebben geboekt; in de tweede helft van het jaar duurde, 
zoals in de meeste andere Europese landen, de vertraagde expansie van de consumptie 
echter voort, waardoor de individuele besparingen sneller toenamen. 

De op de Nederlandse markt geldende rendementen ontwikkelden zieh in de loop 
van dit jaar in nauwe samenhang met de rendementen op de internationale Europese 
markt. Onder invloed van de omvang van de emissies en de algemene stijging van 
de rentevoet, stegen deze rendementen tot in mei voortdurend. In deze période bleef 
het onderbrengen van obligaties op lange termijn vrij moeilijk, terwijl de beleggers 
duidelijk de voorkeur gaven aan obligaties met een looptijd van minder dan 10 jaar. 
Het bleek toen herhaalde malen noodzakelijk de emissievoorwaarden te verbeteren. 
De door de Bank voor Nederlandsche Gemeenten geboden rente voor emissies met 
een looptijd van 15 jaar of meer, steeg aldus van 8,1% in december 1969 tot 8,5% i n 
aprii en werd vervolgens, in het kader van een algehele herziening van de emissie-
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voorwaarden, die een hervatting van de langlopende emissies mogelijk moest maken, 
in juni op 8 3/4 % gebracht. 

De kentering in de rentevoet op de kapitaalmarkten van de Westerse wereld 
breidde zieh toen naar Nederland uit. In de tweede helft van bet jaar werden de door 
de emittenten geboden voorwaarden steeds verlaagd, hoewel zij voor de buitenlandse 
besparingen aantrekkelijk bleven. Het voornoemde rentepercentage van de Bank 
voor Nederlandsche Gemeenten Hep terug tot 8,5% in augustus en vervolgens tot 
8 1/4% in december. 

In België Steeg de netto-opbrengst van de obligatie-emissies in 1970 met bijna 
40% ten opzichte van het voorgaande jaar en overschreed het zeer hoge niveau dat 
reeds in 1968 werd bereikt. 

Het aandeel van de beschikbare middelen dat naar de overheid ging, was welis-
waar overheersend, doch daalde niettemin van 64% in 1969 tot 55% in 1970. Hoewel 
de Staat, wiens financieringsbehoeften daalden in verband met de verbetering van 
de openbare financiën, haar schulden aan het buitenland verminderde, kon zij haar  
heroep op de obligatiemarkt enigszins beperken. De obligatie-emissies van de autonome  
fondsen en van de lagere overheid waren daarentegen zeer aanzienlijk wegens de  
grootte van de financieringsbehoeften, die voor het merendeel voortvloeiden uit 
de uitgaven voor nieuwe autowegen. 

Het aandeel van de financiële instellingen en de ondernemingen in de emissies 
nam relatief en absoluut toe, onder invloed van de grotere kapitaalbehoeften, veroor-
zaakt door de zeer sterk toenemende investeringen. Aan deze vraag naar kapitaal 
kon zonder al te grote spanningen worden voldaan. Grote overschotten op de betalings-
balans hielden bijna het gehele jaar een ruime liquiditeit in stand. Bovendien namen 
de particulière besparingen aanzienlijk toe, behalve in de laatste weken van het jaar, 
toen de vervroegde aankopen met het oog op de invoering van de belasting over de  
toegevoegde waarde deze beweging afremde. Het hoge niveau van de rente op lange  
termijn schijnt de particulière spaarders in ruime mate te hebben aangespoord bun 
geld in binnenlandse vastrentende waarden met een lange looptijd te beleggen. 

Terwijl de meeste andere Europese kapitaalmarkten de eerste maanden van het 
jaar nog vrij gespannen waren, werd de Belgische kapitaalmarkt tot in juli door een 
zeer grote stabiliteit gekenmerkt, ondanks de grote omvang van de emissies. Het 
gemiddelde rendement van in omloop zijnde obligaties daalde aldus van 7,9% in het 
begin van het jaar tot 7,8% eind juli. De gelijktijdige rentestijging voor kapitaal op 
lange termijn op de meeste andere buitenlandse kapitaalmarkten was evenwel voor 
de autoriteiten aanleiding in September het emissierendement met een kwart punt 
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te verbogen; voor emissies van de Staat, de Steden en de semi-overheidsinstellingen  
liep het op van gemiddeld 8 1/2% tot 8 3/4%. Door deze beslissing kon de emissie- 
activiteit zicb verder uitbreiden. Het rendement van obligaties in omloop Steeg toen  
in dezelfde verbouding, al trad in oktober een zekere matiging op. De ontspanning  
zette zicb tot aan bet einde van bet jaar verder voort onder invloed van een sterke 
toestroming van deviezen welke, doordat zij een opmerkelijke verruiming van de  
liquiditeit met zicb meebracbt, voor de autoriteiten aanleiding was de discontovoet 
te Verlagen, en wel voor de eerste maal op 22 oktober en vervolgens op 10 decomber.  
Het emissierendement bereikte aan bet eind van bet jaar, met gemiddeld 8,6%, weer 
bet niveau van bet vorig jaar. 

In Luxemburg tenslotte scbreef de Staat, die evenals bet voorgaande jaar een 
beroep op de kapitaalmarkt deed, in aprii een vrij grote lening uit, die gepaard ging  
met aflossingspremies welke bet rendement op 6,7% brachten tegen 6,6% in maart 1969. 

Buitenhndse effecten 

Evenals in 1969 werden in 1970 door zuiver nationale bankconsortia slecbts in 
beperkte mate emissies van buitenlandse efFecten op de kapitaalmarkten van de  
Lid-Staten geplaatst : deze emissies bedroegen 220 miljoen rekeneenbeden, tegen 
350 miljoen in 1968 en 200 miljoen in 1969. 

Het merendeel van deze emissies werd geplaatst door internationale instellingen 
die geen deel uitmaken van de Europese Economiscbe Gemeenscbap. Deze emissies 
bedroegen 140 miljoen rekeneenbeden tegen 112 miljoen in 1969. De Internationale 
Bank voor Herstel en Ontwikkeling was de grootste kapitaalnemer ; met baar 
transacties kon zij 113 miljoen rekeneenbeden opnemen tegen 63 miljoen in 1969 : 
96 miljoen in Duitsland en bijna 17 miljoen in Nederland. De Interamerikaanse 
Ontwikkelingsbank leende 27 miljoen rekeneenbeden op de Duitse markt tegen 
25 miljoen in bet vorige jaar. 

De door de Europese internationale instellingen geplaatste emissies op de markten  
van de Lid-Staten beliepen daarentegen slecbts 42 miljoen rekeneenbeden in 1970 
tegen 57 miljoen in 1969 en 138 miljoen in 1968. In bun streven een toeneming van 
de spanningen, welke nog op de nationale Europese kapitaalmarkten bestonden, te  
vermijden, plaatsten zowel de Commissie van de Europese Gemeenscbappen, voor 
rekening van de Europese Gemeenscbap voor Kolen en Staal, als de Europese 
Investeringsbank bun emissies vooral op de internationale markt. 

De Europese Investeringsbank scbreef slecbts twee openbare emissies uit op de 
nationale kapitaalmarkten, en wel een in Duitsland (27 miljoen rekeneenbeden) en 
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een in België (15 miljoen). Evenzo werden de onderhandse leningen bij de banken 
en de institutionele beleggers, die in voorgaande jaren in Duitsland zeer belangrijk 
waren, dit jaar beperkt tot één transactie in Frankrijk. Het aandeel van de Bank in 
de emissies op de nationale markten van de Gemeenschap is aldus zeer gering, daar 
dit nog geen vijfde deel van het door buitenlandse kapitaalnemers en de internationale  
instellingen opgenomen kapitaal bedraagt, en niet meer dan een half procent van 
het totale bedrag van de door de gezamenlijke kapitaalnemers opgenomen geld-
middelen. De snelle ontplooiing van haar activiteiten in het kader van de door de  
Ministerraad van de Europese Gemeenschappen gewenste structurele acties zal echter  
deze feitelijke toestand vermoedelijk wijzigen, aangezien dit stellig impliceert, dat de  
Bank in de toekomst een veel ruimere toegang tot de nationale markten van de  
Lid-Staten zal krijgen en tegelijkertijd haar activiteiten op de internationale markt  
zal intensiveren. 

Tabe] s - BRUTO-UITGIFTEN VAN BUITENLANDSE EFFECTEN 
OP DE MARKTEN VAN DE LID-STATEN d) 

Leningen van internationale instellingen en van niet-ingezetenen 
(in miijoenen rekeneeriheden) 

Land 1968 1969 1970 

Duitsland 225 172 191 

Frankrijk - - -

Italië 72 24 -

Nederland 30 - 17 

België 30 - 15 

Luxemburg - - -

Totaal 

Europese Investeringsbank 
Commissie van de Europese Gemeenschappen 
(Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal) 
Andere 

357 

75 

63 

219 

196 

57 

139 

223 

42 

181 

(1) In deze tabel kernen uitsluitend de buitenlandse leningen voor, die in een bepaald land werden geplaatst door een 
consortium dat alleen uit nationale instellingen was samengesteld. De door internationale consortia in verscheidene 
landen geplaatste leningen zijn ingedeeld bij de emissies op de « internationale Europese markt », ook indien een 
gedeelte van de opbrengst daarvan afkomstig is van besparingen uit het land in de valuta, waarin de etnissie was 
gesteld. 

(2) Zie voetnoot bladzijde 39. 
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II. Eniissies op de internationa.le Europese markt 

De ontwikkeling van de internationale Europese markt heeft in 1970 vrij uiteen-
lopende fasen gekend. Na enkele maanden van tamelijk levendige activiteit, is de  
expansie tussen mei en September aanzienlijk afgeremd en pas in de herfst kon een 
snel ontwikkelingstempo worden teruggevonden. De totale omvang van de tijdens 
dit jaar geplaatste leningen, die in 1969 reeds met 10% w as verminderd ten opzichte 
van 1968, is opnieuw teruggelopen en wel met 13 % ten opzichte van het voorafgaande 
jaar; zij bedroeg 2,4 miljard rekeneenheden in 1970, tegen 2,8 miljard in 1969 en 
3,1 miljard in 1968. 

Deze cijfers omvatten alle door tussenkomst van internationale bankconsortia 
geplaatste leningen, waarbij het onder meer gaat om : 
— leningen die in één of meer landen door niet-ingezetenen zijn uitgegeven, maar 

niet luiden in de valuta van dit land; 
— leningen die in een bepaald land door ingezetenen zijn uitgegeven en luiden in 

de valuta van dat land, doch waarop de inschrijving uitdrukkelijk is voorbehouden 
aan niet-ingezetenen; 

— leningen die in een bepaald land door niet-ingezetenen zijn uitgegeven en luiden 
in de valuta van dat land, en via de consortia in verschillende landen worden  
geplaatst ; 

— leningen waaraan bijzondere monétaire bepalingen zijn verbonden (luidende in 
rekeneenheden, keuze tussen valuta's). 

De internationale economische en monétaire conjunctuur heeft een beslissende 
invloed uitgeoefend op de vraag naar het aanbod van kapitaal, alsmede op de vorm  
van het beroep op de markt. 

De grote Amerikaanse ondernemingen ondervonden minder moeilijkheden als  
voorheen bij het aantrekken op hun nationale kapitaalmarkt van de middelen die 
zij nodig hadden voor de financiering van hun investeringsprogramma's — d ie 
trouwens aanzienlijk verminderden — en de consolidatie van hun schulden op korte 
termijn, aangegaan in de tijd dat de vlucht van de economie hen ertoe had gebracht  
hun investeringen op grote schaal uit te breiden. Zij deden dan ook in veel mindere  
mate een beroep op de internationale markt. Tussen aprii en September konden zij  
bijvoorbeeld geen converteerbare obligaties plaatsen, met name ten gevolge van de  
ongunstige ontwikkeling van de beurskoersen hunner aandelen. 

De vraag der Europese emittenten nam daarentegen sterk toe; dit hangt samen  
met de duidelijke financieringsmoeilijkheden in de meeste Europese landen, waarvan 
de oorzaken reeds uitvoerig werden besproken. 

De omvang van het kapitaal dat beschikbaar was om aan deze vraag te voldoen, 
was in de loop van het jaar niet gelijkmatig : men kan drie verschillende fasen onder-
scheiden. 
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Tabel 9 - BRUTO-UITGIFTEN VAN EFFECTEN  
OP DE INTERNATIONALE EUROPESE MARKT 

(in miljoenen rekeneenheden) <1) 

1968 1969 1970 

CONVERTEERBARE OBLIGATIES 1.712 S25 199 
Dollars 1.712 825 172 
DM Π — — 27 

OBLIGATIES MET WARRANTS «3 284 50 
Dollars 83 284 50 

KLASSIERE OBLIGATIES 1.277 1.672 2.175 
DoUars 465 499 1.556 
DM (*) 706 1.113 515 
Franse franken 20 — r-

Guldens — — — 
Ponden / Optie DM 29 - — 
Rekeneenheden 57 60 54 
Europese monétaire eenheden — — 50 

Totaal 3.072 2.781 2.424 

KAPITAALNEMERS UIT EUROPA (2) 748 1.152 1.348 
uit de Gemeenschap 404 567 794 
— Europese Investeringsbank 25 25 60 
— Comm issie van de Europese Gemeenscbappen 

(Gemeenschap voor Kolen en Staal) — — 50 
— Overige 379 542 684 

E.V.A. 269 440 463 
Overige 75 145 91 

KAPITAALNEMERS VAN HET AMERIKAANSE 
CONTINENT 2.040 1.227 794 

V.S. 1.898 954 622 
Overige 142 273 172 

KAPITAALNEMERS UIT JAPAN 170 246 108 

DIVERSE KAPITAALNEMERS 114 156 174 

(1) Zie voetnoot bladzi de 39. 
(2) Als criterium voor de beoordeling van de geografische oorsprong der kredietnemers is de nationaliteit — en dus de  

maatschappelijke zetel — va n de emittenten gekozen, behalve voor de dochterondernemingen van buitenlandse 
moedermaatschappijen; deze maatschappijen zijn opgenomen onder kapitaalnemers, waarvan de nationaliteit over-
eenstemt met die van de moedermaatschappijen. 

(*) Zie noot 1 bij tabel 8. 

Tijdens de eerste vier maanden van 1970 is op de internationale markt tamelijk 
veel kapitaal opgenomen. De emissies in Duitse marken zijn echter tot in aprii  
stopgezet, vanwege de spanningen die zieh in Duitsland voordeden. Maar dollar-
leningen werden nog steeds in vrij grote mate geplaatst. De vergroting van de kapitaal-
uitvoer uit Italië droeg met name tijdens dit gedeelte van het jaar ertoe bij het aanbod 
van het beschikbare kapitaal te vergroten, en gaf de Italiaanse autoriteiten aanleiding 
een deel van deze fondsen te doen repatriëren door grote nationale instellingen aan 
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te Spören een beroep op deze markt te doen door tussenkomst van banksyndicaten 
onder Italiaanse leiding die in een bijzonder gunstige positie verkeerden om het 
succès van deze leningen, die door insiders emissies in « Italo-dollars » werden genoemd, 
te verzekeren. 

In mei veranderde de situatie. De totale activiteit op de markt is tot in September 
aanzienlijk verminderd, ondanks een duidelijk herstel van de leningen in Duitse 
marken, welk verschijnsel door een nieuwe toevloed van kapitaal naar Duitsland 
werd begunstigd. Klassieke dollaremissies vonden in mei en in de eerste 14 dagen 
van juni nl. slechts weinig plaats en bleven tot in augustus zeldzaam. Het böge 
niveau van de rente op körte termijn op de Euro-dollarmarkt gaf de beleggers 
verscheidene weken lang aanleiding hun beschikbare middelen op deze markt in 
hquide vorm aan te houden, in afwachting van het moment dat de rente op lange 
termijn zijn hoogtepunt zou bereiken. Deze bonding werd gestimuleerd door een 
zekere terugboudendbeid jegens langlopende beleggingen in dollars, die bet gevolg 
was van de onzekerbeid omtrent de Amerikaanse valuta, die wederom werd bedreigd 
door een stijging van de kapitaaluitvoer naar Europa en met name naar Duitsland. 
Doordat de aandelenkoersen in Wall Street daalden, en vervolgens aan bet liebt 
kwam met welke moeilijkbeden sommige grote Amerikaanse ondernemingen te  
kampen badden — betgeen in juni bleck uit bet opzienbarende faillissement van één  
van de bebendste spoorwegmaatscbappijen — toonden de spaarders zieh tenslotte 
verscheidene maanden lang afkerig van converteerbare obligaties. 

Het vooruitzicbt dat de rente op lange termijn op de internationale markt zou 
dalen, en de plotselinge val van de rente op körte termijn, bebben in bet najaar geleid 
tot een wijziging in bet gedrag van de beleggers die zieh weer tot de dollaremissies 
ricbtten, aangezien zij nog van de aantrekkelijke voorwaarden daarvan gebruik 
wensten te maken. De uitgiften in Duitse marken namen tegelijkertijd toe, en wel 
in sterkere mate omdat de nog altijd böge rente in Europa opnieuw tot gevolg bad,  
dat zeer veel kapitaal naar dit werelddeel werd overgemaakt. 

Dank zij de resultaten van bet laatste kwartaal bedroeg de omvang van de uit
giften van klassieke obligaties over bet bele jaar bijna 2,2 miljard rekeneenbeden in 
plaats van 1,7 miljard in 1969. Dit bedrag was nog nooit bereikt. Er werden 93 trans-
acties geregistreerd. Sommige daarvan onderscbeiden zieh door nieuwe uitgifte-
clausules. Meer dan 70% van deze leningen, tegenover 30% vorig jaar, luidden in 
dollars, doch verscheidene van deze internationale leningen vonden plaats tegen een 
variabele rente, gekoppeld aan de rente van de Euro-dollars op 6 maanden. Deze 
formule was reeds enige jaren bij onderbandse leningen toegepast. Deze obligaties 
werden voornamebjk bij institutionele beleggers en banken geplaatst. Het aandeel 
van de klassieke in Duitse marken luidende leningen liep terug van 67% tot 24%, 
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vanwege de beperkingen die de monétaire autoriteiten gedurende een greet deel van 
bet jaar aan deze transacties hebben epgelegd. De andere transacties luidden in 
rekeneenheden ; vier daarvan luidden in de rekeneenheid van de vreegere Eurepese 
Betalingsunie en gingen gepaard met de bij deze emissies gebruikelijke veerwaarden 
en met de garantie, dat emgewisseld ken werden in de meest stabiele van de zeven-
tien referentie-munteenheden, die veer de vaststelling van deze rekeneenheid in 
aanmerking werden genemen. De Eurepese Ecenemische Cemmissie heeft bevendien 
veer rekening van de E.G.K.S. een lening uitgegeven met valuta-eptie, luidende in 
«Eurepese monétaire eenheden» met een enveranderlijke waarde veer de gehele 
duur van de lening; aflessing kan desgewenst plaatsvinden in elke munteenheid van 
de zes landen van de Gemeenschap en tegen de bij de uitgifte bepaalde vaste pariteit. 
In tetaal was bet gemiddelde per transactie van dezelfde aard als in 1969 : circa 
25 miljeen rekeneenheden. 

Het bedrag der cenverteerbare ebligaties, die in dit jaar zijn uitgegeven, bleef 
daarentegen beneden de 0,2 miljard rekeneenheden tegen 0,8 miljard in 1969. Het 
aantal uitgiften van ebligaties met warrants was eveneens kleiner; deer deze emissies 
ken slechts 50 miljeen rekeneenheden werden aangetrekken tegen 280 miljeen vorig  
jaar. Op één na luidden al deze uitgiften uitsluitend in dollars. De aldus aangetrekken 
middelen vertegenweerdigden slechts 10% van de inbreng van de internationale  
Eurepese markt tegen 40% i n 1969 en bijna 60% i n 1968. 

Op het tetaal van de dit jaar uitgegeven leningen is het aandeel van de emissies 
van de Staten en de everheidsinstanties lichtelijk teruggelepen, en wel van 20% in 
1969 tot engeveer 15% in 1970. Het aandeel van de particulière sector is daarentegen 
endanks de teruggang bij de cenverteerbare ebligaties teegenemen, want de mijn-
beuwendernemingen en in het bijzender de grete industriële endernemingen hebben 
bun uitgiften van klassieke obligaties in ruime mate epgeveerd. 

De deelneming van Eurepese kredietnemers, met uitzendering van de in Europa  
gevestigde dechterendernemingen van Amerikaanse moederbedrijven, nam wederem 
sterk tee, namelijk van 41% i n 1969 tot 56% in 1970. 

De landen van de Gemeenschap legden beslag ep 33 % van het beschikbare kapitaal, 
tegen 20% in het veerafgaande jaar en 13% in 1968. Ongeveer de helft van deze 
fendsen werd aangetrekken deer Italiaanse emittenten, veer wie het enmegelijk was 
een bereep te deen ep de nationale kapitaalmarkt. De emittenten van Eranse eer-
spreng hebben bun bereep ep de kapitaalmarkt eek belangrijk vergroet. Het bereep 
van Duitse eerspreng, rechtstreeks of via bun financieringsmaatschappijen, is daaren
tegen aanzienlijk gedaald in vergelijking met 1969, evenals het bereep van Neder-
landse eerspreng. 

64 



Tegelijk met het grotere beroep uit de Lid-Staten van de Gemeenschap steeg 
het aandeel van Britse ondernemingen van 8% tot 9%. De kredietnemers uit de  
Skandinavische landen vergrootten hun aandeel nog meet : van 8% tot 12%. De  
lerse emittenten, de enige andere Europeanen die een beroep op de markt hebben 
gedaan, trokken ongeveer 2% v an het beschikbare kapitaal aan. In tegenstelling tot 
het voorafgaande jaar kwam er geen enkel beroep uit Oostenrijk, Portugal of Spanje. 

