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De Heer Minister. 

Besprekingen te Brtnreel van het Multilateraal Europees Betalingsverkeer. 

Ten vervolge op de te Farijs, Basel en Brussel gehouden voorbereidende 
constituerende conferenties over het multilateraal Europees betalingsverkeer 
als een v n de practische wijzen van Europese samenwerking en onderlinge hulp 
werd te Bazel van 8 t/m 12 Januari een poging gedaan om aan de hand der opge
stelde voorlopige reglementen tot saldocompensaties te geraken. 

Daarnaast hield de conferentie zich uitvoerig bezig met de bestudering van 
verschillende systemen van automatische of niet automatische compensaties, een 
uitgesproken wetenschappelijk en technisch probleem; de oplossingen hiervan 
laat ik gaarne aan de experts over. Slechts moge in dit verband worden opgemerkt, 
dat men bij deze problematiek en techniek zal moeten bedenken, dat het onver
standig zal zijn een mogelijk begin van Europese samenwerking te verstikken in 
een dusdanig Ingewikkeld schema van spelregels, dat de betrokken regeringen al
le belangstelling zouden verliezen. 

wat m.i. het belangrijkste was van de besprekingen te Bazel is, dat hier 
een e:rste nogin werd ondernomen om tot een daadwerkelijke Saldoverrekening 
te kernen. De verschillende centrale banken hadden daartoe hun saldi over en 
weer per 31 December 1947 aan de Bank van Internationale Bet J.ingen opgegeven, 
zodat de 3.I.B. de verschillende compensatiemogelijkheden had' kunnen uitrekenen. 
Dit zowel voor de permanente leden - Nederland, België, Luxemburg, frankrijk en 
Italië - als voor de landen, welke slechts in beginsel willen meedoen, doch 
zich hebben voorbehouden van geval, tot geval te participeren, zoals b.v, Dene
marken, Noorwegen, Zweden, Engeland en de Franse bezettingszone in Duitsland. 

Het totaal bedrag der mogelijke compensaties op grond van de saldi per ulti
mo December bedraagt % 5 .180.OuO.- (alle debet-en •redit-saldi gezamenlijk, 
voor zover verrekenbaar). 

Op grond van de antwoorden der Centrale Banken bleek op 12 Januari, dat 
slechts $ 1.500.000.- werkelijk geconverteerd kan ..-orden. Dit omdat de dcandi 
navische landen practisch niet wensten mee te doen, en omdat België bezwaar 
maakte zijn schuld ter waarde van :¥ p.14^.000.- tegenover Zweden te doen com
penseren. 

Het resultaat is dus niet anders dan een hoogst teleurstellende mislukking. 
Hoewel uiteraard in Bazel de motieven van de verschillende Banken resp. de 

betrokken Regeringen niet a^n het licht kwamen, is het rn.i. niet moeilijk deze 
te bevroeden. 

De standen van de diverse monetaire rekeningen zijn in het wezen aer zaak de 
gematerialiseerde positie van het bilaterale handelspolitieke verkeer. Boven
dien de geaccumuleerde positie sedert medio 1945, voor zover uLthans niet door 
pond-, dollar- of credietmanipulaties beinvloed. < t 

Het is in het wezen der zaak in belangrijke mate een handelspolitiek-oila-
teraal probleem - anderzijds een finantiëel politiek probleem, waar het hier 
om gaat. 

Zolang b.v. een vordering op een partnerland in het bilateraal verkeer de 
mogelijkheid biedt -.-oud of dollars op te leveren dan wel een vergroting van de 
levering van bepaalde zeer gewenste producten af te dwingen, zal de verleiding 
wellicht zeer groot zijn deze crediteurpositie te continueren. 

Omgekeerd kan een debiteurpositie heden ten dage ook zeer geschikt m nel 
handelspolitieke verkeer als actief middel gebruikt worden. _ ' 

Deze opvattingen mogen dan al kortzichtig zijn, een feit is het dat ze oe 
staan en ter de**e worden gebruikt of misbruikt. 

NA, 2.03.01 (Arch. AZ/KMP) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 2707
© NA, 2.03.01 (Arch. AZ/KMP) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 2707
http://resources.huygens.knaw.nl/europeseintegratie/doc/S00656



Het zal dus zaak zijn^ langs politieke en/of handelspolitieke weg te 
trachten de betrok.en Regeringen of Regeringsinstc.nties te bekeren. 

Bovendien dient m.i. met alle nadruk betoogd te worden, dat in het kader 
van het Marshall plan de Europese samenwerking, ook waar eni szins mogelijk, 
iets concreets moet laten zien. 

Op het gebied der saldivereffening is zulks op korte termijn en zonder 
m.i. enig wezenlijk nadeel voor de betrok en regeringen mcgelijk. Jij slaan 
als Europeanen wel een zeer miserabel figuur rn^t de resultaten van de eerste 
poging thans te Bazel gedaan. De Amerikaanse oppositie tegen het Marshall plan 
wordt aldus stof tot critiek wel heel gemakkelijk geleverd. 

Hiertegen zal dus geopereerd moeten worden. 
De conferentie te Basel heeft reeds besloten, dat een vertegenwoordiger 

van de B.I.3. de betrokken landen zal bezoeken (m.n. de Scandinavische landen,/, 
doch ik meen dat er meer 6edaan moet en kan worden. De heeren Marjolin en Bert-
houd c-, zullen op hun tocht ook aan deze zaak alle aandacht moeten besteden. 

Voorts kan Nederland wellicht nog op byzcndere wijze activiteit ontplooien | 
zowel in België, waar de Nationale Bank tot een bredere opvatting moet gebracht 
worden als in Scandinavië. Wij hadden nl. in principe zowel met de Naren als 
met de Zweden een overeenkomst omtrent een driehoekstransactie. In het kader van 
het handelspolitiek overleg met deze landen heb ik daartoe reeds in October/ 
November besprekingen geëntameerd. Na veel aarzeling te hebben overwonnen is 
m.i. de mogelijkheid tot compensatie van een redelijk bedrag gegeven. Mijn Noor
se collega wil daarover a.s. week, als wij te Oslo onze handelspolitieke bespre
kingen hervatten, verder spreken. 

De Zweedse Rijksbank wacht op verder initiatief van de Noren, nadat op 
ons verzoek de Zweden de eerste stap bij de Noren hebben gedaan. 

De plannen tussen Nederland, Noorwegen en Zweden, reeds sedert enige tijd 
in voorbereiding, kunnen zonder enig nadeel voor de drie betrokken landen worden 
gerealiseerd in het grotere kader der multilaterale vereffening, zodat anderen 
ervan kunnen profiteren. Dit moet m.i. van onze kant met alle ncidruk bij de 
Noorse en Zweedse autoriteiten bepleit worden. 

Ook '"'•" de Deense Regering, een van de weinige landen met een vordering 
op Zweden, moet ep intensieve wijze bij dit spel betrokken worden. 

Wat België, Noorwegen en Zweden betreft, zou derhalve van Nederlandse 
zijde alle invloed moeten worden aangewend om tot een grotere mate van samen
werking te komen, daarnaast zijn meer algemene en politieke acties tot dit 
doel noodzakelijk. 

Wat Noorwegen en Zweden betreft, moge ik voorstellen zelf reeds op basis 
van de bestaande contacten te trachten in de gewenste richting te werken - dit 
uiteraard zonder uitsluiting van alle andere mogelijke of gewenste pogingen langs 
andere weg. 

DE DIRECTEUR VAN DE BUITENLANDSE 
ECONOMISCHE BETflEM INGÊN, 

20.1.1948. 
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