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1. Bij de besprekingen te Brussel over de economische 

samenwerking in Europa, en met name over de gemeenschappelijke 

markt, spelen gedachten over het oprichten van een Europees inves

teringsfonds een belangrijke rol. Plannen voor de oprichting van 

een Europese Investeringsbank zijn reeds vooral van Franse zijde 

naar voren gebracht, toen men nog niet over Europese integratie 

sprak, en wel in de eerste periode na de oorlog in verband met de 

reconstructie van Europa, riet Marshall-plan heeft aan deze plannen 

destijds hun betekenis ontnomen. Le gedachte heeft echter zijn 

bekoring niet verloren, met name voor onze Latijnse broeders, 

die graag "institutioneel" denken en de neiging hebben in het op

richten van een nieuw lichaam de oplossing van dit of dat probleem 

te zien. 

In Messina is deze gedachte, die ook een rol speelde in 

de "pre-integratie" plannen van de Heer Blaisse, weer naar voren 

gebracht. Zij vindt ook in Nederlandse politieke kringen weerklank. 

Het is daarom nodig te definiëren wat eigenlijk bedoeld wordt. 

2. Het is onloochenbaar, dat in sommige Europese landen, 

met name in het Zuiden van Europa, grote gebieden voorkomen, welker 

kapitaalstructuur verre achter ligt bij de normale toestand in 

est-Suropa. Een dergelijke achterstand kan, bij het vormen van 

plannen voor de Europese economische integratie, niet geignoreerd 

worden. Het probleem is van groot belang voor de landbouwintegratie. 

De oplossing van het vraagstuk der overbevolking in Italië hangt 

er ten nauwste mede samen. In de gedachtengang, dat de Europese 

solidariteit haar uitdrukking moet vinden in een gezamenlijke ver

antwoordelijkheid voor het lot der samenwexkende Europese landen, 

kan de oplossing ervan niet wórden verklaard tot een zaak, die 

uitsluitend de betrokken landen zelf aangaat. Het gaat hier om een 

van de essentiële taken ener Europese economische gemeenschap. 
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3. Men hoede zich intussen het probleem te zien als gelijk
soortig aan dat van de ontwikkeling der z.g. underdeveloped 
countries, zoals dat in SUNFED-verband zou moeten worden behandeld. 
Inderdaad gaat het ook hier om de noodzakelijkheid tot investering 
van kapitaal, dat niet uitsluitend door het betrokken land kan 
worden opgebracht. Het kan ook hier gaan om investeringen, die niet, 
of eerst veel later rendabel zijn. De investeringen kannen ook hier 
tot betalingsbalansproblemen leiden. Maar het gaat niet om landen 
die behoefte hebben aan "grants" voor het opbouwen van de z.g. 
infrastructuur. Deze landen kunnen, in het algemeen gesproken, de 
opbouw van de infrastructuur zelf uit hunne begrotingen financieren, 
'"aar zij behoefte aan nebben is de financiering van de betalings
balanstekorten, welke de investering in de infrastructuur en in de 
daarop volgende wel rendabele projecten kan veroorzaken. Ook kan 
behoefte bestaan aan buitenlandse financiering van zodanige pro
jecten. Vat de gezamenlijke staten dus moeten doen, is deze 
financiering, die dus in beide gevallen normaal rendabel kan zijn, 
mogelijk te maken. Het is niet gezegd, dat die mogelijkheid per se 
moet worden gezocht in de verstrekking van het kapitaal door de 
gemeenschap der samenwerkende landen. In vele gevallen zal het 
voldoende zijn als de kapitaalmarkt in de kapitaalexporterende 
landen wordt opengesteld. In andere gevallen zal een garantie nood
zakelijk blijken. Het zal in die laatste gevallen gewoonlijk gaan 
om aanvullende financiering nadat andere bronnen van financiering 
zijn uitgeput. 

4. Er bestaat dus niet zozeer behoefte aan een investerings
bank of zelfs aan een investeringsfonds, dan wel aan een gemeen
schapsorgaan, dat het probleem van de investering in achtergebleven 
gebieden onderzoekt. Voorts aan een institutionele regeling, die 
gezamenlijke garanties mogel^ijk maakt. Waarschijnlijk kunnen beide 
taken verbonden worden aan het z.g. Readaptatiefonds. Het wil mij 
voorkomen, dat de Nederlandse Regering tegenover een verzorging van 
het hier aangegeven investeringshelang een positief standpunt moet 
innemen. Een negatief standpunt zou in strijd zijn met haar 
algemene politiek en haar algemene doelstelling betreffende de 
Europese integratie. 
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