De grote Amerikaanse emittenten die al enige jaren, hetzij rechtstreeks, hetzij 
indirect door tussenkomst van dochterbedrijven de belangrijkste groep van krediet
nemers op de internationale markt vormden, hebben in 1970 deze leidende positie 
verloren. Het beroep van de Amerikaanse ondernemingen daalde zowel in omvang 
als in relatieve waarde, en wel van 34 % tot 26 % in 1970. Het beroep uit andere landen  
van dit werelddeel is ook gedaald en wel van 10 % tot 7 %, aa ngezien er geen Mexicaanse 
emissies meer waren en de Canadese leningen teruggingen. 

Het beroep op de kapitaalmarkt van Japanse oorsprong (4%) of van Australische  
en Nieuw-Zeelandse oorsprong (3%) waren eveneens minder groot dan in de voor-
gaande jaren. De andere kwamen voornamelijk uit Zuid-Afrika 

Het rendement van de in omloop zijnde klassieke dollarobligaties steeg tijdens 
het eerste half] aar met ruim drie kwart punt en benaderde de 9% voor obligaties op 
lange termi] η van de allereerste categorie. De stijging was voor al groot in het tweede 
kwartaal, toen binnen enkele weken een stijging van meer dan een half punt werd 
geconstateerd. Na in juli en augustus stabiel te zijn gebleven, is het rendement  
vervolgens gedaald (met een half punt tussen September en december) en kwam het 
aan het eind van het jaar weer beneden de 8,4%. 

Het rendement bij uitgifte vertoonde een soortgelijke ontwikkeling. Dit rende 
ment voor leningen met een looptijd van 10 tot 20 jaar van Amerikaanse onder
nemingen van internationale klasse, dat begin januari tot 9% was opgelopen, steeg 
in juni tot 9 3/4%. Het rendement van leningen die tot halverwege het voorjaar 
werden uitgegeven door tussenkomst van banksyndicaten onder Italiaanse leiding 
voor rekening van Italiaanse kredietnemers en waarop voor het grootste deel voor 
Italiaans kapitaal werd ingetekend, bleef echter lager ; het was in januari van 7,6% 
tot 8,2% opgelopen, steeg eind februari tot 8,3% en bleef vervolgens op dat niveau 
tot in mei, toen deze leningen niet meer op de markt werden uitgegeven. 

Het rendement van in omloop zijnde in Duitse marken luidende obligaties steeg 
van 8,4% aan het begin van het jaar tot 9,5% in de loop van mei. Eind juli zakte het 
tot 8,4% en het bleef tot aan het eind van het jaar op dit niveau. Het rendement bij 
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uitgifte gaf blijk van een grotere stabiliteit en lag gedurende het gehele jaar rond  
de 9%. 

De voorwaarden voor de uitgiften van converteerbare obligaties kwamen 
verscheidene malen aanmerkelijk Hoger te liggen. Het geboden rendement lag eind 
1969 tussen 6 en 6 1/2%, en Steeg in aprii tot bijna 7 l/4%. Emissies in deze categorie  
vonden na een pauze van enige maanden wederom plaats in oktober en wel tegen 
een rendement dat lag tussen 7 1/4% en 8 1/4%. Vanaf november daalde het tot 
beneden de 7%. 

In totaal hebben de openbare en particulière kredietnemers van de Gemeenschap 
hun investeringen tot een bedrag van 17,7 miljard rekeneenheden gedekt door emissies 
op de kapitaalmarkten tegen 5,8 miljard in 1969. 

Evenals de voorgaande jaren trokken zij het grootste gedeelte van deze middelen 
aan op hun eigen nationale kapitaalmarkt. Maar vooral vanuit Italië en Frankrijk 
werd ook een groter beroep op de internationale markt gedaan. 

Het beroep op de markten buiten de Gemeenschap is beperkt gebleven. Het was 
geconcentreerd in Zwitserland, waar circa 15% van de door buitenlandse krediet
nemers aangetrokken middelen werd opgenomen. 

Tabe/ to - TOT AAL BEROEP VAN ALLE KREDIETNEMERS DER GEMEENSCHAP 
OP OPENBARE UITGIFTEN OP DE KAPITAALMARKTEN 

(in miljarden rekeneenheden) d) 

1969 1970 

— Netto-uitgiften op de nationale markten der Lid-Staten 15,20 16,85 

— Uitgiften op de internationale Europese markt (2) 0,57 0,79 

— Uitgiften op de andere nationale markten 0,07 0,03 

15,84 17,67 

(1) Zie verwijzing bladzijde 39. 

(2) Daar het onmogelijk is de omvang van de aflossingen op de in omioop zijnde Euro-obligaties te schatten, hebben 
de cijfers op deze regel betrekking op bruto-bedragen ; zij kunnen echter worden vergeleken met het netto-bedrag 
van de uitgiften op de nationale markten, omdat het belang van de aflossingen in vergelijking tot de bruto-bedragen 
nog tamelijk gering is. 
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OVERIGE VOOR DE FINANCIERING VAN DE PARTICULIERE SECTOR 
BESCHIKBARE EXTERNE MIDDELEN 

Zoals jeder jaar hebben de openbare emissies van effecten de ondernemingen 
van de Gemeenscbap siecbts een klein gedeelte opgeleverd van bet externe kapitaal, 
dat zij voor de financiering van bun investeringen nodig bebben. Het belangrijkste 
deel van bun middelen werd bun verscbaft door bemiddeling van nationale finandële  
instellingen, in de vorm van leningen op middellange en lange termijn, maar ook 
van kredieten op körte termijn. Bovendien breidde in 1970 de gewoonte om inter
nationale kredieten op middellange termijn op te nemen in Euro-dollars zicb sterk uit. 

I. Bijdrage van de nationale Rnanciële instellingen 

1. Kredietverlening op middellange en lange termijn aan de particulière  
sector Ί' 

De volgende tabel laat zien in boeverre de door de banken en de gespeciali-
seerde kredietinstellingen aan ondernemingen en particulieren van de Lid-Staten in 
een nationaal kader verleende kredieten op middellange en lange termijn in de loop  
van de laatste vier jaren zijn toegenomen. De daarin opgenomen cijfers omvatten 
eveneens de recbtstreeks door institutionele beleggers verstrekte leningen. In Duitsland 
en Nederland speien deze transacties een essentiële roi bij de financiering van de 
particulière sector : de spaarbanken, de sociale fondsen en pensioenfondsen en de 
verzekeringsmaatscbappijen verstrekken gewoonlijk aan de ondernemingen en aan 
de kredietinstellingen onderbandse leningen, die over bet algemeen goedkoper zijn 
dan een openbare emissie van effecten. In België beeft de Algemene Spaar- en Lijfrente-
kas een zeer belangrijk aandeel in de financiering van de investeringen. De bijdrage 
van de verzekeringsorganen is veel geringer in Frankrijk, waar, doordat bet omslag-
stelsel verre de overband beeft op bet kapitaaldekkingstelsel, de omvang van bet  
bescbikbare kapitaal kleiner is. Tenslotte vergemakkelijken de Scbatkisten eveneens 
de investeringen van bet bedrijfsleven, vooreerst door de financieringslasten van een 
belangrijk deel van de woningbouw op zicb te nemen, en ook door recbtstreeks of  
via kredietinstellingen investeringsleningen aan bet bedrijfsleven toe te kennen. 

fdoewel in verscbeidene landen de böge rentestand voor langlopende kredieten 
de vraag van de particulière sector naar kredieten op middellange en lange termijn 
beeft afgeremd, ondergingen deze in de gebele Gemeenscbap een nieuwe uitbreiding 
onder invloed van de nog zeer belangrijke investeringen. 

(1) Hoewel zij slechts zeer gedeeltelijk bijdragen tot de financiering van investeringen, zijn voor sommige landen 
de middellange en langlopende exportkredieten in het hier weergegeven cijfermateriaal opgenomen, daar zij niet 
afzonderlijk kunnen worden herekend. 
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Tabel 11 - KREDIETVERLENING OP MIDDELLANGE EN LANGE TERMIJN 
AAN DE PARTICULIERE SECTOR 

(Obligowijzigingen gedurende het jaar) 

(in miljarden rekeneenheden) d) 

Land 1967 1968 1969 1970 

Duitsland 6,67 7,09 10,32 13,21 

Frankrijk 5,46 6,62 7,32 5,85 

Italië 3,31 3,98 3,79 4,42 

Nederland 1,95 2,23 2,47 2,55 

België 0,89 0,96 1,13 1,04 

Totaal Gemeenschap 18,28 20,88 25,03 27,07 

(1) Zie voetnoot bladzijde 39. 

In Duitsland was de expansie van de kredieten op middellange en lange termijn 
nog aanmerkelijk groter dan in 1969. De in dit jaar voor woningbouw verstrekte 
kredieten toonden slechts een vrij geringe groei vergeleken met het voorgaande jaar, 
ondanks een vrij aanzienlijke stijging naar waarde van de investeringen in deze sector.  
De gewone spaarbanken en de hypotheekinstellingen hebben namelijk de verstrekking 
van hypothécaire kredieten moeten afremmen, dit in tegenstelling tot de bouw-
spaarkassen die, aangezien zij niet rechtstreeks aan dezelfde verplichtingen zijn 
onderworpen, daarvan gebruik hebben gemaakt om hun activiteiten vrij sterk te 
vergroten zoals zij gewoonlijk doen in de perioden van kredietbeperking en duurder 
worden van het krediet. Vooral de kredieten van de kredietinstellingen aan de onder-
nemingen zijn sterk toegenomen. In verband met de verlaging van hun winstmarges 
en de noodzaak omvangrijke investeringen te financieren, waarvan de programma's 
waren vastgelegd tijdens de opgaande fase van de conjunctuur, hebben de Duitse 
ondernemingen hun beroep op investeringskredieten op middellange termijn met 
een looptijd van minder dan vier jaar sterk verhoogd. De hoge rentestand had hen  
er namelijk toe aangespoord de voorkeur te geven aan interim-financieringen en iets  
minder dan het voorgaande jaar gebruik te maken van leningen op lange termijn :  
gedurende een groot deel van het jaar hehben trouwens sommige gespecialiseerde  
instellingen, zoals de « Kreditanstalt für Wiederaufbau » in afwachting van een  
daling van de rentestand de kredietverlening opgeschort. 

In Italië was de toeneming der kredieten op middellange en lange termijn in 1970  
15% hoger dan in 1969. Ten eerste overschreed de omvang van de in 1970 verstrekte 
leningen voor bouwdoeleinden die van het vorige jaar. Toen de hypotheekinstellingen 
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werden gemachtigd de door hen aan de spaarders geboden nominale rente met meer  
dan een punt te verbogen, welke rente, na lange jaren onveranderd te zijn gebleven,  
van 5 op 6% werd gebracht, konden zij hun pandbrieven, waarvan de uitgifte toe- 
gestaan bleef, vlot bij het publiek onderbrengen. Op deze wijze beschikten zij over 
de nodige middelen om aan de nog aanzienlijke vraag naar hypotheken te kunnen  
voldoen, hoewel de woningbouw trager begon te worden vergeleken met voorgaande  
jaren waarin opmerkelijke resultaten waren bereikt, vóór de inwerkingtreding van  
bepaalde stedebouwkundige regelingen, waarbij aan de bouwers strengere verplich- 
tingen werden opgelegd. Verder is de expansie van de investeringskredieten aan de  
industrie versneld; de vraag naar niet - gesubsidieerde leningen, waarvan de rente 
sterk Steeg, is ten opzichte van 1969 eerder vertraagd; daarentegen werd de vraag 
naar gesubsidieerde leningen steeds sterker naarmate het verschil tussen de voor-
waarden daarvan en de marktrente groter werd. Het obligo van deze leningen is 
bijzonder toegenomen in de laatste maanden van het jaar nadat de Regering een 
aantal maatregelen had genomen, met name ter bevordering van de uitvoering van 
het industrialisatieprogramma van de Mezzogiorno. Zo werd in de eerste plaats het 
subsidiestelsel zelf tweemaal aangepast, ten einde rekening te houden met de nieuwe 
situatie ontstaan door de algemene stijging van de leningcondities op de binnen-
landse markt en verder werd in het najaar het bedrag van de voor rentesubsidies 
bestemde begrotingsmiddelen aanzienlijk verhoogd. Diverse andere maatregelen 
werden nog genomen om de financiële instellingen in staat te stellen de nodige middelen 
aan te trekken ten einde aan de vraag naar kapitaal te kunnen voldoen. Aan de  
andere kant heeft de nieuwe Regering de toewijzingen aan enkele financiële instellingen 
verhoogd ten einde hun het verstrekken van leningen op middellange termijn aan 
kleine en middelgrote ondernemingen te vergemakkelijken. Anderzijds werd de  
toegang van de hypotheekinstellingen tot de kapitaalmarkt eveneens vergemakkelijkt 
door middel van technische maatregelen, zoals de aan de banken verleende bevoegd-
heid om in hun verplichte reserves pandbrieven van die instellingen op te nemen. 

In Nederland namen de hypotheekleningen iets meer in omvang toe dan het 
vorige jaar. De vraag van het bedrijfsleven naar investeringskredieten is echter  
afgenomen. De particulière sector heeft namelijk het beroep op bankkredieten op 
middellange termijn vrij sterk verminderd en de leningen bij institutionele beleggers 
gehandhaafd op een bedrag van ongeveer dat van 1969. In totaal overschreed de  
jaarlijkse groei van de kredieten op middellange en lange termijn in hun geheel 
genomen derhalve slechts weinig die van 1969. 

In de andere landen van de Gemeenschap is de vraag naar kredieten op middel
lange en lange termijn ten opzichte van het vorige jaar vrij aanzienlijk gedaald. 

In België hebben talrijke industriële ondernemingen blijkbaar geaarzeld schulden  
op lange termijn aan te gaan voor de financiering van hun investeringsprogramma's. 
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zolang de rente hoog bleef. De ruimere toewijzing door de Staat van kapitaalsubsidies 
heeft de aantrekkelijkheid van gesubsidieerde leningen op lange termijn verminderd. 
De bouwkredieten daarentegen Stegen meet dan bet vorige jaar, maar die toeneming 
kwam ten goede aan de bouwondernemingen en de ondernemingen voor onroerende 
goederen, en niet aan de particulieren die in mindere mate gebruik hebben gemaakt 
van de kredietfaciliteiten voor de financiering van de woningbouw. 

Ook in Frankrijk is de vraag naar kredieten op middellange en lange termijn 
diiidelijk verminderd. De sterke expansie van de uitvoer van investeringsgoederen 
is echter gepaard gegaan met een nieuwe aanmerkelijke stijging van kredieten voor 
de financiering van verkopen aan bet buitenland. Het böge rentepeil beeft echter  
bijgedragen tot de vertraging van de vraag naar woningen en tegelijkertijd tot die 
van leningen bestemd voor de verwerving daarvan; bet enige dat in deze sector nog 
flink is gestegen, is bet bedrag aan opgenomen bypotbeken, ofscboon de stijging veel 
kleiner was dan die van bet vorige jaar. De vraag van bet bedrijfsleven naar investerings-
kredieten is tenslotte veel minder snel toegenomen dan in 1969; vooral de stijging 
van de mobiliseerbare kredieten op middellange termijn is verminderd, dit ofscboon 
de contingenten biervoor in de loop van bet jaar aanzienlijk werden verruimd en 
zelfs eind juni werden afgescbaft voor de financiering van produktieve investeringen ; 
bet stijgingspercentage van de niet-mobiliseerbare kredieten op middellange en lange  
termijn is, ook al lag bet boger, eveneens verminderd. Evenals in België scbijnen de  
ondernemingen een zekere terugboudendbeid aan den dag te bebben gelegd ten aanzien 
van langlopende leningen tegen böge rente; een niet te veronacbtzamen deel van de  
investeringsprogramma's werd derbalve voorgefinancierd met kredieten op korte 
termijn die niet alleen bij banken maar ook bij andere ondernemingen of zelfs bij 
particulieren werden opgenomen. 

Een gedeelte van de aldus in de Gemeenscbap ter bescbikking van de particulière  
sector gestelde kapitalen op middellange en lange termijn is afkomstig van de 
besparingen die via de effectenmarkten zijn aangetrokken, welke ontwikkeling in  
bet voorgaande is geanalyseerd. De dubbeltelling die voortvloeit uit de opneming  
op deze markten, moet worden uitgescbakeld ten einde de roi te bepalen van  
de andere middelen die via de banken, de gespecialiseerde kredietinstellingen en de 
overige kredietverstrekkende instellingen zijn aangetrokken en weer in de vorm van 
leningen op middellange en lange termijn in omloop zijn gebracht. De voornaamste 
bron van deze bescbikbare middelen wordt gevormd door liquide besparingen en  
besparingen op korte termijn; bet verstrekken van investeringsleningen op middel
lange termijn door de banken kan evenwel bebalve door besparingen, eveneens 
gescbraagd zijn door additionele geldscbepping. 

Na aftrekking van via de kapitaalmarkten opgenomen middelen, bedroeg in de 
landen van de Gemeenscbap de groei ten opzicbte van bet vorige jaar, van de krediet-
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Jabel 12 - KREDIETVERLENING OP MIDDELLANGE EN LANGE TERMIN 
AAN DE PARTICULIERE SECTOR, 

ΝΑ AFTREK VAN DE MIDDELEN AFKOMSTIG VAN DE KAPITAALMARKTEN 
(Obligowijzigingen gedurende het jaar) 

(in miljarden rekeneenhedeii) <·) 

Land 1967 1968 1969 1970 

Duitsland 4,43 3,76 7,04 9,72 

Erankrijk 4,58 5,66 6,17 4,42 

Italie 1,73 2,08 1,74 2,05 

Nederland 1,70 1,97 2,20 2,18 

België 0,56 0,53 0,79 0,44 

Totaal Gemeenschap 13,00 14,00 17,94 18,81 

(1) Zie voetnoot bladzijde 39. 

verlening op middellange en lange termijn aan de particulière sector slechts 5%,  
terwijl in 1969 het jaarlijkse groeipercentage meer dan 28% had bedragen. 

De vertraagde groei van de niet over de emissiemarkt lopende financierings-
middelen valt te verklaren uit de in de Gemeenschap vrij algemene groeivermindering 
van de door banken en institutionele beleggers opgevangen besparingen op zieht en  
op körte termijn. Deze tendens viel voornamelijk waar te nemen in bet eerste balfjaar. 

In Italië waren deze besparingen meer dan 2% lager dan in 1969. Om fiscale  
redenen bleven de banken namelijk bun klanten afraden te beieggen op spaarrekeningen, 
om ben te oriënteren naar bandbaving van bun liquide middelen op lopende rekeningen, 
waarop zij een aantrekkelijke rente bleven bieden. Door bet in augustus tussen de 
dertien grootste Italiaanse banken bereikte akkoord is aan bet feit, dat voor saldi van 
meer dan 20 miljoen lires, een bogere rente dan op spaarrekeningen van betzelfde 
bedrag wordt verstrebt, een officieel karakter gegeven. 

In België Steeg bet saldo van de spaarrekeningen en de termijnrekeningen slecbts 
met 9% in 1970 tegen 13% bet voorafgaande jaar. Deze daling is voornamelijk te  
wijten aan de vertraging van de beleggingen in de vorm van depositoboekjes of  
gewone spaarbankboekjes, waarop de rente slecbts betrekkelijk weinig was verboogd. 

In Duitsland beeft de groei van de spaar- en termijndeposito's nauwelijks 12%  
bereikt, terwijl zij in 1969 de 13% bad overscbreden en in 1968 de 17% bad benaderd. 
De aantrekkingskracbt op bet publiek van de böge rente op obligaties is biervan 
grotendeels de oorzaak. 
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In Nederland is de groei, die weliswaar hoog bleef, eveneens iets vertraagd en 
teruggelopen van 18% naar 17%. 

Frankrijk is het enige land waar de sparingen op zieht en op korte termijn tussen 
31 december 1969 en 31 december 1970 praktisch evenveel zijn gestegen als in het 
voorafgaande jaar ; met circa 17%. Deze groei was in het eerste halfjaar blijven stijgen 
zowel ingevolge een grotere aantrekkingskracht van de inleggingen bij de spaar-
banken als door uitbreiding van het bouwsparen; ook de bij de banken geplaatste 
spaartegoeden namen het hele jaar door sterk toe. 

De vertraging bij liquide besparingen in verschillende Lid-Staten van de 
Gemeenschap valt niet alleen te verklaren uit de daling van de spaarquote der gezins-
huishoudingen gedurende een groot deel van het jaar, maar ook uit de aantrekkings
kracht van de hoge rente op de obligatiemarkt. 1970 stelt aldus zeer in het bijzonder 
de toenemende betekenis in het licht van het rentepeil voor het spaargedrag in de 
gehele Gemeenschap. Terwijl gedurende tal van jaren, althans in sommige landen, 
de voorkeur uitging naar de meest liquide vormen van belegging boven elke andere 
overweging, vertonen nu rendementsoverwegingen stellig meer dan vroeger de 
neiging om ook de motivering van de spaarder te beïnvloeden : geldontwaarding is  
daaraan zeker niet vreemd. 

2. Kredietverlening op korte termijn aan de particulière sector 

In 1970 zijn in de gehele Gemeenschap de kredieten op korte termijn aan de 
particulière sector sterk toegenomen. Er zijn tussen de landen evenwel verschillende 
ontwikkelingen te constateren; de groei van deze kredietverlening was buitengewoon 
snel in Frankrijk en uitgesproken in België, terwijl in Duitsland een tamelijk grote 
tempovertraging werd waargenomen. 

Frankrijk is het land van de Gemeenschap waar het jaarlijkse groeipercentage 
van de kredietverlening op korte termijn in 1970 het hoogst was : in de orde van 
grootte van 23% tegen 4% het daaraan voorafgaande jaar. Tot eind September is het 
jaarlijkse stijgingstempo echter kleiner gebleven dan gedurende de eerste negen 
maanden van 1969, ondanks de verzachtingen in de geldende beperkingen en de 
οverschrijdingen van de kredietbegrenzing. Zodra deze beperkingen op 23 oktober 1970  
werden opgeheven, ontstond een snelle expansie, die in november en in december 
nog aanzienlijk toenam. Deze expansie was mede beïnvloed door de regularisering 
van de feitelijke ο verschrij dingen van de kredietbegrenzing, toen deze nog niet was 
opgeheven. Tevens schijnen de banken na deze opheffing in aanzienlijke mate kort-
lopende kredieten te hebben opgenomen, die particulière ondernemingen elkaar in 
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Tabel 13 - KREDIETVERLENING OP KORTE TERMHN AAN DE PARTICULIERE SECTOR 
(Obligowijzigingen gedurende bet jaar) 

(in miljarden rekeneenheden) (D 

Land 1967 1968 1969 1970 

Duitsland 0,63 1,67 5,56 3,47 

Frankrijk 3,49 3,67 1,06 5,74 

Italiê 3,75 2,79 4,35 4,40 

Nederland 0,59 0,59 0,33 0,38 

België 0,40 0,33 0,15 0,45 

Totaal Cemeenschap 8,86 9,05 11,45 14,44 

(1) Zie voetnoot bladzijde 39. 

de voorafgaande maanden hadden verleend en die vermoedelijk voor de financiering 
van investeringen waren aangewend. 

In België breidde de kredietverlening op korte termijn zieh sneller nit dan het 
voorafgaande jaar. De toeneming betrof alle categorieën van kredietverlening, met 
uitzondering van leningen voor aankopen op afbetaling, waarvoor de voorschriften 
werden verscherpt en waarvoor gedurende bepaalde perioden van het jaar aan de  
banken maxima zijn opgelegd. Het schijnt dat, evenals in Frankrijk, een deel van 
de verstrekte middelen heeft gediend als voorfinanciering van investeringen in vaste  
activa, dit in afwachting van een daling van de rente op lange termijn. De vraag 
naar bankkredieten die in het begin van het jaar beperkt was, is vervolgens gestegen 
en voornamelijk in het laatste kwartaal intensiever geworden. De kredietbeperking 
bleef een matigende rol spelen, maar de betere onderlinge afstemming van vraag en 
aanbod van goederen en diensten, maakte een verzachting ervan mogelijk. De toe-
gestane stijgingspercentages werden in de loop van het jaar geleidelijk verhoogd en 
exportkredieten werden aan de beperkende maatregelen onttrokken; de toegestane 
groei werd aldus in September 1970 gebracht op 14Ζ voor het gehele jaar; de gestelde 
grenzen zijn nageleefd. 

In Nederland kon de jaarlijkse stijging van de totale kredietverlening op korte 
termijn, evenals het vorige jaar, beperkt blijven tussen de 9 en 10 %. Dit is het resultaat 
van de handhaving van de kredietbeperking, waarbij in 1970 de toegestane stijging 
van het obligo was beperkt tot 9,5% tegen 10% in 1969. Na de seizoenmatige kalme 
période aan het begin van het jaar is de vraag naar bankkredieten in het eerste 
kwartaal sterk toegenomen, en waren er tot in augustus vrij belangrijke overschrij-
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dingen van de toegestane maxima, waardoor een belangrijke stijging van de « straf-
deposito's » bij de Centrale Bank ontstond. De vertraging van de vraag naar kredieten 
op körte termijn in het tweede halfjaar, waaraan een vrij grote deviezeninvoer niet 
vreemd was, heeft het echter aan het eind van het jaar mogelijk gemaakt de vast-
gestelde normen wederom te respecteren. 

In Italie bleef het jaarlijkse groeipercentage van het obligo op körte termijn 
weliswaar hoog, maar ten opzichte van 1969 daalde het van 15 % op 13 %. De vertraging 
van het ene jaar op het andere is vooral merkbaar geweest in het eerste halfjaar. 
Daarentegen vond een Sterke toeneming der kredieten plaats in december, door in 
die période van het jaar gebruikelijke « window dressing », en door de rentebetalingen  
van de ondernemingen aan de banken waarmede door de gestegen kredietkosten  
grotere bedragen waren gemoeid dan in vorige jaren. 

De verflauwing van de vraag naar krediet op korte termijn was vooral merkbaar 
in Duitsland, waar gedurende het gehele jaar, hehalve in het tweede kwartaal, van 
een uitgesproken vertraging sprake was. Daar de kredietinstellingen voor hun middelen 
een hogere rente moesten betalen, en tegelijkertijd ingevolge de verhoging van de  
minimum-reservepercentages hun renteloze deposito's bij de Bundesbank moesten 
vergroten, hebben zij hun rentecondities voor de cliëntele sterk verhoogd. Tegelijkertijd 
bleven de kosten van het krediet op de buitenlandse markten en op de Euro-dollar-
markt dalen. Het Duitse bedrijfsleven had derhalve aanleiding zieh in mime mate 
in het buitenland te financieren, hetgeen sterk heeft bijgedragen tot een versnelde 
invoer van kapitaal op korte termijn. 

II. Middellange internationale kredieten 

In 1970 werd het beroep van de Europese ondernemingen op een betrekkelijk 
recente financieringsbron intensiever : de internationale kredietverlening op middel
lange termijn in Euro-deviezen. 

In de eerste jaren van het bestaan van de Euro-dollarmarkt hebben de bank-
instellingen zieh eerst beperkt tot kredietverleningen voor minder dan een jaar, 
naderhand - vanaf 1965 - begonnen zij deel te nemen aan transacties op middellange 
termijn, met een vaste rentevoet. Maar de sterke stijging in 1969 van de rente op 
korte termijn heeft dit laatste type verrichtingen snel afgeremd. Op de markt heeft 
toen een nieuwe formule voor krediet op middellange termijn het licht gezien, geheten 
« roll over » met een looptijd die doorgaans tussen drie en zeven jaar ligt en waarvan 
de rente op gezette tijden kan worden gewijzigd op basis van de in de betrokken 
période geldende rente voor deposito's tussen banken (zesmaands deposito's). Bij 
deze kredieten is de kredietnemer er derhalve zeker van dat hij gedurende een vrij 
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lange, van tevoren vastgestelde période, over her geld kan beschikken, en verkrijgt 
de kredietgever een rente die op gezette tijden wordt aangepast aan de marktsituatie. 

Deze kredieten, die berusten op het beginsel van omzetting van kortlopende 
middelen in fondsen op middellange termijn, houden een risico voor de krediet-
verlenende banken in, indien ni. de zesmaandelijkse deposito's waarmede zij deze 
kredieten financieren eventueel op de vervaldatum niet worden vernieuwd. De deel-
nemende instellingen hebben tot nu toe gemeend dat dit risico, gezien de te verwachten 
verdere expansie van de Euro-dollarmarkt, acceptabel is. Desalniettemin hebben zij 
in de contracten clausules opgenomen, waarin onder meet wordt bepaald dat de 
kredietnemer het krediet in de uitgeleende valuta moet terugbetalen, wanneer op 
enig tijdstip voor de rentebetaling de herfinanciering in deze valuta onmogelijk blijkt. 
De kredietgevers verbinden zieh om de kredietnemers alsdan het krediet te verstrekken 
in een andere, wel beschikhare valuta. 

De financiële instellingen die aan deze transacties deelnemen, zijn enerzijds de 
grote handelsbanken van de geindustrialiseerde landen en anderzijds de instellingen 
die gespecialiseerd zijn in het verstrekken van internationale kredieten op middel
lange termijn en die steeds meet in betekenis toenemen. De meeste van deze instel
lingen zijn in West-Europa, vooral in Londen, maar ook wel in Parijs of Brüssel 
gevestigd. 

Over de aldus verstrekte kredieten ontbreken nog statistieken. Volgens ruwe 
scbattingen zou evenwel de totale omvang van de kredieten met variabele rente die 
sinds eind 1969, meestal onderhands en zonder publiciteit, zijn verstrekt, tussen de 
4 en 8 miljard dollar liggen. De hoogte van deze getallen toont aan, welk een belang-
rijke plaats deze wijze van financiering waarvan zeer in het bijzonder het Italiaanse 
bedrijfsleven gebruik heeft gemaakt, tegenwoordig inneemt. 

De groei van deze kredieten is slechts een illustratie van de steeds nauwere onder-
linge samenhang die ten aanzien van de liquiditeitsbronnen voor de economie bestaat 
tussen de kredietverlening door de nationale instellingen in het binnenland, en het 
kapitaalverkeer met het huitenland. Het opkomen van de Euro-dollarmarkt en het 
ontstaan van een net werk van instellingen die steeds meet gespecialiseerd zijn in 
internationale financieringstransacties, vergemakkelijkt heden ten dage in ruime mate  
de kapitaalbewegingen voor de financiering van investeringen. De ondernemingen 
van de Europese Economische Gemeenschap hebben in het afgelopen jaar ruim 
gebruik gemaakt van de hun aldus geboden financieringsmogelijkheden. 
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De omvang van de transacties op middellange en op korte termijn, die over de  
Euro-dollarmarkt lopen zonder enige contrôle van nationale of internationale  
monétaire autoriteiten, trekt echter meer en meer de aandacht. De condities voor de  
financiering van de investeringen in Europa worden hierdoor namelijk steeds meer 
afhankelijk van de economische situatie in de Verenigde Staten, die immers de ont-
wikkeling van de Euro-dollarmarkt in zeer sterke mate bepaalt. Tevens behoeven 
de kredietnemers zicb dan niet te onderwerpen aan de gebruikelijke technische voor-
waarden, die, naar de ervaring leert, nuttig zijn gebleken en die de in de financiering 
van investeringen gespecialiseerde instellingen gewoonlijk bij bun traditionele krediet-
transacties bedingen. Tenslotte dragen bovenbedoelde transacties door de ermede 
gepaard gaande geldscbepping bij tot de liquiditeitsverruiming van de economieën  
en doen zij afbreuk aan de effectiviteit van de binnenlandse kredietpolitiek. Zij vergen  
dan ook om meerdere redenen een bijzondere waakzaambeid en zij zouden in de  
toekomst internationaal afgesproken maatregelen ter contrôle van deze markt nood- 
zakelijk kunnen maken. 
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II 

ACTIVITEIT VAN DE BANK 

LENINGEN EN GARANTIES d) 

In 1970 namen de transacties van de Bank andermaal een hogere vlucht. 

Enerzijds werden 48 leningen en 7 garantietransacties goedgekeurd, voor in 
totaal 357,9 miljoen rekeneenheden, tegen 39 leningen (305,5 miljoen) in 1969, een 
stijging derhalve van 52,4 miljoen. De tijdens het boekjaar 1970 goedgekeurde 
transacties laten zieh als volgt verdelen : 
- 47 gewone leningen voor 280,3 miljoen; 
- 7 garanties voor leningen in opdracht en voor rekening van derden, voor 

76,5 miljoen, en 
- 1 onder de «Section Spéciale» vallende lening van 1,1 miljoen. 

Anderzijds werden 54 overeenkomsten voor leningen en garanties voor een 
tegenwaarde van 354,4 miljoen ondertekend, tegen 43 leningsovereenkomsten voor 
321,8 miljoen in 1969, een stijging derhalve van 32,6 miljoen. 

Deze ontwikkeling verdient echter een nadere analyse : volgens de verdeling 
der in 1970 ondertekende overeenkomsten naar financieringstype constateert men  
ni. uiteenlopende — ja zelfs gedeeltelijk tegengestelde - ontwikkelingen (zie de 
tabellen 14 en 15) : 
- de gewone transacties van de Bank, d.w.z. die, welke zij voor eigen risico uitvoert, 

zijn in 1970 aanzienlijk toegenomen. Uit hoofde van de gewone transacties zijn 
50 overeenkomsten voor in totaal 340,8 miljoen ondertekend, tegen 30 overeen
komsten voor in totaal 263,4 miljoen in het voorafgaande jaar. Hiervan hadden 
45 overeenkomsten met een gezamenlijke waarde van 284,8 miljoen betrekking 
op gewone leningen, waarvan het bedrag dus met 21,4 miljoen is gestegen ten  
opzichte van het voorafgaande jaar (30 leningen voor 263,4 miljoen). Hierbij  
kwamen, voor het eerst in 1970, 5 garantie-overeenkomsten voor leningen in  
opdracht voor in totaal 56,0 miljoen. Deze garanties die zijn verleend voor  
leningen in opdracht en voor rekening van Duitse financiële instellingen, die 

(1) In tegenstelling tot de vorige jaren meende de Bank dat het de voorkeur verdient het grootste gedeelte der  
beschouwingen over haar activiteit te wijden aan de ondertekende financieringsovereenkomsten in plaats van aan de  
goedgekeurde transacties. Er zij aan herinnerd dat aUe bedragen, tenzij anders vermeld, zijn iiitgedrukt in rekeneen
heden (zie definitie op bladzijde 2). De verschillen bij vergelijking van de aangegeven totalen en de totalen verkregen 
door optelling van de individuele bedragen zijn aan afronding toe te schrijven. 
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op het gebied van het gemeentekrediet werkzaam zijn, aan projecten in Frankrijk 
en in Italië, en waarop hierna nader zal worden ingegaan, hebben in ruime mate 
bijgedragen tot de uitbreiding van de transacties van de Bank in 1970, ondanks 
de zeer geringe activiteit van haar «Section Spéciale» in het afgelopen jaar; 
het aantal leningen tegen speciale voorwaarden in het kader van de « Section 
Spéciale» uit de hegrotingsmiddelen van de Lid-Staten of van de Gemeenschap, 
is inderdaad aanzienlijk teruggelopen. De Bank heeft uit dezen hoofde slechts 
4 leningen toegekend voor 13,6 miljoen (tegen 13 ondertekende overeenkomsten 
voor 58,4 miljoen in 1969). Dit komt omdat de eerste Overeenkomst van Jaoende 

Tabei 14 - LENINGEN EN GARANTIES VAN DE BANK 
(in 1970 ondertekende overeenkomsten) 

Verdeling naar financieringstype en land 

Land Aantal projecten Bedrag (H 
(in miljoenen r.e.) % van het totaal 

I. GEWONE TRANSACTIES 
Lid-Staten : 

Duitsland 
Frankrijk 
Italië 
Nederland 
België 
Luxemburg 

8 
10 
26 
1 
2 
1 

46,1 
61,4 

205,2 
2,8 

22,0 
1,0 

13,0 
17,4 
57,9 
0,8 
6,2 
0,3 

Totaal 
waarvan garanties <2) 

48 
5 

338,5 
56,0 

95,6 
15,8 

Ceassocieerde landen :  
G.A.S.M. en L.G.O. 
Kameroen 
Boven-Volta 

1 
1 

1,8 
0,5 

0,5 
0,1 

Totaal 2 2,3 0,6 

Totaal van de gewone transacties 50 340,8 96,2 

IL BIJZONDERE TRANSACTIES 
G.A.S.M. en L.G.O. (3)  
Kongo-Kinsjasa 
Ivoorkust 
Madagaskar 

1 
2 
1 

9,0 
2,7 
1,9 

2,5 
0,8 
0,5 

Totaal 4 13,6 3,8 

Totaal generaal 54 354,4 100,0 

(1) met inbegrip van het totaalbedrag der volgende globale kredieten (die op 31 december 1970 nog niet waren toe-
gewezen) : 
— Dui tsland : 1KB (Industriekreditbank AG) 10 miljoen rekeneenheden ; 
— Frankrijk : S.A.D.E. (Société Alsacienne de Développement et d'Expansion) 6,3 miljoen rekeneenheden; 
— Italië : CASSA-IRFIS 5 miljoen rekeneenheden. 

(2) waarvan Italië: 53,3 miljoen rekeneenheden; Frankrijk: 2,7 miljoen rekeneenheden. 
(3) Leningen uit de middelen van het Europees Ontwikkelingsfonds, waarvoor door de E.l.B. een gunstig advies is  

uitgebracht en ten aanzien waarvan door de Commissie van de Europese Gemeenschappen het financieringsbesluit 
is genomen. 
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en het eerste financiële protocol bij de Associatie-overeenkomst met Turkije 
eind 1969, afgezien van overgangsbepalingen, zijn verstreken, en omdat de 
inmiddels gesloten nieuwe overeenkomsten in 1970 nog niet in werking waren  
getreden. 

De totale investeringen voor de projecten waarop de in 1970 ondertekende over
eenkomsten voor leningen of garanties betrekking hebben, belopen ongeveer 
1,6 miljard. De gemiddelde deelneming van de Bank beloopt derhalve ongeveer 23%  
van de aan de projecten verbonden kosten, welk percentage vrijwel gelijk is aan dat  
der vorige jaren (1969 : 24%, 1968 : 23%). 

Tabel 15 - LENINGEN EN GARANTIES VAN DE BANK 
(in 1970 ondertekende overeenkomsten) 

Verdeling naar sector 

Sector Aantal projecten Bedrag (D 
(in miljoenen r.e.) % van het totaal 

I. INFRASTRUCTUUR 16 176,5 49,8 
Verbetering van de landbouw 1 1,7 0,5 
Energie 4 48,4 13,7 
Vervoer 6 73,9 20,8 
— Wegen en bruggen 5 72,8 20,5 
— Haveninstallaties 1 1,1 0,3 
Τ elecommunicatie 2 34,4 9,7 

Overige 3 18,1 5,1 

II. INDUSTRIE. HANDEL 
EN DIENSTEN 38 177,9 50,2 

Industrie 147,0 41,5 
— Non-ferrometalen 10,9 3,1 

— Bouwmaterialen 15,4 4,3 

— Glas en aardewerk 5,7 1,6 

— Macbinebouw 35,4 10,0 
— Eiectro-technische en elektro

nische industrie 4,2 1,2 
— Chemische industrie 51,6 14,6 
— Rubberindustrie 10,9 3,1 
— Textiel en kleding 9,4 2,7 
— Voedingswaren 2,6 0,7 
— Overige nijverheid 0,9 0,2 

Handel en diensten 9,6 2,7 
— Hotels 6,8 1,9 
— Onderzoek - Ontwikkeling 2,8 0,8 

Nog niet toegewezen dee/ 
der globale leningen 21,3 6,0 

Totaal generaal 54 354,4 100,0 

(1) zie voetnoten tabel 14. 
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GEWONE TRANSACTIES 
(gewone leningen en garanties) 

De 50 overeenkomsten die de Bank uit hoofde van haar gewone transacties voor 
340,8 miljoen heeft ondertekend, kunnen als volgt worden verdeeld : 
— 43 gewone leningen in de Lid-Staten voor een totaalbedrag van 282,5 miljoen, 

tegen 24 leningen voor 247,9 miljoen in het voorgaande jaar; 
— 5 garanties voor leningen in opdracht van derden in de Lid-Staten, voor 

56,0 miljoen, en 
— 2 gewone leningen in de Afrikaanse Staten voor 2,3 miljoen, tegen 6 leningen 

voor 15,5 miljoen in 1969. 

Het gemiddelde bedrag per transactie lag in 1970 op 6,8 miljoen (1969 : 8,8 mil
joen) : 4,7 miljoen (1969 : 4,8 miljoen) voor industrieprojecten en 13,6 miljoen 
(1969 : 14,8 miljoen) voor infrastructuurprojecten. 

Evenals bet vorige jaar beeft de Bank toewijzingen verriebt op de globale leningen  
van 10 en 3,6 miljoen, respectievelijk in 1968 en 1969 verstrekt aan de Cassa per il  
Mezzogiorno, ten gunste van bet Istituto per lo Sviluppo Economico dell'Italia  
Meridionale (ISVEIMER) en van bet Credito Industriale Sardo (CIS). Deze toe 
wijzingen betreffen 14 industriële projecten van kleine en middelgrote omvang waar-
voor in totaal 7 miljoen is uitgetrokken. Overeenkomstig de bedoelingen van de 
Bank is bet gemiddelde bedrag van de toewijzingen op globale leningen, ni. 0,5 mil
joen, ver beneden de gemiddelde kredieten aan individuele projecten gebleven, 

1. Leningen en garanties in de Cemeenscbap 

De Bank beeft in 1970 43 overeenkomsten voor leningen voor in totaal 282,5 mil
joen en 5 overeenkomsten voor garanties voor een totaalbedrag van 56,0 miljoen 
ondertekend voor projecten die in de Lid-Staten van de Cemeenscbap worden uit-
gevoerd. 

In tabel 16 zijn de door de Bank in bet afgelopen boekjaar gefinancierde projecten 
verdeeld naar de in artikel 130 van bet Verdrag van Rome omscbreven doelstellingen 
van economiscb beleid. Aangezien vele projecten tegelijkertijd onder verscbillende 
categorieën vallen, kunnen de voor de verscbillende doelstellingen vermelde cijfers 
niet worden gecumuleerd. 

De Bank acbt bet nog steeds baar voornaamste taak om door de financiering 
van gescbikte projecten bij te dragen tot de evenwicbtige en harmonische ontwik-
keling van de economiscb acbtergebleven gebieden en de omscbakelingszones van 
de Cemeenscbap. Uit dezen boofde beeft zij in 1970 voor 256 miljoen aan leningen 
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TabeJ 16 - LENINGEN EN GARANTIES VAN DE BANK 

(in 1970 ondertekende overeenkomsten) 
Verdeling volgens de doelstellingen van economisch beleidd) 

(in miljoenen rekeneenheden) 

Land Aantal 
projecten 

Leningen waarvan ; 
Land Aantal 

projecten garanties 
Streekontwikkeling 

Modernisering 
en omschakeling 

van ondernemingen 
(scheppen vannieuwe 

bedrijvigheid 
en van nieuwe 

technologieën, enz.) 
(130 b) 

Gemeenschappelijk belang  
van verschillende Lid-Staten 

(130 c) 
Geasso

Ontwikkeling van 
minderontwikkelde 

gebieden 
(130 a) 

Over-
schakeling 

(130 b) 
Totaal 

Modernisering 
en omschakeling 

van ondernemingen 
(scheppen vannieuwe 

bedrijvigheid 
en van nieuwe 

technologieën, enz.) 
(130 b) 

Industriële  
santenwerking 
en onderzoek j 

ontwikkeling 

Infrastructuur 
van Europees  

belang 

cieerde 
landen 

I. GEWONE TRANSACTIES 
(Gewone leningen en garanties)  
1. Lid-Staten ; 

Duitsland 
Frankrijk 
ItaUë 
Nederland 
België 
Luxemburg 

8 
10 
26 
1 
2 
1 

46,1 
61,4 

205,2 
2,8 

22,0 
1,0 

23,2 
24,7 

156,9 

12,0 
14,2 
3,2 

22,0 

35,2 
38,9 

160,1 

22,0 

10,9 

16,0 

17,7 
10,6 
34,6 
2,8 

22,0 

18,0 
70,0 
2,8 

16,0 
1,0 

-

Totaal 48 338,5 204,8 51,4 256,2 26,9 87,7 107,8 -

2. Ceassocieerde landen ; 
Totaal 2 2,3 _ _ 2,3 

Totaal gewone transacties 50 340,8 204,8 51,4 256,2 26,9 87,7 107,8 2,3 

11. BIJZONDERE TRANSACTIES 
(Geassocieerde landen) 

Totaal 4 13,6 13,6 

TOTAAL GENERAAL 54 354,4 204,8 51,4 256,2 26,9 87,7 107,8 15,9 

(1) Verdeling der projecten in de Lid-Staten naar de doelstellingen van economisch beleid overeenkomstig artikel 130 van her Verdrag van Rome, waarin de taken van 
de Bank zijn neergelegd. Sommige projecten vallen onder verschillende doelstellingen, zodat zij telkens voor bet totaalbedrag in de verschillende categorieën zijn 
vermeid. De voor elk daarvan vermelde cijfers kunnen derhalve niet worden gecumuleerd. Voor de geassodeerde landen zijn slechts totalen vermeid, daar in deze  
gevallen de in de financiële overeenkomsten vastgestelde doelstellingen anders zijn. 



GEOGRAFISCHE LIGGING VAN DE PROJECTEN IN DE FINANCIERING 
WAARVAN DE BANK IN 1970 HEEFT DEELGENOMEN  

(ondertekende overeenkomsten) 

Bestemming overeenkomstig artikel 130 van het Verdrag van 
Rome dat de doelstellingen van de Bank bepaalt 

• Ontwikkeling of regionale overschakeiing 
(130 a - 130 b) 

Ο Modernlsering en overschakeiing van ondernemlngen 

^ Gemeenschappelljk belang voor versoheldene LId-Stalen 
(130 c) 

Cljfers In mlljoenen rekeneenheden 

• a 

% 

π 

• ΰ' 
• 

ο 
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en garanties verstrekt, waarvan 205 miljoen in ontwikkelingsstreken en 51 miljoen 
in omschakelingszones. Het Italiaanse aandeel in de totale investeringen voor streek-
ontwikkeling beliep 160 miljoen. De laatste jaren heeft de Bank voorts haar bijstand 
aan projecten die voor verscheidene Lid-Staten van gemeenschappelijk belang zijn, 
verder uitgebreid. Zo is in 1970 ongeveer 108 miljoen uitgetrokken voor projecten 
van dit type in de infrastructuursector en 88 miljoen voor projecten van gemeen
schappelijk belang betreffende de industriële samenwerking en de technologische  
ontwikkeling (onderzoek j ontwikkeling). 

Tabel 17 - LENINGEN EN GARANTIES VAN DE BANK 
(in 1970 ondertekende overeenkomsten) 
Verdeling naar de hoofddoeleinden d) 

în miijoenen rekeneenheden 

A. GEWONE TRANSACTIES 340,8 
(gewone leningen en garanties) 

I. Lid-Staten 338,5 
1. Streekontwikkeling (130 a en 130 fa) 231,2 
2. Modernisering en omschakeling van ondernemingen (scheppen van 

nieiiwe bedrijvigheid en van nieuwe technologieën, enz.) (130 fa) 10,9 
3. Van gemeenschappelijk belang voor verscheidene Lid-Staten (130 c) 96,4 

. Industriële samenwerking; onderzoek en ontwikkeling 7,3 
• Infrastructuur van Europees belang 89,1 

IL Geassocieerde landen 2,3 

Β. BIJZONDERE TRANSACTIES 13,6 
(Geassocieerde landen) 

Totaal gewone transacties en bijzondere transacties 354,4 

(1) Ver deling der projecten in de Lid-Staten volgens artikel 130 van het Verdrag van Rome, waarin de taken van de  
Bank zijn neergelegd ; als criterium gold het overwegende doel. Het totaalbedrag is derhalve uitsluitend opgenomen 
in de corresponderende categorie. Zo beantwoorden de raeeste in de rubriek « streekontwikkeling » o ndergebrachte 
projecten ook aan andere doelstellingen, Voor de geassocieerde landen zijn slechts totalen vermeld, daar in deze  
gevallen de in de financiële overeenkomsten vastgestelde doelstellingen anders zijn. 

Uit een verdeling der gewone transacties van de Bank in de Lid-Staten naar 
financieringstype (tabel 18) blijkt dat meer dan 80% van de in 1970 in deze Staten 
verleende bijstand bestond in gewone transacties, waarvan de helft in de vorm van 
directe leningen. In Duitsland, in Frankrijk en in de Benelux-landen zijn aile leningen 
rechtstreeks verstrekt aan de ondernemingen of aan de instanties die voor de gefinan-
cierde projecten verantwoordelijk zijn. Aile indirecte steun ging naar Italië, waar slechts 
twee ondernemingen die concessies voor autowegen hebben, rechtstreekse leningen 
hebben ontvangen. Dertien indirecte leningen zijn verstrekt aan de Cassa per U 
Mezzogiorno die het bedrag ervan heeft doorgeleend aan de uiteindelijke begunstigde, 
hetzij rechtstreeks, in één geval (SIP-project), hetzij via het Istituto per lo Sviluppo  
Economico dell'Italia Meridionale (ISVEIMER) in acht gevallen, via het Istituto 
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Regionale per il Finanziamento alle Industrie in Sicilia (IRFISj in drie gevallen en  
via het Credito Industriale Sardo (GIS) in één geval. Voorts zijn zes indirecte leningen 
verstrekt door tussenkomst van het Istituto Mobiliare Italiano (IMI). 

Taòei IS - VERDEUNG DER GEWONE TRANSACTIES 
IN DE LID-STATEN NAAR FINANCIERINGSTYPE 

Aantal 
transacties 

1969 
Miljoenen 

rekeneenheden 
Aantal 

transacties 

1970 
Miljoenen 

rekeneenheden 

Rechtstreekse leningen 16 203,3 21 154,3 
Indirecte leningen 7 41,0 19 106,9 
Globale leningen 1 3,6 3 21,3 
Gartin ties — - 5 56,0 

Totaal 24 247,9 48 338,5 

Volgens de reeds in 1968 (ISVEIMER) en in 1969 (GIS) toegepaste regeling zijn 
in het boekjaar 1970 drie nieuwe globale leningen verstrekt voor de financiering van  
de kleine en de middelgrote industrie, respectievelijk in de Elzas aan de Société  
Alsacienne de Développement et d'Expansion (S.A.D.E.), in de Bondsrepubliek aan 
de Industriekreditbank AG (1KB) en op Sicilië aan het Istituto Regionale per il 
Finanziamento alle Industrie in Sicilia (IRFIS). Deze globale leningen zijn bestemd 
voor de financiering van levensvatbare industrieprojecten, die echter te klein zijn om 
rechtstreeks door de Bank te worden gefinancierd; zij dragen derhalve bij tot de 
omschakeling of de evenwichtige ontwikkeling der structuren van sommige gebieden. 

Met de verwezenlijking van vijf garantietransacties heeft de Bank in 1970, voor  
de eerste maal sedert haar oprichting, een financieringsvorm gebruikt die van meet  
af aan was neergelegd in artikel 130 van het Verdrag van Rome en in artikel 18,  
lid 4, van haar Statuten. Overeenkomstig de in 1958 door de Raad van Gouverneurs 
opgestelde « Algemene richtlijnen betreffende de kredietpolitiek van de Bank» had  
de Bank zieh aanvankelijk nl. beperkt tot het verstrekken van leningen; vervolgens 
was er geen bijzondere bei angst elling voor garantietransacties. Pas bij de in 1970  
opgetreden ernstige verkrapping op de markten voor kapitaal op lange termijn bleek 
het nuttig deze interventiemogelijkheid aan te wenden. Door haar garantie te  
verlenen heeft de Bank verscheidene Duitse financiële instellingen, die werkzaam zijn 
op het gebied van het gemeentekrediet, in de gelegenheid gesteld leningen te  
verstrekken voor vijf projecten, waarvan vier in Italië en één in Frankrijk; deze 
projecten door de Bank bestudeerd, voldoen aan de Statuten en aan artikel 130 van 
het Verdrag van Rome. Overeenkomstig de Duitse wet op de herfinanciering, welke 
geldt bij de uitgifte van gemeente-obligaties, hadden de Duitse financiële instellingen 
voor deze projecten geen leningen kunnen verstrekken zonder de garantie van de 
Europese Investeringsbank. Voor de uitgifte der gemeente-obligaties is de garantie  
van de Bank nl. gelijkwaardig aan die der Duitse overheidsorganen. Door baar 
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garantie te verlenen heeft de Bank dus de mogelijkheid geschapen om voor projecten 
in Italië en Frankrijk financiële middelen aan te trekken die in Duitsland beschikbaar 
waren; zo heeft zij een extrabijdrage geleverd tot het kapitaalverkeer tussen Lid-
Staten, overeenkomstig de herhaaldelijk bekrachtigde doelstellingen van de Gemeen-
schap. Om juridische redenen en ter vereenvoudiging van de administratieve 
procedures worden de leningen door de Bank verleend en beheerd in haar eigen naam,  
in opdracht en voor rekening van de Duitse financieringsinstellingen. 

De nog altijd zeer aanzienlijke economische achterstand van een aantal ItaJiaanse  
gebieden — inzonderheid in het Zuiden, op Sicilië en Sardinië — en de conjunctuur-
moeilijkheden, waarmee Italië in het afgelopen boekjaar te kampen heeft gehad, hebben 
de Bank ertoe gebracht met voorrang haar interventies in dit land, dat binnen de 
Gemeenschap verreweg de hoofdbegunstigde van de verleende bijdrage blijft, voort 
te zetten en zelfs uit te breiden. Zo ontvingen de Italiaanse promotoren gedurende 
het betrokken boekjaar in totaal 205,2 miljoen (26 transacties), tegen 119,6 miljoen 
(12 leningen) in het vorige jaar, ofwel 60% van aile middelen die in 1970 in het kader 
van de activiteit van de Bank ter beschikking van de Lid-Staten zijn gesteld. 

Ongeveer 51 % (104,5 miljoen) der aan Italië verstrekte middelen diende ter 
financiering van vijf infrastructuurprojecten voor de ontwikkeling van gebieden met 
een zwakke economische structuur of voor de verbetering der intracommunautaire 
verbindingswegen. Een niet gering gedeelte van deze middelen is uitgetrokken in het 
kader van de garantietransacties, waardoor een bedrag van 46,5 miljoen beschikbaar 
kwam voor omvangrijke infrastructuurprojecten : uitbreiding van de uitrusting der  
telefoondienst in de Abruzzen en Molise, aanleg van een gedeelte van de Autostrada  
dei Fiori (garantietransactie en gewone lening) en aanleg van een gedeelte van de 
Brennerautoweg. Voor de laatste twee projecten, waarvan de uitvoering tot de urgentie-
programma's behoort, waren reeds vroeger leningen van de Bank verstrekt. Voorts 
zijn twee gewone leningen verstrekt voor de financiering van twee andere grote 
infrastructuurprojecten ; aanleg van twee gedeelten van de autoweg Liguria-Toscana  
en uitbreiding en modernisering van het telefoonnet van Apulië. 

Ook heeft de Bank haar activiteit ten gunste van de Italiaanse industrie uit-
gebreid : 19 financieringen voor in totaal 93,9 miljoen — tegen 7 voor een totaalbedrag 
van 40,6 miljoen in 1969 — zijn verleend ter bevordering van de industrialisering in 
Zuid-Italië, op Sicilië en Sardinië. Al deze leningen zijn voornamelijk gemotiveerd 
doordat zij bijdragen tot de streekontwikkeling, maar sommige ervan zijn ook gericht 
op de ontwikkeling van de industriële samenwerking tussen ondernemingen der  
Lid-Staten. 
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Evenals in de voorgaande jaren vertoonden de interventies van de Bank in de  
industrie een zeer grote verscheidenheid. De chemische industrie Staat op de eerste  
plaats met 5 transacties, waaronder inzonderheid zij gewezen op de bouw in Cagliari  
van een bedrijf voor de produktie van aluinaarde uit bauxiet door een vennootschap 
met multinationaal kapitaal. Vervolgens komt de machinebouw, waarbij in het 
bijzonder melding dient te worden gemaakt van twee leningen ter financiering van  
een industriecomplex voor de vervaardiging van onderdelen van automobielen en  
hettrucks te Modugno (provincie Bari) en een fabriek van boekhoudmachines te  
Marcianise (provincie Caserta). Deze projecten maken deel uit van een omvangrijk 
investeringsprogramma dat door twee grote Italiaanse maatschappijen in de komende 
jaren in Zuid-Italië ten uitvoer zal worden gelegd in het kader van een ontwikkelings-
plan in samenwerking met de Staat. Op de derde en vierde plaats komen de bouw-
materialen en de textiel- en kledingsector. Ook zij gewag gemaakt van de elektro
technische en de levensmiddelenindustrie, waarvoor de bedragen echter kleiner waren. 

Tenslotte zij gewezen op de financiering via een garantietransactie van een 
aantal initiatieven op het gebied van het hotelwezen in Calabrië; dit kan worden 
beschouwd als het logische verlengstuk van een in 1968 gefinancierd project voor de 
uitbreiding van de infrastructuur ten behoeve van het toerisme in dit gebied. 

Evenals het voorafgaande jaar dient in het bijzonder gewag te worden gemaakt 
van de transacties binnen de globale leningen die via de Cassa per il Mezzogiorno  
zijn toegestaan aan het ISVEIMER (1968) en aan het CIS (1969). Het gemiddelde 
bedrag van de in dit kader verleende individuele bijdrage is weliswaar betrekkelijk 
laag, maar het gaat hier niettemin om een werkelijke steun voor de evenwichtige 
ontwikkeling der betrokken gebieden. Na de 20 toewijzingen in 1969 voor in totaal 
6,6 miljoen, kon de globale lening die ter beschikking van het ISVEIMER was gesteld 
door 7 nieuwe toewijzingen voor een totaalbedrag van 3,4 miljoen volledig worden 
aangewend voor investeringen in het Zuidelijke deel van het Italiaanse schiereiland. 
Daarnaast kon de ten gunste van Sardinië aan het CIS verstrekte globale lening van 
3,6 miljoen in het afgelopen boekjaar volledig worden toegewezen aan 7 industrie-
projecten. De verdeling per gebied en per sector van activiteit der aldus in 1969 en  
1970 verwezenlijkte 34 toewijzingen is weergegeven in tabel 19. 

Naar de overige Lid-Staten ging in 1970 39% van de door de Bank in de Gemeen-
schap beschikbaar gestelde middelen. In tegenstelling tot Italië gaat het hier voor-
namelijk om omschakelings- en moderniseringsprojecten, alsmede om projecten die 
voor twee of meet Lid-Staten van gemeenschappelijk belang zijn. Daarnaast bleef 
een niet onaanzienlijk deel der leningen ten goede komen aan de ontsluiting van 
achtergebleven gebieden in Duitsland en in Frankrijk. 

Het aantal interventies in Duitsland Steeg van 3 in 1969, met een waarde van 
10 miljoen, tot 8, ten belope van 46,1 miljoen, in 1970. Zij betreffen alle industriële 
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Tabel 19 - GLOBALE LENINGEN  
(Zuiditaliaanse schiereiland en Sardinië) 

Ondervcrdeling van de in 1569 en in 1970 tocgewezen bcdragen per gcbied en per sector 

Gebied / Sector 
AantaJ  

investeringen 

Toegcwczen bedragen 

in miljoenen 
rekeneenbeden 

in proccnten  
van bet tota/e 

toege« ezen bedrag 

1. GEBIEDEN 

— Italiaanse schiereiland 

— Latium 

— Marche 

— Abruzzen 

— Campanie 

— Apulië 

— Basilicata 

— Calabrie 

— Sardinië 

27 10,00 

7 

1 

3 

10 

4 

1 

1 

2,04 

0,56 

1,44 

3,32 

1,76 

0,64 

0,24 

3,60 

Totaal 34 13,60 

73,5 

26,5 

100,0 

15,0 

4,1 

10,6 

24,4 

12,9 

4.7 

1.8 

IL SECTOREN 

— W inning van delfstoffen 

— IJzer en staal 

— Non-ferrometalen 

— Bouwmaterialen 

— Glas en aardewerk 

— Papierstof - Papier 

— Machinebouw 

— Elektrische en elektronische apparaten 

— Chemische industrie 

— T extiel en kleding 

— Levensmiddelen 

— Overige nijverheid 

Totaal 

3 

1 

1 

4 

1 

1 

3 

1 

3 

2 

5 

9 

1,24 

0,64 

0,40 

1,72 

0,72 

0,72 

0,68 

0,16 

0,96 

0,32 

2,16 

3,88 

34 13,60 

9.1 

4,7 

2,9 

12,6 

5,3 

5.3 

5.0 

1.2 

7.1 

2.4 

15,9 

28,5 

100,0 

projecten, met name in de non-ferrometaalsector, de glasindustrie, de machinebouw  
en de rubberindustrie. Van de naar grootte belangrijkste leningen dienen vooral die  
voor de bouw van een fabriek van elektrolytisch zink in Nordenham (Nedersaksen)  
en van een bandenfabriek te Wittlich (Rijnland-Paltz) te worden genoemd. Verder 
moet worden vermeld de globale lening van 10 miljoen aan de Industriekredit
bank AG voor de financiering van kleine en middelgrote industriële projecten in die 
gebieden van de Bondsrepubliek, waar problemen bestaan in verband met de regionale 
ontwikkeling en herstructurering van de economie. 
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In Frankrijk heeft de Bank in 1970 negen leningsovereenkomsten ondertekend, 
voor een totaalbedrag van 58,7 miljoen, alsmede een garantie-overeenkomst voor 
2,7 miljoen (tegenover zes leningen voor in het totaal 86,1 miljoen in 1969). Twee 
derde van de ter beschikking gestelde bedragen hebben betrekking op vier infrastruc-
tuurprojecten : leningen voor de bouw van waterkrachtinstallaties in Sainte-Croix  
aan de Verdon (département Basses-Alpes), voor de uitbouw van de markt voor 
bederfelijke landbouwwaren te Rungis (in de omgeving van Parijs), verlening van 
een garantie voor de financiering van de bouw van het traject Combles - Hordain 
van de autoweg A 2 (Parijs - Brüssel) en, tenslotte, werkzaamheden aan de Rhône  
te Avignon. Naast de globale lening van 6,3 miljoen aan de Société Alsacienne de  
Développement et d'Expansion (S.A.D.E.) voor de financiering van kleine en middel- 
grote ondernemingen in de Elzas, is steun verleend aan industrieprojecten op het  
gebied van de chemische industrie, de fabricage van auto-onderdelen en de hout- 
verwerkende industrie. 

De vier in de Benelux-landen verstrekte leningen worden vooral gekenmerkt 
door hun belang op Europees vlak : nieuwe gebouwen voor de Europese School in 
Luxemburg, de bouw te Ede (Gelderland, Nederland) van een technologisch hoogst 
interessant scheepsbouwkundig proefstation, waar opdrachten uit allerlei landen 
kunnen worden uitgevoerd, en in België de bouw van een kerncentrale te Tihange 
(provincie Luik) en van een monovinylchloridefabriek te Tessenderlo (Belgisch 
Limburg). De beide projecten in België zijn de vrucht van nauwe samenwerking 
tussen Belgische en Franse, respectievelijk Belgische, Franse en Nederlandse promotoren. 

De in 1970 ondertekende overeenkomsten inzake gewone leningen en garanties  
in de Gemeenschap hadden betrekking op de volgende projecten <l ' : 

Italië : 
(miljoenen r.e.) 

1. Aanleg van twee trajecten van de autosnelweg Sestri Levante- 
Livorno tussen Sestri Levante en Borghetto en tussen Carrara  
en Viareggio. 
Uitvoerder : Autostrada Ligure - Toscana S.p.A. 25,0 

2. Aanleg van het traject San Remo - Andora van de Autostrada 
dei Fiori (Ligurië) : gewone lening. 
Uitvoerder : Autostrada dei Fiori S.p.A. 15^0 

(1) Aangezien deze lijst in het vervolg is gebaseerd op de ondertekende overeenkomsten en niet meer, zoals in 
de voorafgaande jaren, op de goedgekeurde operaties, zijn enkele projecten, die reeds in het jaarverslag 1969 vermeid  
stonden, opnieuw opgenomen, omdat de desbetreffende kontrakten eerst in 1970 werden ondertekend. 

De garantie-overeenkomsten zijn van een sterretje voorzien. 
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(miìjoenen r.e.) 

3. Aanleg van het traject San Remo - Andora van de Autostrada 
dei Fiori (Ligurië) : garantie. 
Uitvoerder : Autostrada dei Fiori S.p.A. 13,7 * 

4. Aanleg van het traject Verona - Brenner van de Brenner-auto-
snelweg (Venetië, Trento - Alto Adige). 
Uitvoerder : Autostrada del Brennero S.p.A. 16,4 * 

5. Uitbreiding en modernisering van de telefooninstallaties in Apiolië. 
Uitvoerder : S.I.P. - Società Italiana per l'Esercizio Telefonico 
p.A. 18,0 

6. Uitbreiding en modernisering van de telefooninstallaties in de 
streken Abruzzië en Molise. 
Uitvoerder : S.I.P. - Società Italiana per l'Esercizio Telefonico 
p.A. 16,4* 

7. Bouw van een cementfabriek te Castrovillari (Calabrië). 
Uitvoerder : Cementerie Calabro-Lucane S.p.A. 8,0 

8. Uitbreiding en modernisering van een cementfabriek te Scala di 
Ciocca (Sardinië). 
Uitvoerder : Cementerie di Sardegna S.p.A. 1,8 

9. Uitbreiding van een fabriek voor de vervaardiging van buizen 
en palen in voorgespannen beton te Binetto (Apulië). 
Uitvoerder : Vianini S.p.A. 2,0 

10. Uitbreiding van een fabriek voor de vervaardiging van afsluiters 
voor industriële doeleinden te Patti (Sicilië). 
Uitvoerder : Walworth - Aloyco International S.p.A. 0,9 

11. Bouw van een industriecomplex voor de fabricage van onderdelen 
voor automobielen en hijswerktuigen te Modugno (Apulië). 
Uitvoerder : FIAT S.p.A. 16,0 

12. Bouw van een fabriek voor de vervaardiging van boekhoud-
machines te Marcianise (Campanië). 
Uitvoerder : Ing. C. Olivetti & Co S.p.A. 9,6 

13. Uitbreiding van een fabriek voor de vervaardiging van accumu-
latoren en batterijen in Casalnuovo di Napoli (Campanië). 
Uitvoerder : Fabbriche Accumulatori Riunite Partenope Hen-
semberger - F.A.R. S.p.A. 2,4 
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(miljoenen r.e.) 
14. Bouw van een fabriek voor de vervaardiging van vloeibare zuur-

stof en stikstof te Caserta (Campanië). 
Uitvoerder : S.I.O. - Società per rincìustria dell'Ossigeno e di 
Altri Gas p.A. 1^6 

15. Bouw van een aluinaardefabriek te Portoscuso (Sardinië). 
Uitvoerder : Euralluinina S.p.A. 25,0 

16. Uitbreiding van een fabriek voor de vervaardiging van elektroden 
uit amorfe koolstoflfen te Ascoli Piceno (Marches). 
Uitvoerder : Elettrocarbonium S.p.A. 4,0 

17. Bouw van een fabriek voor de vervaardiging van farmaceutische 
artikelen. 4^0 

18. Bouw van een fabriek voor de vervaardiging van toiletzepen en  
synthetische wasmiddelen te Ferentino (Latium). 
Uitvoerder : Henkel Sud S.p.A. 4_0 

19. Uitbreiding en modernisering van een fabriek voor de vervaar
diging van dameskousen te Villafranca (Sicilië). 
Uitvoerder : S/.CAL - Siciliana Calze S.p.A. 0,6 

20. Bouw van een fabriek voor de vervaardiging van gebreide boven-
kleding en pantalons in Licata (Sicilië). 
Uitvoerder : I.S.M.A. - Industria Siciliana Maglieria ed Affìni 
S.p.A. 3,2 

21. Bouw van een fabriek voor de vervaardiging van synthetische  
naaigarens in Ascoli Satriano (Apulië). 
Uitvoerder : Eilatura di Eoggia S.p.A. 1,4 

22. Bouw van een fabriek voor de vervaardiging van geweven Stoffen  
en jersey-stoffen te Ceccano (Latium). 
Uitvoerder : Carrington-Tesit S.p.A. 2,4 

23. Bouw van een fabriek voor de vervaardiging van griesmeel te 
Foggia (Apulië). 
Uitvoerder : Industrie Semolerie Giovanni Sacco e Eigli S.r.l, 0,9 

24. Uitbreiding en modernisering van een fabriek voor meelprodukten 
te Fara San Martino (Abruzzië). 
Uitvoerder : S.n.c. Molino e PastiEcio Eratelli De Cecco di 
Eilippo 1,2 
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(miljoenen r.e.j 

25. Financiering van een reeks investeringen op toeristisch gebied 
te Calabrië. 
Uitvoerder : Cassa per il Mezzogiorno 6,8 * 

26. Globale lening bestemd voor de financiering van kleine en middel- 
grote industrieën, verstrekt door bemiddeling van de Cassa per  
il Mezzogiorno aan bet Istituto Regionale per il Finanziamento 
alle Industrie in Sicilia - IRFIS (Sicilië) 5,0 

Frankrijk : 

27. Bouw van een hydro-elektrische centrale te Sainte-Croix aan de 
Verdon (Provence-Côte d'Azur). 
Uitvoerder ; Électricité de France (E.D.F.), Service National 14,4 

28. Kanalisatie van de Rhône bij Avignon (Provence-Côte d'Azur). 
Uitvoerder : Compagnie Nationale du Rhône (C.N.R.) 9,0 

29. Aanleg van het traject Combles - Hordain van de autosnelweg A 2  
(Combles - Belgische grens). 
Uitvoerder : Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la 
France (SANEF) 2,7 * 

30. Uitbreiding van een internationaal groothandelscentrum voor 
aan bederf onderbevige landbouwprodukten te Rungis (bij Parijs). 
Uitvoerder : Société d'Economie Mixte d'Aménagement et de 
Gestion du Marché d'Intérêt National de la Région Parisienne 
(SEMMARIS) 15,3 

31. Bouw van een fabriek voor de vervaardiging van spaanplaten 
te Lure (Franche-Comté). 
Uitvoerder ; Resogil S.A. 3,6 

32. Bouw van een fabriek voor de vervaardiging van voeringen voor 
remmen en koppelingen te Limoges (Limousin). 
Uitvoerder : Société Anonyme Française du Ferodo 1,3 

33. Bouw van een fabriek voor de produktie van elektrische onder-
delen voor de automobielindustrie te Étaples (Nord-Pas-de-Calais). 
Uitvoerder : Ducellier et Cie, S.n.c. 1,8 
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(miìjoenen r.e.) 
34. Uitbreiding van een kunstmestfabriek te Ottmarsheim (Elzas). 

Uitvoerder : Produits et Engrais Chimiques du Rhin - PEC- 
RHIN 2,5 

35. Bouw van een fabriek voor de vervaardiging van polyethyleen 
in Gonfreville (Haute-Normandie). 
Uitvoerder : Société Industrielle de Polyoléhnes 4,5 

36. Globale lening aan de Société Alsacienne de Développement et 
d'Expansion - S.A.D.E. voor de financiering van kleine en middel-
grote industriële projecten in de Elzas 6,3 

Duitsland : 

37. Bouw van installaties voor de zinkelektrolyse in Nordenham 
(Neder-Saksen). 
Uitvoerder : Preussag Aktiengesellschaft 10,9 

38. Modernisering en uitbreiding van een fabriek voor de vervaar
diging van tafelglaswerk te Zwiesel (Beieren). 
Uitvoerder : Vereinigte Earbenglaswerke AG 1,4 

39. Uitbreiding van een fabriek voor de vervaardiging en de verwer-
king van rayonvezelgarens te Dortmund-Mengede (Noord-Rijn-
land - Westfalen). 
Uitvoerder : Klöckner-Schott Glasfaser GmbH 4,4 

40. Herstructurering en modernisering van een compressorenfabriek 
te Saarbrücken (Saarland). 
Uitvoerder : Ehrhardt & Sehmer Maschinenfabrik AG 0,8 

41. Uitbreiding van een fabriek voor de vervaardiging van buizen 
en smeedstukken te Brebach (Saarland). 
Uitvoerder : Halbergerhütte GmbH 6,8 

42. Bouw van een bandenfabriek te Wittlich (Rijnland-Palts). 
Uitvoerder : Dunlop AG 10,9 

43. Bouw van een fabriek voor de vervaardiging van verpakkings-
materialen uit kunststoffen te Röhrigshof a.d. Werra (Hessen). 
Uitvoerder : Werra Plastic GmbH & Co KG 0,9 
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(miljoenen r.e.) 
44. Globale lening aan de Industriekreditbank AG voor de finan

ciering van kleine en middelgrote industriële projecten in de  
Bondsrepubliek Duitsland 10,0 

Belgiè : 

45. Bouw van een kernenergiecentrale te Tihange (provincie Luik). 
Uitvoerder : Société Belgo-Française d'Énergie Nucléaire 
Mosane - S.E.M.O. 16,0 

46. Bouw van een fabriek voor de vervaardiging van monomeer vinyl-
chloride te Tessenderlo (provincie Limburg). 
Uitvoerder : Société Limbourgeoise du Vinyle (L.V.M.) S.A. 6,0 

47. Eerste bouwfase van de nieuwe gebouwen van de Europese School  
te Luxemburg. 
Uitvoerder ; Luxemburgs Gouvernement 1,0 

Nederland : 

48. Bouw van een bassin voor onderzoekingen op hydrodynamisch  
gebied te Ede (Gelderland). 
Uitvoerder : Nederlandsch Scheepsbouwkundig Proefstation 2,8 

2. Leningen in de geassocieerde Staten 

In de geassocieerde Afrikaanse Staten heeft de Bank in 1970 twee gewone leningen 
voor industrieprojecten toegekend. Evenals in voorgaande jaren zijn deze leningen 
rechtstreeks aan de promotoren verstrekt : 

Federale Republiek Kameroen : 
(miljoenen r.e.) 

Tweede uitbreiding van een textielcomplex te Garoua. 
Uitvoerder : Cotonnier e Industrielle du Cameroun (CICAM) 1,8 

Republiek Boven-Volta : 

Bouw van een meelfabriek te Banfora. 
Uitvoerder : Les Grands Moulins Voltaïques (CMV) 0,5 
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In de Federale Republiek Kameroen heeft de Bank deelgenomen in de finan 
ciering van de tweede uitbreiding van bet CICAM-textielcomplex, dat reeds in 1965  
en in 1969 een lening van de Bank had ontvangen. Het project is gericht op capaciteits-
vergroting van het spinnerij- en weverijbedrijf in het Noorden des lands, waardoor  
de ClCAM-fabriek te Donala, waar de stofFen worden bedrukt en afgewerkt, zieh  
in sterkere mate dan voorheen ter plaatse kan bevoorraden. Bovendien ligt het in 
de bedoeling dat in de toekomst ook rawe textielstolFen voor de fabricage van bedde-
lakens worden uitgevoerd. De spinnerij en weverij is reeds het grootste industrie-
bedrijf in Noord-Kameroen en de uitbouw ervan zal bijdragen tot een beter even wicht  
tussen de afzonderlijke gebieden. 

In de Republiek Boven-Volta heeft de Bank bijgedragen tot de financiering van  
een meelfabriek, die deel zal uitmaken van een nieuw industriecentrum in het Westen  
van het land. De uitvoering van dit project zal een gunstige weerslag hebben op de 
handelsbalans, omdat voortaan in plaats van meel, graan kan worden ingevoerd. 
Bovendien zal de meelfabriek ook inheems graan verwerken, hetgeen zal bijdragen 
tot een verhoging van de consumptie daarvan, met name in de Steden en tot een 
stabilisering van de prijzen ervan. 

Deze beide leningen zijn toegekend in het kader van de overgangsmaatregelen 
ter verlenging van de toepassing van de eerste Overeenkomst van Jaoende tussen de 
Europese Economische Gemeenschap en de 18 Geassocieerde Afrikaanse Staten en  
Madagaskar. Zij brengen het aantal leningen van de Bank in het kader van de eerste 
Associatie-overeenkomst en van de bepalingen inzake Landen en Gebieden Overzee 
op 18. Deze leningen, met een totaalbedrag van 51,1 miljoen rekeneenheden, hebben 
bijgedragen tot de financiering van projecten in zeven Afrikaanse Staten (Kameroen, 
Kongo-Brazzaville, Ivoorkust, Gaboen, Boven-Volta, Mauretanië en Senegal) en in 
het overzeese gebied Nieuw-Caledonië. 

De tweede Overeenkomst van Jaoende en de overeenkomstige bepalingen betref 
fende de Landen en Gebieden Overzee zijn in de loop van 1970 geratificeerd en op 
1 januari 1971 in working getreden. De financiële hulp is reeds uitvoerig beschreven 
in het jaarverslag over 1969 en in het eerste hoofdstuk van dit verslag, zodat het  
niet nodig is daarop hier terug te komen. 

BIJZONDERE TRANSACTIES 

In 1970 bleef de activiteit van de Bank in Turkije beperkt tot de afwikkeling van 
de in het kader van het eerste Financiële Protocol (175 miljoen rekeneenheden) 
verstrekte leningen, waarvan het bedrag binnen de gestelde termijn (1 decomber 1964  
tot 30 november 1969) <l) volledig was aangewend. 

(1) De aanvullende financiering van 10 miljoen rekeneenheden, voor de bouw van de Kebanstuwdam werd reeds 
in 1969 goedgekeurd, maar het contract werd eerst in mei 1971 ondertekend. 
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Van de globale lening ten belope van 3,77 miljoen, die de Bank via de Türkiye  
Smaî Kalkinma Bankasi - T.S.K.B. (Turkse Bank voor industriële ontwikkeling) 
beschikbaar had gesteld voor de financiering van de kleine en middelgrote particulière 
industrie, was in 1969 reeds 2,99 miljoen toegewezen. Begin 1970 werd het resterende 
bedrag van 0,78 miljoen toegekend voor investeringen op het gebied van de 
machinebouw (0,25 miljoen), de chemische industrie (0,17 miljoen) en de hout-
verwerkende industrie (0,36 miljoen). Tabel 20 geeft de verdeling naar sectoren van 
de globale T.S.K.B.-lening weer. 

Tabel 20 - GLOBALE LENING (T.S.K.B.) 
Verdeling der toewijzingen per sector 

Sector Aantal 
investeringen 

Toegewezen bedragen 

in miljoenen 
rekeneenbeden 

in procenten 
van bet totale 

bedrag 

Non- ferro metalen 
Machinebouw 
Elektrotechnische industrie 
Chemische industrie 
Levensmiddelen 
Overige nijverheid 

Totaal 10 

0,49 
0,67 
0,30 
1,16 
0,44 
0,71 

3,77 

13,0 
17.7 
8,0 

30.8 
11.7 
18.8 

100,0 

Zoals reeds gezegd, zijn de onderhandelingen betreffende het ingaan van de 
overgangsfase van de Associatie van Turkije met de Gemeenschap en het nieuwe 
financiële protocol op 23 november 1970 afgesloten met de ondertekening van beide  
desbetreffende protocollen. 

Besluiten tot verstrekking van leningen op grond van het nieuwe financiële 
protocol zijn eerst mogelijk nadat dit protocol in werking is getreden. Om echter de 
financiële hulp zo spoedig mogelijk na de ratificering effect te laten sorteren, heeft 
de Bank reeds vanaf de ondertekening van het financiële protocol een begin gemaakt 
met de behandeling van nieuwe financieringsaanvragen. 

Gedurende het in dit verslag behandelde boekjaar zijn vier contracten onder-
tekend voor leningen tegen speciale voorwaarden — totaalbedrag 13,6 miljoen —  
voor projecten in de Geassocieerde Afrikaanse Staten en Madagaskar (G.A.S.M.). 
Deze leningen uit de middelen van het Europees Ontwikkelingsfonds zijn goed-
gekeurd door de Commissie van de Europese Gemeenschappen, na gunstig advies 
van de Bank, welke met het beheer is belast. 
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De in 1970 ondertekende contracten betroffen de volgende projecten :  

Democratische Republiek Kongo : 
(iniljoenen r.e.) 

Bouw van een hoogspanningsnet, aansluitend aan de waterkracht-
installatie van Inga. 
Uitvoerder : Democratische Republiek Kongo 9,0 

Republiek Ivoorkust : 
Ontwikkeling van de katoenproduktie. 
Uitvoerder : Republiek Ivoorkust 1,6 

Verbetering van de vishaven van Abidjan. 
Uitvoerder : Republiek Ivoorkust 1,1 

Republiek Madagaskar : 
Bouw van een slachthuis met koelinstallaties te Tananarive. 
Uitvoerder ; Republiek Madagaskar 1,9 

De beide leningen in de Democratische Republiek Kongo en in de Republiek  
Madagaskar, alsmede de lening voor de ontwikkeling van de katoenproduktie in  
Ivoorkust zijn reeds in bet jaarverslag over 1969 vermeld (als leningen goedgekeurd 
door de Raad van Bewind). Daar de desbetreffende contracten echter eerst in 1970  
zijn ondertekend, zijn zij om de reeds genoemde redenen ook in dit jaarverslag 
opgenomen. 

De lening van 1,1 miljoen aan de Republiek Ivoorkust betreft de aanleg van een 
kade in de vishaven van Abidjan met de bijbehorende installaties. Deze nieuwe 
faciliteiten moeten voorzien in de behoeften van de volop in expansie verkerende 
inheemse rederijen en van de te Abidjan gestationeerde of aldaar aanleggende buiten-
landse visvloten. Deze uitbreiding van de visserij zal leiden tot groei van de daarmee 
verband houdende bedrijfstakken : conservenfabrieken, handel in verse vis, ijs-
fabrieken, enz. Deze lening is verstrekt in het kader van de overgangsmaatregelen 
die door de Associatieraad en de Raad van de Gemeenschappen zijn vastgesteld ter  
verlenging van de toepassing van de eerste Overeenkomst van Jaoende tot aan de 
ratificatie van de tweede Overeenkomst. 

In het kader van de eerste Overeenkomst van Jaoende heeft de Bank deel-
genomen aan de behandeling en het beheer van 15 leningen uit de middelen van het 
Europees Ontwikkelingsfonds, voor een totaalbedrag van 47,1 miljoen. Deze leningen 
zijn verstrekt voor projecten in zes Affikaanse landen (Kameroen, Kongo-Kinsjasa, 
Ivoorkust, Gaboen, Mauretanië en Tsjaad), in Madagaskar, in Nieuw-Caledonië en  
in Suriname. 
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ONDERTEKENDE OVEREENKOMSTEN VAN 1958 - 1970 

Sinds haar oprichting tot einde 1970 heeft de Bank in het geheel 317 overeen-
komsten ondertekend voor een totaalbedrag van 1.813 miljoen rekeneenheden, 
welke overeenkomsten zieh als volgt laten verdelen : 
— 262 gewone leningen voor een totaalbedrag van 1.544,9 miljoen; 
— 5 garanties voor leningen in opdracht voor een totaalhedrag van 56 miljoen; 
— 50 bijzondere transacties voor een totaalbedrag van 212,1 miljoen <i'. 

Op 31 december 1970 beliep bet op de balans van de Bank voorkomende bedrag 
der uitstaande leningen <2), met inacbtneming van de aflossingen, de berroepen en 
geannuleerde overeenkomsten, 1.449 miljoen rekeneenbeden, tegen 1.144,2 miljoen 
in 1969, betgeen neerkomt op een toeneming met 27%. Het bedrag dat uitstond voor 
door de Bank in bet kader van de « Section Spéciale » ondertekende leningen beliep 
211,9 miljoen tegen 197,4 miljoen, betgeen neerkomt op een stijging met 7%. 

De totale investeringen in projecten waaraan de Bank aldus baar medewerking 
beeft verleend, bedraagt circa 7,8 miljard 0); de gemiddelde deelneming van de Bank 
bedraagt dus circa 23%. 

De op de volgende bladzijden voorkomende grafiek en tabellen geven aan boe 
de door de Bank sinds baar opricbting ondertekende lenings- en garantie-overeen-
komsten kunnen worden ingedeeld : naar financieringstype, naar land, naar sector, 
alsook naar de doelstellingen in de zin van artikel 130 van bet Verdrag van Rome. 

Aan de in de Lid-Staten gelegen projecten werd 1.480,6 miljoen besteed (lenings-
overeenkomsten : 1.425 miljoen; garantie-overeenkomsten : 56 miljoen) — d.w.z. 
circa 82% van bet totale bedrag van de door de Bank gedurende de période 1958-1970 
ter bescbikking gestelde financieringsmiddelen. Italië ontving circa 51 % van dat 
bedrag. Deze concentratie van de transacties van de Bank is in overeenstemming met 
de bepalingen van bet aan bet Verdrag van Rome gebecbte Protocol betreffende  
Italië, en met de op ontwikkelingsgebied nog altijd sterke acbterstand van Zuid-
Italië. Vervolgens komen Frankrijk, met 17% van bet totaalbedrag, Duitsland met 
9%, e n de Benelux-landen met 5%. Met 34,9 miljoen — waarvan 13,6 miljoen reeds is 
besteed — maa kten de globale leningen 2,3% u it van de totale bijstand van de Bank 
in de Lid-Staten. 

(1) Met inbegrip van de leningen uit de middclen van het Europees Ontwikkelingsfonds ten bedrage van 
47,1 miljoen, ten aanzien waarvan door de Commissie, na gunstig advies van de Bank een financicringsbesluit is genomen. 

(2) Met inbegrip van de leningen in opdracht en voor rekening van derden. 
(3) Bedoeld worden de totale investeringen in werken van civiele bouwkunde en installaties in verband met alle  

projecten waaraan de Bank haar medewerking heeft verlecnd, welk totaal is vastgesteld aan de hand van de gegevens 
die ten grondslag lagen aan de fìnancieringsp annen van de promotoren op de datum, waarop de lening door de Raad 
van Bewind werd goedgekeurd. 
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Wanneer men de projecten in de Gemeenschap waaraan de Bank haar mede-
werking heeft verleend, indeelt naar hun voornaamste motivering in het licht van 
artikel 130 van het Verdrag van Rome, ziet men dat ±74% van het totaal der in de  
Gemeenschap verdeelde bedragen heeft gediend ter financiering van de projecten op 
het gebied van de regionale ontwikkeling of de omschakeling. In de tweede plaats 
komen met 23 % de projecten die voor verschillende Lid-Staten van gemeenschappelijk 
belang zijn, nl. met 21 % voor de infrastructuurprojecten en met 2% vo or de projecten 
van industriële samenwerking en onderzoek j ontwikkeling. De projecten die voor-
namelijk de modernisering of de omschakeling van industriële ondernemingen ten 
doel hebben, verkregen tot nu toe slechts 3% v an de totale omvang van de leningen 
van de Bank. Er zij echter op gewezen dat talrijke projecten hier uitsluitend worden  
ingedeeld volgens hun hoofdbestemming, terwijl zij eigenlijk tot verschillende 
categorieën tegelijk behoren. Zo beantwoorden vele onder de rubriek « regionale  
ontwikkeling » ingedeelde projecten tevens aan andere doelstellingen. 

In de geassocieerde landen had de Bank, einde 1970, 83 leningen toegekend voor 
een totaalbedrag van 332,4 miljoen (gewone leningen : 120,3 miljoen; leningen tegen 
bijzondere voorwaarden : 212,1 miljoen) <i>, d.w.z. 18% van het totaal van de door 
de Bank gedurende de période van 1958 t/m 1970 ter beschikking gestelde fondsen. 
Het aandeel van Turkije daarin bedraagt 50%, dat van de G.A.S.M.-E.G.Ο. 30%, en  
dat van Griekenland 20 %. In de geassocieerde landen heeft de Bank alleen in Turkije  
een globale lening toegekend van 3,77 miljoen, die reeds geheel is besteed. 

Onder de infrastructuurprojecten, waaraan 60% van de totale bijstand werd 
besteed, nam het vervoer verreweg de belangrijkste plaats in met 28,6 %, gevolgd door  
de energie met 13,6%, de verbetering van de landbouw (8,3%) en de telecommuni-
catie (6,6%). 

De sectoren industrie, handel en diensten ontvingen gezamenlijk ongeveer 40%  
van de totale financieringen. De chemische industrie (10,8%), de machinebouw (5,7%),  
de ijzer- en staalindustrie (4,1%) en de levensmiddelenindustrie (3%) ontvingen ruim 
de helft van het totale aandeel van deze sectoren. 

(1) Met inbegrip van de leningen uit de middelen van het Europees Ontwikkelingsfonds ten bedrage van 47,1 mil
joen, ten aanzien waarvan door de Commissie der Europese Gemeenschappen, na gunstig advies van de Bank, een 
financieringsbesluit werd genomen. 
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Tabel 21 - LENINGEN EN GARANTIES VAN DE BANK 
(per 31 december 1970 o ndertekende overeenkomsten) 

Verdeling naar financieringstj'pe en naar land 

Land Aantal projecten 
Bedrag(l) 

(in miljoenen r.e.) % van liet totaal 

1. GEWONE TRANSACTIES 
Lid-Staten ; 

Duitsland 
Frankrijk 
Italië 
Nederland 
Belgie 
Luxemburg 

28 
37 

157 
4 
5 
3 

161,3 
301,1 
921,5 
34,9 
52,8 
9,0 

8,9 
16,6 
50,8 

1,9 
2,9 
0,5 

Totaal 
waarvan garanties <2) 

234 
5 

1.480,6 
56,0 

81,7 
3,1 

Ceassocieerde landen : 
Griekenland 
G.A.S.M. en L.G.O. 
Kameroen 
Kongo-Brazzaville 
Ivoorkust 
Gaboen 
Boven-Volta 
Mauretanië  
Senegal 
Nieuw-Caledonië 

15 
18 

6 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
1 

69,2 
51,1 

11,3 
9,0 

11,6 
3,2 
0,4 

11,0 
2,4 
2,0 

3,8 
2,8 

Totaal 33 120,3 6,6 

Totaal van de gewone transacties 267 1.600,9 88,3 

IL BIJZONDERE TRANSACTIES 
Turkije 
G.A.S.M. en L.G.O. 13) 
Kameroen 
Kongo-Kinsjasa 
Ivoorkust 
Gaboen 
Madagaskar 
Mauretanië 
Τ sjaad 
Nieuw-Caledonië 
Suriname 

35 
15 

4 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

165,0 (4) 
47,1 

14,5 
9,0 

12,4 
2,5 
1,9 
2,7 
1,2 
1,0 
1,9 

9,1 

Totaal 50 212,1 11,7 

Totaal generaal 317 1.813,0 100,0 

(1) met inbegrip van de globale leningen. 
(2) Waarvan /tabe ; 53,3 miljoen rekeneenheden ; Frankrijk ; 2,7 miljoen rekeneenheden. 
(3) Leningen uit middelen van bet Europees Ontwikkelingsfonds, waarover door de E.I.B. een gunstig advies is uit-

gebracht en ten aanzien waarvan door de Commissie der Europese Gemeenscbappen bet financieringsbesluit is 
genomen. 

(4) Zie voetnoot op biz. 94, 
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VERDELING VAN DE LENINGEN EN GARANTIES PER SECTOR  
(per 31 december 1970 ondertekende overeenkomsten) 

N. B. Het totaalbedrag aan globale leningen en speciale leningen gefinanclerd met middelen ult hat 
Europees Ontwlkkellngsfonds zljn hier inbegrepen. 
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Tabe/ 22 - LENINGEN EN GARANTIES VAN DE BANK 
(per 31 december 1970 ondertekende overeenkomsten) 

Verdeling naar sector 

Sector Aantal projecten 
Bedrag 0)  

(in miljoenen r.e.) % van het totaal 

I. INFRASTRUCTUUR 97 1.090,5 60,1 

Verbetering van de landbouw 14 150,9 8,3 

Energie 26 246,3 13,6 

Watervoorziening en -distributie 2 28,0 1,5 

Vervoer 44 517,6 28,6 

— S poorwegen 11 130,6 7,2 

Wegen en kunstwerken 23 295,2 16,3 

— B innenwateren 1 24,0 1,3 

— Haveninstallaties 4 6,7 0,4 

— Gasleidingen 5 61,1 3,4 

Telecommunicatie 7 119,5 6,6 

Infrastructuur t.b.v. het toerisme 1 10,0 0,5 

Andere 3 18,2 1,0 

II. INDUSTRIE, HANDEL 
EN DIENSTEN 220 722,5 39,9 

Industrie 691,6 38,1 

— Winning van delfstoffen 40,5 2,2 

— I Jzer- en staalindustrie 74,6 4,1 

— Non-ferrometalen 26,0 1,4 

— Bouwmaterialen 45,0 2,5 

— G las en aardewerk 17,1 0,9 

— Papierstof - Papier 45,8 2,5 

— Machinebouw 104,0 5,7 

— Elektrotechnische en elektro
nische industrie 9,5 0,5 

— Chemische industrie 196,2 10,8 

— Ruhherindustrie 22,2 1,2 

— Textiel en kleding 48,2 2,7 

— Lederindustrie 1,8 0,1 

— Levensmiddeien 54,0 3,0 

— Overige industrieën 6,7 0,4 

Handel en ebensten 9,6 0,6 

— Hotelhedrijf 6,8 0,4 

— Instellingen voor onderzoek 
en ontwikkeling 2,8 0,2 

Nag niet toegewezen deel 
der globale leningen 21,3 1,2 

Totaal generaal 317 1.813,0 100,0 

(1) Met inbegrip van de globale leningen en van de bijzondere transacties uit de middelen van het Europees Ontwikkelings-
fonds. 
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Tabel 23 - LENINGEN EN GARANTIES VAN DE BANK 
(per 31 december 1970 ondertckcnde overeenkomsten) 

Verdfling naar bclangrijkste doelstelling (H 
In mitiocnen rekeneenbeden 

A. GEWONE TRANSACTIES 1.600,9 
(gewone leningen en garanties) 
I. Lid-Staten I.4S0,6 

1. Regionale ontwikkeling (130 a en 130 6) 1.104,1 
2. Modernisering en overschakeling van onderncmingen (bet scheppen 

van nieiiwe activiteiten en van nieuwe tecbnologieën, cnz.) (130 6) 42,8 
3. Gemeenschappelijk belang voor verschillende Lid-Staten (130 c) 333,7 

• Industriële samenwerking; onderzock en ontwikkeling 30,9 
• Infrastrtictiiren van Eiiropees belang 302,8 

IL Geassocieerde landen 120,3 

P. BI)ZONDERE TRANSACTIES 212,1 
(Geassocieerde landen) 

Totaal gewone transacties en bijzondere transacties 1.813,0 

(1) V erdeling der projecten in de Lid-Staten volgens artikel 130 van het Verdrag van Rome waarin de taken van de  
Bank zijn neergelegd; als criterium gold het overwegend doel. Het totaalbedrag is derhalve uitsluitend opgenomen 
in de corresponderende categorie. Zo beantwoorden de meeste in de rubriek « streekontwikkeling » o ndergebrachte 
projecten ook aan andere doelstellingen. Voor de geassocieerde landen zijn slechts totalen vermeld, daar in deze  
gevallen de in de tinanciële overeenkomsten vastgestelde doelstellingen anders zijn. 

MIDDELEN 

De aan de Bank ter beschikking staande kapitalen, voorzover niet vallende onder 
de « Section Spéciale », zijn van tweeërlei herkomst ; 

— om te beginnen is de Bank voortgegaan met het vergroten van haar traditionele 
brennen. De gezamenlijke fondsen, bestaande uit haar gestorte kapitaal Ί', de 
opgenomen leningen en de gereserveerde exploitatie-overschotten, bedroegen op 
31 december 1970 1.393,3 miljoen rekeneenheden tegen 1.235,9 miljoen reken-
eenheden op 31 december 1969, zodat zij in één jaar in absolute waarde met 
157,4 miljoen en in relatieve waarde met 12,7% zijn toegenomen, welke stijging 
zelf : 
— voor 137,4 miljoen het gevolg is van een netto-stijging der opgenomen leningen ; 
— voor 20 miljoen het gevolg is van de aan de reserves toegevoegde exploitatie-

overschotten van het jaar; 

— zoals uit de voorafgaande beschouwingen reeds is gebleken, heeft de Bank voorts 
leningen in opdracht van derden gegarandeerd, voor een bedrag van 56 miljoen 
rekeneenheden gefinancierd door Duitse financiële instellingen met door deze op 
de Duitse kapitaalmarkt in de vorm van gemeentelijke obligaties aangetrokken 
besparingen. 

(1) Tijdens zijn vergadering van 26 aprii 1971 te Hamburg besloot de Raad van Gouverneurs van de Europese 
Investeringsbank het geplaatste kapitaal van de Bank te vcrhogen van 1 miljard rekeneenheden tot 1,5 miljatd reken
eenheden, dit gezien de te verwachten ontwikkeling van haar activiteiten. Nadat de benodigde bedragen in hun 
begrotingen zijn opgenomen, ziillen de Lid-Staten 10 S van deze verhoging, zijnde 50 miljoen rekeneenheden, in twee  
gelijke tranches, η . in 1973 en in 1974 störten. 
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Opgenomen leningen 

Het beroep van de Bank op de kapitaalmarkten beliep in 1970 168,9 miljoen 
rekeneenheden, een weinig meer dan in bet voorafgaande jaar (146 miljoen), doch  
minder dan in 1968 (212,5 miljoen) dan wel in 1967 (194,5 miljoen). 

Tabel 24 - DOOR DE BANK OPGENOMEN LENINGEN 

jaar Aantal 
Bee/rag H· 

(in inilfoenen r.e.) 

1961 3 21,4 

1962 2 32,3 

1963 3 35,2 
66,8 1964 5 
35,2 
66,8 

1965 4 65,0 

1966 6 138,5 

1967 8 194,5 

1968 13 212,5 

1969 9 146,0 
1970 7 168,9 

1961-1970 60 1.081,1 (2) 

(1)In rekeneenheden berekend volgens de op datum van de ondertekening der transactie geldende pariteiten. 
(2) Het totaalbedrag van de in bet tijdvak 1961-1970 d oor de Bank opgenomen leningen beloopt, na aanpassing aan 

de op 31 december 1970 geldende pariteiten, 1.097,2 miljoen in plaats van 1.081,1 miljoen rekeneenheden. 

Door de schaarste op de Europese en de internationale kapitaalmarkt bleven de  
mogelijkheden voor de Bank om leningen op te nemen inderdaad beperkt. 

De Duitse kapitaalmarkt is de enige in de Gemeenschap, waarop de Bank zieh  
gedurende het eerste halfjaar van middelen heeft kunnen voorzien door een openbare 
emissie ten bedrage van 100 miljoen DM; deze transactie vond plaats in aprii, op 
hetzelfde ogenblik waarop een grote toevloed van buitenlands kapitaal ertoe bijdroeg 
tijdelijk de stijgende tendens van de rentevoet af te remmen. Deze toevloed heeft zelfs 
geleid tot een tijdelijk herstel van de koersen van de ter beurze genoteerde obligaties : 
de lening kon derhalve nog worden geplaatst tegen een nominale rentevoet van 8% 
bij een emissiekoers van 98,75%. 

Na een onderbreking van zes maanden wegens de algemene stijging van de  
rentevoet op lange termijn, hervatte de Bank haar emissies op de nationale markten  
van de Lid-Staten in oktober, toen het getij begon te keren onder invloed van een 
geleidelijke toeneming van het aanbod van kapitaal op lange termijn, zulks in verband  
met de toegenomen terugvloeiing van deviezen naar Europa en het herstel van de  
particulière besparingen. De Bank heeft toen op de Eranse markt bij institutionele 
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beleggers een particulière lening geplaatst met een looptijd van 18 jaar voor ill mil-
joen Franse franken tegen een nominale rente van 8,5%; op de Belgische markt plaatste 
zi] een openbare lening met een looptijd van 12 jaar ten bedrage van 750 miljoen 
Belgische franken, eveneens tegen een nominale rente van 8,5%, en met een emissie-
koers van 99%. De vorige emissies op de markten van deze landen gingen terug tot 
September 1967 in bet eerste geval en tot november 1968 in bet tweede. 

De aldus in Duitsland, in Frankrijk en in België geplaatste leningen in een noch-
tans moeilijk blijvende fînanciële conjuncturele situatie, getuigen van bet begrip en 
van de interesse van alle monétaire autoriteiten van de Lid-Staten der Gemeenscbap 
voor de ontplooiing van de leningsactiviteiten van de Bank. 

De Bank, die zieh niettemin bewust was van de spanningen, waarvoor de nationale  
Europese kapitaalmarkten zieh nog zagen gesteld, beeft in bet tweede balfjaar vooral 
een beroep gedaan op de internationale markt, waarop zij vier leningen plaatste met 
een totale tegenwaarde van 106,6 miljoen rekeneenbeden. 

In de zomer maakte zij eerst gebruik van de overvloed op deze markt van door 
niet-ingezetenen van Nederland aangebouden guldens door in juli een lening uit te  
geven van 60 miljoen gulden, welke niet toegankelijk was voor de binnenlandse 
spaarders in Nederland, en wel in de vorm van « notes » met een looptijd van 5 jaar 
tegen een rentevoet van 8 1/4% en tegen een emissiekoers van 99%. 

In bet begin van de berfst bracht de daling met een half punt bij emissies van 
in dollars luidende vastrentende waarden baar er vervolgens toe om een openbare 
emissie van 30 miljoen dollar op de markt te plaatsen, waarvan zij de looptijd echter  
uit eigen beweging beperkte tot 5 jaar en die derbalve kon worden uitgegeven tegen 
een nominale rente van 8 3/4% en a pari. In dezelfde tijd en nog steeds in de verwacb-
ting van een toenemende daling van de rentevoet, nam zij tevens baar toevlucbt tot 
de formule van de leningen met een variabele rentevoet, gebonden aan de deposito's 
in Euro-dollars op 6 maanden, die zieh op dat ogenblik in een groot succès mochten  
verbeugen, en wel door een onderbandse emissie van 30 miljoen dollar met een loop 
tijd van 5 jaar, geplaatst bij een institutionele belegger. 

De in de laatste weken van bet jaar ingetreden ontspanning Steide baar tenslotte 
in Staat om in decomber over te gaan tot een openbare emissie ten bedrage van 
30 miljoen dollar, ditmaal met een looptijd van 15 jaar, die zij beeft kunnen plaatsen 
tegen een nominale rentevoet van 8 3/4% en a pari, dat wil zeggen een kwart punt 
minder dan de tot dan toe beersende rentevoorwaarden. 

De in de loop van bet begrotingsjaar verrichte leningtransacties zijn gedetailleerd 
weergegeven in tabel 25. 
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Tabel 25 - IN 1970 OPGENOMEN LENINGEN 

Datum Plaats Aard 
van van van 
uit- 
gifte 

uit-
gifte 

de 
lening 

Munt-
eenheid 
der 
inschrij-
ving 

Bedrag 
Bedrag 

nationale in r.e. 
munt- (in mil-
eenheid joenen) 
(in mil-
joenen) 

Loop- Nomi-
tijd van naie 
de rente-
lening voet 

Plaatsing 

April 
1970 

Bonds- open-
republiek baar 
Dults-
land 

DM 100 27,3 10 jaar 8% Vast overgenomen door een consor
tium van Duitse banken onder leiding 
van de Deutsche Bank AG met de  
Dresdner Bank AG, Commerzbank  
AG en de Westdeutsche Landesbank  
Girozentrale — Emissiekoers 98,75 %. 

Itili 
1970 

Luxem- onder-
burg hands 

Fl, 60 16,6 5 jaar 8 1/4% Geplaatst regen een koers van 99%  
buiten Nederland door tussenkomst 
van een Nederlands bankconsortium 
onder leiding van de Amsterdam-
Rotterdam Bank N.V. 

Okt. 
1970 

Frank- onder-
rijk hands 

FFr III 20 18 jaar 8 1/2% Onderhands geplaatst bij institutionele 
beleggers door een consortium onder 
leiding van de Banque de Paris et des 
Pays-Bas en de Banque Nationale de 
Paris. 

Okr. 
1970 

Luxem- onder-
burg hands 

US $ 30 30 5 jaar variabel Geplaatst bij een institutionele beleg-
ger. 

Okt. 
1970 

België open-
baar 

BFr 750 15 12 jaar 8 1/2% Vast overgenomen door een consor 
tium van Belgische banken onder lei
ding van de Generale Bankmaatschap-
pij N.V. — Emissiekoers 99%. 

Okt. 
1970 

Luxem- open-
burg baar 

US $ 30 30 5 jaar 8 3/4% Vast overgenomen door een consor 
tium onder de gemeenschappelijke lei
ding van Kuhn, Loeb & Co., The First 
Boston Corporation, Lazard Frères &  
Co., Amsterdam-Rotterdam Bank Ν. V.,  
Banca Commerciale Italiana, Banque  
de Paris et des Pays-Bas, Deutsche  
Bank AG, Generale Bankmaatschap- 
pij N.V., Swiss Bank Corporation  
(Overseas) Limited, Banque Internatio 
nale à Luxembourg S.A. — Emissie
koers 100%. 

Dec. 
1970 

Luxem- open- 
burg baar 

US 8 30 30 15 jaar 8 3/4% Vast overgenomen door een consor
tium bestaande uit de Banca Commer 
ciale Italiana, The First Boston Corpor
ation, Amsterdam-Rotterdam Bank 
N.V., Banque de Paris et des Pays-Bas,  
Deutsche Bank AG, Generale Bank- 
maatschappij N.V., Union Bank of 
Switzerland (Underwriters) Limited,  
Banque Internationale à Luxembourg  
S.A. — Emissiekoers 100%. 
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Als gevolg van deze emissies is het totaalbedrag van de opgenomen leningen 
van 31 december 1969 t/m 31 december 1970 gestegen van 928,3 miljoen tot 
1.097,2 miljoen. Na aftrek van de reeds verrichte aflossingen beliep op laatstgenoemde 
datum het netto-bedrag dat uitstond aan leningen 1.041,1 miljoen rekeneenheden 
tegen 876,7 miljoen rekeneenheden op 31 december 1969, d.i. 137,4 miljoen reken
eenheden meer. 

Kapitad voor de gegarandeerde leningen in opdracht van derden 

In het kader van de transacties met betrekking tot door haar gegarandeerde 
leningen werd de Bank door Duitse financiële instellingen belast met het beheren 
voor hun rekening van een bedrag van 205 miljoen DM, hetgeen neerkomt op 56 mil
joen rekeneenheden uit hoofde van aan niet-Duitse kredietnemers toegekende leningen 
in opdracht. 

De interventie van de Bank heeft de reeds tussen haar en deze instellingen 
bestaande betrekkingen versterkt en heeft nieuwe vormen van nauwe en vruchtbare 
samenwerking met een bijzonder dynamisch netwerk van banken doen ontstaan. 

De instellingen die de fondsen voor de financiering der leningen hebben verstrekt, 
waren : 

In miljoenen 
DM r.e. 

- de Frankfurter Hypothekenbank te Frankfort 67,5 18,4 

- de Rheinische Hypothekenbank te Mannheim 67,5 18,4 

- de Deutsche Girozentrale-Deutsche Kommunalbank te 
Frankfort 60,0 16,4 

- de Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank te München 10,0 2,8 

205,0 56,0 

Exploitatie-overschotten 

Aangezien gedurende nagenoeg het gehele jaar op alle geldmarkten zeer hoge 
rentevoeten hieven bestaan, was de Bank in de gelegenheid belangrijke inkomsten 
te trekken uit haar liquide middelen, zulks ondanks de vermindering daarvan. Maar 
juist de aanwending, ter financiering van leningtransacties, van een tamelijk groot 
deel van de tevoren op de geldmarkt geplaatste middelen, heeft er, gezien de verschillen 
in rente tussen markten op körte en op lange termijn, toe bijgedragen dat de 
exploitatie-overschotten van de Bank aanmerkelijk toenamen. Een aantal andere 
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factoren hebben eveneens een gunstige uitwerking gehad op de exploitatierekening, 
zeals o.a. de verhoging van de aan de Bank in bet kader van de transacties uit hoofde 
van de «Section Spéciale» uitbetaalde beheersprovisie, alsook de tijdelijke verlaging 
van de in de loop van bet jaar afgeschreven lasten en kosten van emissie van leningen. 

Na aftrek van deze lasten en emissiekosten, steeg bet saldo van de winst- en 
verliesrekening tot 20 miljoen rekeneenheden in 1970 tegen 14 miljoen in bet voor-
afgaande jaar. Het werd voor een bedrag van 6 miljoen bij de statutaire reserve 
gevoegd en voor de rest bij de bijzondere reserves. 

Op 31 december 1970 bedroegen de totale reserves 129,2 miljoen rekeneenbeden, 
waarvan de statutaire reserve 57,2 miljoen. 
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Min. 
r.e 

2000 

BALANS VAN DE BANK 
(op 31 december van ieder jaar) 

1900 

1800 

1700 

1600 
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1300 

1200 
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900 

800 
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400 

300 

200 
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ACTIVA 

Beschikbare middelen ' 

In opdracht van derden verstrekta kredietan ondar  

••Β Uitstaande leningen 

I Diversen 

PASSIVA 

15^ Ί maken leningsbedragen 

Kapitaal, reserves, voorzleningen 

Crediteuren wegens In opdracht van derden verstrekte 
mH kredieten onder garantie van de Bank 

Geconsolideerde schuld 

Diversen 

Ontwikkeling van de uitstaande leningen 

• Ontwikkeling van de geconsolideerde schuld 

1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 

·« Kas en banken », « Schatklstpapier, Wissels, schuldbrieven en goud »  
·« Vorderingen wegens geplaatste leningen o/g » 

1967 1968 1969 1970 
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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. 

Kas en banken 

Her totaal van deze activa bedraagt r.e. 235.547.330 tegen r.e. 245.685.859 op 
31 december 1969. 

Schatkistpapier, Wissels, schuldbrieven en goud 

Onder dit hoofd is dit jaar eveneens het goudbezit opgenomen ten bedrage van 
r.e. 8.688.993. 

Het schatkistpapier en de schuldbrieven in portefeuille tot een bedrag van 
r.e. 46.202.397 zijn gewaardeerd tegen de aankoopkoers of tegen de beurskoers per 
31 december 1970, indien laatstbedoelde koers lager was, doch nooit hoger dan 100 %. 

Voorts omvat deze rubriek de ingekochte eigen obligaties van de Bank gewaar
deerd tegen de aankoopprijs ad r.e. 3.441.858 (nominale waarde ; r.e. 3.645.796). 

Het totale bedrag van deze twee posten ad r.e. 300.130.578 laat zieh naar geld-
soorten als volgt splitsen ; 
— geldsoorten van de Lid-Staten r.e. 184.551.158 
— andere geldsoorten r.e. 106.890.427 
— goud 8.688.993 

De splitsing naar looptijden is als volgt : 
— op zieht r.e. 30.461.398 
— ten hoogste drie maanden r.e. 87.805.749 
— meer dan drie, doch ten hoogste zes maanden r.e. 121.300.112 
— meer dan zes, doch ten hoogste twaalf maanden r.e. 11.667.193 
— langer dan twaalf maanden r.e. 48.896.126 
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Vorderingen wegens geplaatste leningen ojg 

Het onder dit hoofd opgevoerde bedrag ad r.e. 44.250.000 vertegenwoordigt het 
aan het einde van het verslagjaar nog niet gestorte provenu van in 1970 geplaatste 
obligaties in U.S.-dollars. 

Vorderingen op de Lid-Staten uit hoofde van kapitaalverrekeningen 

Het bedrag van r.e. 1.242.474 vertegenwoordigt de nog resterende vordering op 
Frankrijk wegens de aanpassing van het in de nationale valuta van dit land gestorte 
aandeel in het geplaatste kapitaal, als gevolg van de devaluatie van de Franse frank 
in 1969. 

Verstrekte kredieten 

— Gewone kredieten 

Op 31 december 1970 bedroeg de tegenwaarde van de onder-
tekende gewone kredieten berekend op basis van de pariteiten 
geldend op de datum van de ondertekening r.e. 1.544.849.564 
na aftrek van de koersverschillen op de nog niet gestorte 
bedragen _ r.e. 3.791.187 

beloopt het totaal van de verstrekte kredieten r.e. 1.541.058.377 

Na aftrek van annuleringen en opzeg-
gingen ad r.e. 3.283.393 
en van de terugbetalingen ad r.e. 152.821.434 

-r.e. 156.104.827 

r.e. 1.384.953.550 
en na toevoeging van de koersverschillen op de gestorte 
bedragen r.e. 8.012.922 

beloopt het totaal van de gewone kredieten opgenomen op 
de balans r.e. 1.392.966.472 

Hierop was op de balansdatum aan de geldnemers uitbetaald r.e. 1.058.841.753. 

De uit deze uitbetalingen voor de Bank voortvloeiende vorderingen laten zieh 
naar de geldsoorten als volgt splitsen : 
- geldsoorten van de Lid-Staten r.e. 801.439.409 
- vorderingen naar keuze van de Bank betaalbaar 

in een der geldsoorten van de Lid-Staten r.e. 22.437.285 
- andere geldsoorten r.e. 234.965.059 
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De tegenpost van de nog te störten bedragen ad r.e. 334.124.719 is opgenomen 
aan de passiefzijde onder het hoofd « Nog te betalen op verstrekte gewone kredieten ».  
Deze post omvat dit jaar eveneens de nog niet bestemde globale kredieten. 

Een vergelijking met het vorige jaar geeft het volgende beeld : 

per 31 december 1969 per 31 december 1970 
- uitbetaald 895.999.841 1.058.841.753 
- nog te betalen 248.240.068 334.124.719 

Totaalbedrag van de 
verstrekte kredieten 1.144.239.909 1.392.966.472 

De verstrekte kredieten zijn als volgt over de landen verdeeld : 

Land Uitbetaalde Nog uit Totaal 
bedragen te betalen 

België 27.227.909 24.000.000 51.227.909 

Duitsland 108.833.813 39.617.487 148.451.300 

Frankrijk 219.906.552 47.873.767 267.780.319 

Italië 576.864.029 193.720.000 770.584.029 

Luxemburg 7.371.253 - 7.371.253 

Nederland 29.708.601 5.524.862 35.233.463 

Griekenland 53.167.992 9.031.620 62.199.612 

Kameroen 8.343.865 2.594.254 10.938.119 

Kongo-Brazzaville 9.163.398 — 9.163.398 

Ivoorkust 1.886.481 8.982.729 10.869.210 

Gabon 829.443 2.330.000 3.159.443 

Boven-Volta - 450.000 450.000 

Mauritanië 11.118.907 - 11.118.907 

Senegal 2.394.510 - 2.394.510 
Nieuw-Galedonië 2.025.000 — 2.025.000 

1.058.841.753 334.124.719 1.392.966.472 

Ten aanzien van de voornaamste vorm van zekerheid op de verstrekte kredieten 
geldt de volgende verdeling. Het totale bedrag van r.e. 1.392.966.472 omvat 
r.e. 1.036.155.266 kredieten verstrekt aan de Lid-Staten of door deze gegarandeerd, 
r.e. 169.073.335 kredieten verstrekt aan parastatale instellingen in de Lid-Staten of  
door deze gegarandeerd; r.e. 27.811.281 kredieten voorzien van de garantie van de 
Geassocieerde Staten, terwijl het saldo ad r.e. 159.926.630 bestaat uit kredieten voor
zien van de bij de kredietverlening op lange termijn gebruikelijke zekerheden. 
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Bij een gedeelte van de verstrekte kredieten komen gelijktijdig zowel de ene als  
de andere soort garantie of zekerheid voor. 

- In opdracht van derden verstrekte kredieten onder garantie van de Bank 

Onder dit hoofd zijn dit jaar voor het eerst opgenomen de kredieten voorzien 
van een garantie van de Bank die in 1970 werden verstrekt in opdracht en voor 
rekening van Duitse kredietinstellingen en waarvan de overeenkomsten vóór  
31 december 1970 waren ondertekend. 

Het bedrag ad r.e. 56.010.929 is als tegenpost opgenomen aan de passiefzijde 
onder het hoofd : « Crediteuren wegens in opdracht van derden verstrekte kredieten 
onder garantie van de Bank ». 

Deze kredieten zijn als volgt naar landen verdeeld ; 

Land Uitbetaalde Nog vit Totaal 
bedragen te betalen 

Frankrijk 2.732.240 - 2.732.240 
Italie 46.448.088 6.830.601 53.278.689 

49.180.328 6.830.601 56.010.929 

Geboiiwen, inventaris en inrichting 

Op de in 1970 aangekochte gehouwen werd een afschrijving verricht van 
r.e. 110.000. De resterende hoekwaarde hedraagt r.e. 300.000. 

De netto-aankopen van inventaris en inrichting ad r.e. 83.702 werden geheel 
afgeschreven. 

Nog niet afgeschreven aflossingspreinies 

Het hedrag van r.e. 4.028.274 vertegenwoordigt de nog niet afgeschreven terug-
hetalingspremies op uitgegeven leningen. De afschrijvingen hierop worden jaarlijks 
verricht gedurende de gehele looptijd van de lening. 

Deposito's voor de dienst der leningen o/g 

Deze ruhriek, met als tegenpost aan de passiefzijde « Vervallen nog niet uit-
hetaalde coupons en ohligaties », vertegenwoordigt de vervallen coupons en ohligaties 
die nog niet ter incasso werden aangehoden. Deze hedraagt r.e. 10.379.706. 

Kapitaal 

Het geplaatste kapitaal hedraagt r.e. 1.000.000.000, waarvan r.e. 250.000.000 is 
gestört terwijl het niet te störten ohligo r.e. 750.000.000 heloopt. 
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Statutaire reserve 

De statutaire reserve die in het begin van het verslagjaar voor r.e. 51.255.655 te 
boek stond, is verhoogd met het saldo van de winst- en verliesrekening en bedraagt 
daardoor r.e. 57.261.781. 

Reserves 

De reserve voor verliezen uit hoofde van verstrekte kredieten en garanties, die 
aan het eind van het vorige verslagjaar r.e. 47.000.000 bedroeg, werd verhoogd tot  
r.e. 56.000.000. 

De reserve voor valutarisico's, die aan het einde van het vorige verslagjaar 
r.e. 5.000.000 bedroeg, bleef ongewijzigd. 

De egalisatiereserve voor rente en voor emissiekosten, die aan het einde van het 
vorige verslagjaar r.e. 6.000.000 bedroeg werd verhoogd tot r.e. 9.000.000. 

Een bedrag van r.e. 2.000.000 werd bestemd voor een bouwreserve, ter voor-
ziening in de kosten van een nieuw gebouw voor de Bank. 

Het totaal van de bijzondere reserves bedraagt thans r.e. 72.000.000 tegen 
r.e. 58.000.000 aan het eind van het vorige verslagjaar. 

Pensioenfonds van het personeel 

Het bedrag onder dit hoofd opgenomen bedraagt r.e. 2.138.372 tegen r.e. 1.734.362 
per 31 december 1969. 

Verschuldigd aan de Lid-Staten uit hoofde van kapitaalverrekeningen 

De schulden, opgenomen onder dit hoofd, bedragen r.e. 2.274.270 tegen 
r.e. 3.334.868 per 31 december 1969, vertegenwoordigen de nog aan de Bondsrepubliek 
Duitsland en aan Nederland verschuldigde bedragen, wegens de aanpassing van het 
in de nationale valuta's van deze landen gestorte aandeel in het geplaatste kapitaal, 
als gevolg van de revaluatie van de Duitse mark en van de Nederlandse gulden. 

Leningen op middellange en lange termijn 

Het bedrag van r.e. 1.019.975.572 opgevoerd onder dit hoofd, vertegenwoordigt 
de door de Bank opgenomen en op 31 december 1970 nog niet vervaUen leningen, 
verhoogd met de premies te betalen bij de afiossing. 
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De op 31 december 1970 uitstaande geconsolideerde schuld van de Bank laat 
zieh als volgt verdelen : 

I. OBLIGATIELENINGEN 

In nationale 
geldsoorten 

Uiterlijke 
In r.e. vervaldag Allossing 

Duitse Marken (min.) 
5 1/2% obligatielening 1964 80,0 21.857.924 1974 
5-5 1/4% ; obligatielening 1964 8,5 2.322.404 1971 5-5 1/4% 

(kas-obligaties) 
6 1/2% obligatielening 1967 20,0 5.464.481 1977 
6 1/2% obligatielening 1968 100,0 27.322.404 1978 
6% obligatielening 1969 120,0 32.786.886 1984 
7% obligatielening 1969 100,0 27.322.404 1984 
8% obligatielening 1970 100,0 27.322.404 1980 

DM 528,5 144.398.907 

Franse franken (min.) 
5% obligatielening 1963 45,0 8.101.991 1983 

6 1/4% obligatielening 1966 160,0 28.807.081 1981 

6 1/4% obligatielening 1967 166,7 30.007.436 1985 

8 1/2% obligatielening 1970 111,0 19.984.912 1988 

FF 482,7 86.901.420 

Italiaanse lires ( mrd.) 
5% obligatielening 1962 15,0 24.000.000 1977 
6% obligatielening 1965 13,905 22.248.000 1985 
6% obligatielening 1966 14,5 23.200.000 1986 
6 % obligatielening 1966 15,0 24.000.000 1986 
6% obligatielening 1967 15,0 24.000.000 1987 
6% obligatielening 1968 15,0 24.000.000 1988 

lires 88,405 141.448.000 

Belgische franken (min.) 
6% obligatielening 1963 376,0 7.520.000 1987 
6 1/2% obligatielening 1965 412,0 8.240.000 1977 
7% obligatielening 1966 500,0 10.000.000 1978 

7% obligatielening 1967 750,0 15.000.000 1982 

6 3/4% obligatielening 1968 750,0 15.000.000 1982 

8 1/2% obligatielening 1970 750,0 15.000.000 1982 

BFr. 3.538,0 70.760.000 

Nederlandse guldens ( min.) 
4 1/2% obligatielening 1961 36,6 10.110.497 1981 

4 3/4% obligatielening 1962 30,0 8.287.293 1982 

5 3/4% obligatielening 1964 30,0 8.287.293 1984 
5 3/4% obligatielening 1965 40,0 11.049.724 1990 

6 3/4% obligatielening 1968 40,0 11.049.724 1988 
8 1/4% obligatielening 1970 60,0 16.574.585 1975 8 1/4% 

(kas-obligaties) 

fl. 236,6 65.359.116 

aan het einde van de looptijd. 
aan het einde van de looptijd. 

aan het einde van de looptijd. 
aan het einde van de looptijd. 
in 10 gelijke jaarlijkse termijnen 1975-1984. 
in 10 gelijke jaarlijkse termijnen 1975-1984. 
aan het einde van de looptijd. 

1/3 van het nominale bedrag van elke obligatie 
aan het elnde van 10®, 15® en 20ste jaar. 
in 4 gelijke termijnen om de drie jaar 1972-1981 
met stijgende aflossingspremie. 
in 5 ongeveer gelijke termijnen om de drie jaar 
1973-1985 met stijgende aflossingsbedragen. 
in 18 annuiteiten * 1971-1988 (AI). 

aan het einde van de looptijd. 
in 15 annuiteiten * 1971-1985. 
in 16 annuiteiten * 1971-1986. 
in 15 gelijke jaarlijkse termijnen 1972-1986. 
in 17 annuiteiten * 1971-1987. 
in 17 annuiteiten * 1972-1988 (A2). 

in 17 annuiteiten* 1971-1987.  
in 7 annuiteiten * 1971-1977 (A2). 
in 6 jaarlijkse termijnen 1972-1977 (A2) van 
BFr. 30,0 min. en BFr. 320,0 min. in 1978.  
in 5 jaarlijkse termijnen 1973-1977 (A2) van 
Bfr. 22,5 min., 4 jaarlijkse termijnen 1978-1981  
van Bfr. 37,5 min. en BFr. 487,5 min. in 1982.  
in 8 jaarlijkse termijnen 1974-1981 (A2) van 
BFr. 37,5 min. en BFr. 450,0 min. in 1982.  
in 8 jaarlijkse termijnen 1974-1981 (A2) van 
BFr. 30,0 min. en BFr. 510,0 min. in 1982 

in 11 ongeveer gelijke jaarlijkse termijnen 
1971-1981. 

in 10 gelijke jaarlijkse termijnen 1975-1984.  
in 15 ongeveer gelijke jaarlijkse termijnen 
1976-1990. 
in 10 gelijke jaarlijkse termijnen 1979-1988.  
aan het einde van de looptijd. 

' in kapitaal en intresten. (AI) = 50% van de af te lossen obligaties kun-
nen onder pari ingekocht worden. 

(A2) = de af te lossen obligaties kunnen onder 
pari ingekocht worden. 
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In nationale  
geldioonen In r.e. 

Uiterlijke 
vervaltlag Aflossing 

USA dollar 
5 1/2% obligatielening 1964 

(min.) 
23,3 23.333.000 1984 

6% obligatielening 1965 20,0 20.000.000 1985 

6 1/2% 
6 1/2% 
6 1/2% 

obligatielening 
obligatielening 
obligatielening 

1966 
1966 
1967 

20,0 
15,0 
25,0 

20.000.000 
15.000.000 
25.000.000 

1976 
1986 
1982 

6 1/2% obligatielening 1967 25,0 Z5.000.000 1987 

6% 
6 1/2% 

obligatielening 
obligatielening 

1967 
1967 

20,0 
25,0 

20.000.000 
25.000.000 

1972 
1982 

6 3/4% obligatielening 1968 25,0 25.000.000 1980 

7 1/2% obligatielening 1969 25,0 25.000.000 1984 

Variabele rentevoet : 
obligarielening 

8 3/4 % obligatielening 
8 3/4 % obligatielening 

1970 
1970 
1970 

15,0 
15,0 
30,0 
30,0 

15.000.000 
15.000.000 
30.000.000 
30.000.000 

1975 
1976 
1975 
1986 

US $ 313,3 313.333.000 

Totaal van de obligatieleningen 822.200.443 

in 14 ongeveer gclijkc jaarlijkse terniijnen 
1971-1984 (A3). 
in 15 ongevecr gclijke jaarlijkse termijnen 
1971-1985 (A3). 
in 6 stijgende jaarlijkse termijnen 1971-1976 (A3), 
in 15 gelijke jaarlijkse termijnen 1972-1986 (A3), 
in 5 jaarlijkse termijnen 1973-1977 (A3) van 
US $ 1,25 min. en 5 jaarlijkse termijnen 1978-
1982 van US $ 3,75 min. 
in 15 ongeveer gelijke jaarlijkse termijnen 
1973-1987 (A3). 
aan het einde van de looptijd. 
in 5 jaarlijkse termijnen 1973-1977 van 
US S 1,25 min. en 5 jaarlijkse termijnen 1978-
1982 (A3) van US S 3,75 min. 
in 8 gelijke jaarlijkse termijnen 1971-1978 van 
US S 1,0 min. en 2 jaarlijkse termijnen 1979-
1980 van US $ 8,5 min. (A3). 
in 8 gelijke jaarlijkse termijnen 1972-1979 van 
US $ 0,5 min. en 5 gelijke jaarlijkse termijnen 
1980-1984 van US $ 4,2 min. (A3). 
aan hct einde van de looptijd. 
aan het einde van de looptijd. 
aan het einde van dc looptijd. 
in 8 gelijke jaarlijkse termijnen 1974-1981 van 
US $ 1,5 min. en 5 gelijke jaarlijkse termijnen 
1982-1986 van US $ 3,6 min. (A3). 

(A3) = de ingckochte obligatics kunnen voorde 
nominale waarde in mindering worden  
gebracht op de vastgestelde aflossingen. 

Π. ONDERHANDSE LENINGEN OP MIDDELLANGE EN LANGE TERMIJN 

In nationale  
geldsoorten In r.e. 

Uiterlijke 
vervaldag Allossing 

Duitse Marken 
6 1/2% onderhandse 
6 1/4 % onderhandse 
6 1/2 % onderhandse 
6 3/4 % onderhandse 
6 1/4 % onderhandse 
6 1/4 % onderhandse 
6 1/4 % onderhandse 

lening 1968 
lening 1968 
lening 1968 
lening 1968 
lening 1968 
lening 1968 
lening 1968 

6 1/2% onderhandse lening 1968 
6 3/4 % onderhandse lening 1969 
6 3/4% onderhandse lening 1969 
6 1/2% onderhandse lening 1969 
6 1/2 % onderhandse lening 1969 
6 1/2% onderhandse lening 1969 
7% onderhandse lening 1969 

Luxemburgse franken  
5% bankkrediet 1964 

(min.) 

DM 

(min.)  
Lux. Fr. 30,6 

100,0 27.322.404 1980 
50,0 13.661.202 1974 
50,0 13.661.202 1983 
50,0 13.661.202 1983 
25,0 6.830.601 1983 
50,0 13.661.202 1978 
25,0 6.830.601 1984 

100,0 27.322.404 1984 
25,0 6.830.601 1984 
25,0 6.830.601 1984 
30,0 8.196.722 1984 
20,0 5.464.482 1984 

100,0 27.322.404 1981 
50,0 13.661.202 1984 

700,0 191.255.830 

in 10 gelijke jaarlijkse termijnen 1971-1980. 
aan het einde van de looptijd 
in 10 gelijke jaarlijkse termijnen 1974-1983. 
in 10 gelijke jaarlijkse termijnen 1974-1983. 
in 10 gelijke jaarlijkse termijnen 1974-1983. 
aan het einde van de looptijd. 
in 6 jaarlijkse termijnen van DM 2 min. 1973-
1978, 1 termijn van DM 3 min. 1979 en 5 ter
mijnen van DM 2 min. 1980-1984. 
in 10 gelijke jaarlijkse termijnen 1975-1984. 
in 10 gelijke jaarlijkse termijnen 1975-1984. 
in 10 gelijke jaarlijkse termijnen 1975-1984. 
in 10 gelijke jaarlijkse termijnen 1975-1984. 
in 10 gelijke jaarlijkse termijnen 1975-1984. 
in 10 gelijke jaarlijkse termijnen 1972-1981. 
in 10 gelijke jaarlijkse termijnen 1975-1984. 

612.811 1974 in 4 annuiteiten 1971-1974. 

Totaal onderhandse leningen 191.869.641 
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III. AFLOSSINGSPREMIES 

In nationale 
geldsoorten 

üiterlijke 
In r.e. vervaldag 

Franse franken 
6 1/4% obligatielening 1966  
6 1/4" obligatielening 1967 

(min.) 
12,8 2.304.567 
20,0 3.600.921 

1981 
1985 

32,8 5.905.488 

Totaal generaal 1.019.975.572 

De ontwikkeling van de geconsolideerde schuld der Bank gedurende het verslag-
jaar was, gesplitst naar geldsoorten, als volgt (in rekeneenheden) : 

Per 31 decem-
ber 1969  

iiitstaande schuld 

Transacties in het verslagjaar 

Leningen Aflossingen 

Per 3t decem-
ber 1970  

uitstaande schuld 

in DM 
in FFr. 
in Lires  
in BFr. 
in Fl. 
in Lux. Fr. 
in US 8 

326.994.535 
72.917.923 
143.150.400 
56.926.000 
49.709.945 

748.219 
226.250.000 

+ 27.322.404 
19.984.912 

15.000.000 
16.574.585 

90.000.000 

— 18.661.202 
6.001.415 
1.702.400 
1.166.000 
925.414 
135.408 

2.917.000 

335.655.737 
86.901.420 
141.448.000 
70.760.000 
65.359.116 

612.811 
313.333.000 

Totaal 

Aflossings-
preniies 

876.697.022 

5.905.488 

168.881.901 31.508.839 1.014.070.084 

5.905.488 

882.602.510 168.881.901 31.508.839 1.019.975.572 

Diverse rekeningen 

Het onder dit hoofd vermelde bedrag van r.e. 5.815.563 omvat administratieve 
transitoria en voorzieningen bij het afsluiten van het boekjaar, alsmede diverse 
crediteuren. 

De belangrijkste posten van de winst- en verliesrekening worden hierna toe-
gelicht. 

Administratiekosten en voorzieningen 

De administratiekosten en voorzieningen bedroegen r.e. 4.660.394 tegen 
r.e. 3.764.630 voor de vorige verslagperiode. 
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Deze kunnen worden verdeeld in : 

— personeelsuitgaven r.e. 3.302.135 
- algemene onkosten en voorzieningen voor mogelijke 

andere lasten r.e. 1.358.259 

De stijging van de personeelsuitgaven ad r.e. 733.352 wordt hoofdzakelijk 
verklaard door de herziening van de salarissen in 1970 als aanpassing aan de stijging 
van de kosten van levensonderhoud in het vorige jaar en voorts door de uitbreiding 
van het personeel. 

Het personeel van de Bank omvatte op 31 december 1970 in totaal 194 personen, 
waarvan 126 personen werkzaam waren in de vertaaldiensten, de uitvoerende diensten 
en de interne dienst. 

Rente en kosten van leningen 

Deze post bedraagt r.e. 62.834.868 en omvat de rente en provisie op de leningen 
en andere rentelasten, alsmede de emissiekosten ad r.e. 3.746.628. 

Bankkosten en waarderingsverschillen 

Het bedrag van r.e. 805.644 opgevoerd onder dit hoofd bestaat nagenoeg geheel 
uit de verscbillen in de waardering van de portefeuille. 

Rente en provisie van de verstrekte kredieten 

Deze bate bedraagt r.e. 62.936.153 tegen r.e. 48.172.338 in de vorige verslag-
periode. In deze stijging weerspiegelt zieh de toeneming van de bedragen die op de 
verstrekte kredieten zijn uitbetaald. 

Rente en provisie van de beleggingen 

Het bedrag aan opbrengsten, dat de belegging en uitzetting van de beschikbare 
middelen hebben opgeleverd, beloopt r.e. 23.382.700 tegen r.e. 24.078.209 in de vorige 
verslagperiode. 

Beheersprovisie 

Deze post ad r.e. 1.069.940 vertegenwoordigt de remuneratie voor het beheer 
van de kredieten verstrekt voor rekening en in opdracht van de Lid-Staten en van 
de E.E.G. 
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Koersverschillen 

De stijging van deze post ten opzichte van het vorige boekjaar wordt verklaard 
door de koerswinst op de ontvangsten van de leningen naar keuze van de Bank 
bctaalbaar in een der geldsoorten van de Lid-Staten, als gevolg van de pariteits-
wijzingen van de Duitse mark en de Franse frank in 1969. 

Andere baten 

Het bedrag van r.e. 750.394 bestaat nagenoeg geheel nit voordelige waarderings-
verschillen van de portefeuille en andere opbrengsten uit effecten. 

«SECTION SPECIALE» 

De specificatie van de «Section Spéciale» is opgenomen op biz. 126 van dit  
verslag, dit jaar in een vereenvoudigde opstelling. 

Het bedrag van r.e. 211.871.800 vertegenwoordigt het totaal van de door de 
Bank op 31 decomber 1970 in het kader van de « Section Spéciale » ondertekende 
kredietovereenkomsten, te weten : 

a) voor de financiering van projecten in Turkije voor rekening 
en in opdracht van de Lid-Staten r.e. 164.670.815 

b) voor de financiering van projecten in de Geassocieerde 
Afrikaanse Staten en Madagascar en in de Landen en  
Gebieden Overzee (G.A.S.M.-L.G.O.) voor rekening en in 
opdracht van de Europese Economische Gemeenschap r.e. 47.200.985 

De hierop uitbetaalde bedragen belopen respectievelijk r.e. 120.127.904 en  
r.e. 13.117.105. 

118 



IV 

BESTUUR VAN DE BANK 

Daar het mandaat van de heer PARIDE FORMENTINI, President, en van de  
heren YVES LE PORTZ en ULRICH MEYER-CORDING, Vice-Presidenten, op  
de jaarvergadering in 1970 ten einde liepen, is de Raad van Gouverneurs over-
gegaan tot de herbenoeming van de Directie van de Bank voor een tijdvak van  
zes jaar. 

Op voorstel van de Raad van Bewind is aan de beer PARIDE FORMENTINI, 
die niet om bernieuwing van zijn mandaat verzocbt, de titel van Honorait President  
verleend. 

De beer YVES LE PORTZ, Vice-President, werd benoemd tot President van  
de Bank. 

Het mandaat van de beer ULRICH MEYER-CORDING, Vice-President, werd 
bernieuwd. De beer S)0ERD BOOMSTRA, Directeur van bet Buitenlands Betalings-
verkeer aan bet Ministerie van Financiën in Nederland en Bewindvoerder van de 
Bank sedert baar opricbting, werd benoemd tot Vice-President. 

Op 15 Oktober 1970 bebben de regeringsvertegenwoordigers van de Lid-Staten 
een verdrag getekend tot wijziging van artikel 13, lid 1, van bet Protocol betrekking 
bebbende op de Statuten van de Bank, teneinde een derde post van Vice-President  
te scbeppen. De Raad van Gouverneurs beeft besloten de beer LUGA ROSANIA, 
Direttore Gentrale van de Banca d'Italia, in deze functie te benoemen. 

Het is ons een aangename taak bier gewag te maken van de gevoelens van grote 
erkentelijkbeid die de Raad van Gouverneurs en de Raad van Bewind aan President 
PARIDE FORMENTINI bebben betuigd, voor zijn buitengewoon grote rol, die bij 
gedurende bijna twaalf jaar, na een bijzonder vrucbtbare loopbaan, aan bet boofd 
van de Bank beeft vervuld. 

De beer KARL BERNARD beeft na bet voorzitterscbap van bet Comité ter  
Contrôle van de Boekbouding te bebben uitgeoefend, tijdens de jaarlijkse zitting in 
1970 om ontslag verzocbt. In zijn plaats beeft de Raad van Gouverneurs als lid van  
bet Comité ter Contrôle van de Boekbouding de beer HANS-GEORG DAHLGRÜN,  
Oud-President van de Landeszentralbank te Rijnland-Westfalen benoemd. 
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In de samenstelling van de Raad van Bewind hebben wijzigingen plaatsgevonden, 
als gevolg van bet aanvaarden van een andere functie van enkele van zijn leden. 

De heren HANS RANNOW, LUDOVICO NUVOLONI, OTTO WILLEM VOS,  
WILHELM HANEMANN, PIERRE ESTEVA en JEAN-PIERRE METTAS verzochten 
om ontslag. 

De Raad van Gouverneurs heeft tot bewindvoerder benoemd : de heren HANS-
HERBERT WEBER, GASTONE MICONI, ANTHONY I}. A. LOOIJEN en WALDEMAR 
MÜLLER-ENDERS, als plaatsvervanger van de beer Müller-Armack, PAUL GAUDY,  
als plaatsvervanger van de beer Denucé, ANTOINE DUPONT-FAUVILLE, als 
plaatsvervanger van de beer Pérouse. 

Wij zeggen de beren KARL BERNARD, HANS RANNOW, LUDOVICO 
NUVOLONI, OTTO WILLEM VOS, WILHELM HANEMANN, PIERRE ESTEVA en  
JEAN-PIERRE METTAS dank voor bun waardevoUe deelname aan bet werk van de 
Bank in de uitoefening van bun functie. 

De Raad van Bewind beeft een zwaar verlies geleden door bet overlijden op  
5 aprii 1971 van de beer STEFANO SIGLIENTI, Bewindvoerder : President van bet  
Istituto Mobiliare Italiano en President van de Associazione Bancaria Italiana, beeft 
bij aan de Bank, sedert baar opricbting, zijn grote kennis en deskundigbeid ten  
dienste gesteld. 

De Bank betreurde eveneens bet overlijden op 2 februari 1971 van de beer HANS-
KARL VON MANGOLDT-REIBOLDT, Honorair Vice-President. 

Sedert de opricbting van de Bank en gedurende de eerste zes jaar van baar 
bestaan, beeft de beer VON MANGOLDT-REIBOLDT van 1958-1964 zijn uitgebreide 
kennis en mime ervaring, verworven in de door bem eerder vervulde belangrijke 
internationale functies, aan onze instelling ten dienste gesteld. 

De nieuwe uitbreiding van de activiteiten van de Bank in 1970 beeft kunnen  
plaatsvinden met minder dan tweebonderd personeelsleden. De Raad van Bewind 
geeft uitdrukking aan zijn oprecbte dank jegens bet personeel van de Bank voor 
bet werk dat zij met toewijding in de loop van bet jaar beeft verriebt. 

Luxemburg, 14 mei 1971 

De President van de Raad van Bewind, 
I * 

YVES LE PORTZ 
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BALANS, 

WINST- EN VERLIESREKENING, 

SECTION SPÉCIALE  

EN 

VERKLARINC VAN HET COMITÉ  
TER CONTROLE VAN DE BOEKHOUDINC 



ACTIVA 
BALANS PER 31 

(in rekeneenheden met een waarde van 

KAS EN BANKEN 
Op zieht of met een looptijd van maximaal een jaar . . 229.657.492 
Met een looptijd langer dan een jaar 5.889.838 

SCHATKISTPAPIER, WISSELS. SCHULDBRIEVEN EN GOUD 
Met een looptijd v^ιn maximaal een jaar 21.576.960 
Met een looptijd langer dan een jaar 43.006.288 

VORDERINGEN WEGENS GEPLAATSTE LENINGEN G/G  

VORDERINGEN OP DE LID-STATEN 
UIT HOOFDE VAN KAPITAALVERREKENINGEN  

VERSTREKTE KREDIETEN 
Gewone kredieten 1.392.966.472 

(waarop nog uit te betalen r.e. 334.124.719) 

In opdracht van derden verstrebte kredieten onder garantie 
van de Bank 56.010.929 

(waarop nog uit te betalen r.e. 6.830.601) —_ 

GEBOUWEN, INVENTARIS EN INRICHTING  

TE ONTVANGEN RENTE EN PROVISIE  

NOG NIET AEGESCHREVEN AFLOSSINGSPREMIES  

DEPOSITO'S VOOR DE DIENST DER LENINGEN O/G  

DIVERSE REKENINGEN  

Totaal : r.e. 

235.547.330 

64.583.248 

44.250.000 

1.242.474 

1.448.977.401 

300.000 

18.901.229 

4.028.274 

10.379.706 

686.730 

1.828.896.392 

PRO-MEMORIE 
EFFECTEN IN WAARBORG ONTVANGEN WEGENS IN OPDRACHT 

EFFECTEN IN BEWAARNEMING  

122 



DECEMBER 1970 
0,88867088 gram fijn goud) PASSIVA 

KAPITAAL 
Geplaatst 1.000.000.000 
Niet gestört oblige 750.000.000 

STATUTAIRE RESERVE 

RESERVES 
Reserve voor verliezen uit hoofde van verstrebte kredieten 

en garanties 56.000.000 
Egalisatiereserve voor rente en voor emissiekosten .... 9.000.000 
Reserve voor valuta-risico's 5.000.000 
Bouwreserve . 2.000.000 

PENSIOENFONDS VAN HET PERSONEEL 

VERSCHULDIGD AAN DE LID-STATEN 
UIT HOOFDE VAN KAPITAALVERREKENINGEN 

LENINGEN (waarvan r.e. 15.694.703 binnen een jaar opeisbaar) 
Obligatieleningen 822.200.443 
Onderhandse leningen 191.869.641 

1.014.070.084 
Aflossingspremies 5.905.488 

CREDITEUREN WEGENS IN OPDRACHT VAN DERDEN VER-
STREKTE KREDIETEN ONDER GARANTIE VAN DE BANK 
(waarop nog uit te betalen r.e. 6.830.601) 

NOG TE BETALEN OP VERSTREKTE GEWONE KREDIETEN . 

TE BETALEN EN VOORUITONTVANGEN RENTE EN PROVISIE 

VERVALLEN NOG NIET UITBETAALDE COUPONS EN OBLI-
GATIES 

DIVERSE REKENINGEN  
Totaal : r.e. 

250.000.000 

57.261.781 

72.000.000 
2.138.372 

2.274.270 

1.019.975.572 

56.010.929 

334.124.719 

18.915.480 

10.379.706 

5.815.563 

1.828.896.392 

REKENINGEN 
VAN DERDEN VERSTREKTE KREDIETEN r.e. 

r.e. 

16.393443 

35.000.000 
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DEBET 

WINST- EN VERLIESREKENING 
(in rekeneenheden met een waarde van 

ADMINISTRATIEKOSTEN EN VOORZIENINGEN  

RENTE EN KOSTEN VAN LENINGEN  

BANKKOSTEN EN WAARDERINGSVERSCHILLEN  

AFSCHRIJVINGEN 

Op gebouwen IIO.OOO 

Van de netto-aankopen van inventaris en inrichting 83.702 

RESERVE VOOR VERLIEZEN UIT HOOFDE VAN VERSTREKTE KREDIETEN EN 
GARANTIES  

EGALISATIERESERVE VOOR RENTE EN VOOR EMISSIEKOSTEN  

BOUWRESERVE  

WINSTSALDO OVERGEBOEKT NAAR DE STATUTAIRE RESERVE  

Tot aal : r.e. 

4.660.394 

62.834.868 

805.644 

193.702 

9.000.000 

3.000.000 

2.000.000 

6.006.126 

88.500.734 
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OVER HET BOEKJAAR 1970 
0,88867088 gram fijn goud) 

CREDIT 

RENTE EN PROVISIE VAN DE VERSTREKTE KREDIETEN 

RENTE EN PROVISIE VAN DE BELEGGINGEN 

BEHEERSPROVISIE. 

KOERSVERSCHILLEN 

ANDERE BATEN 

Totaal : τ.e. 

62.936.153 

23.382.700 

1.069.940 

361.547 

750.394 

88.500.734 
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ACTIVA 

REKENINGEN VAN DE «SECTION 
(in rekeneenheclen met een waarde 

TUR 

Uitbetaalde kredieten  

Nog uit te betalen kredieten 

Totaal 

120.127.904 

44.542.911 

164.670.815 

GEASSOCIEERDE AFRIKAANSE STATEN EN MA 

Uitbetaalde kredieten . . . .  

Nog uit te betalen kredieten 

Totaal 

13.117.105 

34.083.880 

47.200.985 

SAMEN 

Uitbetaalde kredieten . . . .  

Nog uit te betalen kredieten. 

Totaal generaal : r.e. 

133.245.009 

78.626.791 

211.871.800 
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SPÉCIALE» PER 31 DECEMBER 1970 
van 0,88867088 gram fijn goud) 

PASSIVA 

KIJE 

LID-STATEN 

— I n beheer ontvangen middelen 

— N og te Sterten middelen . . . 

Totaal 

120.127.904 

44.542.911 

164.670.815 

DAGASCAR EN LANDEN EN GEBIEDEN OVERZEE 

EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP 

- In beheer ontvangen middelen 

- Nog te störten middelen 

Totaal 

VATTING 

In beheer ontvangen middelen 

Nog te störten middelen 

Totaa/ generaal : r.e. 

13.117.105 

34.083.880 

47.200.985 

133.245.009 

78.626.791 

211.871.800 
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VERKLARING VAN HET COMITÉ  
TER CONTROLE VAN DE BOEKHOUDING 

Het Comité ingesteld en benoemd krachtens artikel 14 van de Statuten en  
artikel 25 van het Reglement van Orde van de Europese Investeringsbank voor het 
controleren der regelmatigheid van haar verrichtingen en van haar hoeken : 

— na inzage van die hoeken en bescheiden waarvan het Comité ter uitoefening  
van zijn mandaat een onderzoek nodig oordeelde, 

— na kennisneming van de rapporten opgesteld door de Heren Price Waterhouse 
& Co. waarvan de conclusies hierna zijn vermeld, 

gezien het jaarverslag over 1970 alsmede de halans van de Bank op 31 decem-
her 1970 en de winst- en verliesrekening over het op die datum afgesloten hoekjaar, 
zoals deze zijn vastgesteld door de Raad van Bewind in haar zitting van 14 mei 1971, 

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

verklaart hij deze : 

dat de verrichtingen van de Bank gedurende het hoekjaar 1970 hehhen plaats-
gi vonden met inachtneming van de door de Statuten en het Reglement van Orde  
vcorgeschreven vormvoorschiften en andere hepalingen; 

dat de halans en de winst- en verliesrekening in overeenstemming zijn met de  
hoekingen en dat zij, zowel wat de activa als de passiva hetreft, een juist heeld geven  
van de financiële toestand van de Bank. 

Luxemburg, 25 mei 1970. 
Het Comité ter contrôle van de Boekhoudìng, 

E. RAUS R. LÉONARD H.G. DAHLGRÜN 

ACCOUNTANTSVERKLARING VAN PRICE WATERHOUSE & Co. 

De President 

VAN DE EUROPESE INVESTERINGSBANK Ravensteinstraat 60 
LUXEMBURG ^ 

Wij hebben de balans van de Europese Investeringsbank per 31 december 1970 en de winst- en  
verliesrekening over bet boekjaar 1970 gecontroleerd. Onze contrôle werd verriebt volgens algemeen 
aanvaarde controlebeginselen en omvatte derbalve een zodanig onderzoek van de administratie 
alsmede zodanige andere controlemaatregelen, als wij onder de gegeven omstandigbeden nodig 
oordeelden. 
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De portefeuille bestaat uit (a) schatkistpapier, kasobligaties en obligaties gewaardeerd tegen de 
aankoopkoers doch niet Hoger dan de nominale waarde, dan wel tegen de beurskoers indien deze 
lager is : r.e. 46.202.397, (b) ingekochte eigen obligaties gewaardeerd tegen de aankoopkoers :  
r.e. 3.441.858, (c) wissels en bankaccepten opgenomen voor de nominale waarde : r.e. 6.250.000 en 
(d) — dit jaar voor het eerst — het goudbezit voor de statutaire waarde. 

Naar onze mening geeft de bijgaande jaarrekening, alsmede de in de voorgaande alinea vermelde  
toelichting, een getrouw beeld van de financiële positie van de Europese Investeringsbank per  
31 december 1970 en van de resultaten behaald gedurende het op die datum geëindigde boekjaar in 
overeenstemming met algemeen aanvaarde administratieve beginselen, die in vergelijking met het 
vorige jaar ongewijzigd zijn toegepast. 

22 maart 1971. 
PRICE WATERHOUSE & Co. 
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