
M I N I S T E R I E V A N B U I T E N L A N D S E Z A K E N 
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ïïotitie van Mr. J.V.'. Beyen voor I-ïinister I'ansholt 
naar aanleiding van zijn brief van 4 Augustus 1955 

inzake Europees Investeringsfonds 

1. "Sr bestaat tussen Minister Mansholt en mij geen 
verschil van mening, behalve - wellicht - met betrek
king tot de techniek der financiering. Ook ik ga er 
van uit, dat er, voor de zgn. infrastructuur en voorts 
in de landbouwsector investeringen nodig zijn in ob
jecten, die, in bedrijfseconomische zin, niet rendabel 
zijn. Voor dit soort objecten - en trouwens, in bepaal
de gevallen ook voor op zichzelf wel rendabele objecten, 
zal directe financiering door particulier kapitaal niet 
mogelijk zijn. De vraag, welke rijst, is of, en in hoe
verre de financiering van dergelijke objecten recht
streeks zal moeten geschieden door een te scheppen 
Europees Investeringsfonds. 

2. Minister i'.ansholt is het blijkbaar met mij eens, 
dat deze vraag in haar algemeenheid ontkennend moet 
worden beantwoord. In beginsel zal de financiering van 
de hierbedoelde objecten moeten geschieden door het 
land, waarin zij worden uitgevoerd. Er zullen echter 
gevallen zijn, waarin een zodanige financiering voor 
het betrokken land moeilijkheden oplevert. Deze moei
lijkheden zullen zelden van dezelfde orde zijn als die 
van zgn. onontwikkelde gebieden, voor welker oplossing 
de S.U.K.F.E.D. is bedoeld. Daarbij gaat het immers 
om gevallen, waar het betrokken land zelf niet over 
de physieke productiemiddelen beschikt om de investering 
in quaestie te bewerkstelligen, of wel, indien het ge
heel of ten dele wel over die middelen zou beschikken, 
een te primitieve financiële en monetaire structuur 
heeft om de financiering er van te kunnen doorvoeren. 
3ij de landen van Europa gaat het niet om moeilijkheden 
van deze orde. In het algemeen zijn daar de physieke 
productiemiddelen wel aanwezig. Voor zover er sprake is 
van vermeerderde invoer, gaat het in die landen slechts 
ten dele om invoer, direct nodig voor het investerings
object. Vat gefinancierd moet worden is veeleer de 
meerdere invoer, door de investering indirect veroor
zaakt, en wel door de koopkrachtsinspuiting, welke de 
investering medebrengt. De plannen tot ontwikkeling 
van Zuid-Italiè' zijn hier een sprekend voorbeeld van. 
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Er bestaat bij de Europese landen dan ook niet 
;eer behoefte aan hulp bij de financiering van 

de projecten in quaestie (rendabel of niet rendabel) 
Wat zij nodig hebben is hulp bij het opvangen van 
de gevolgen dier projecten voor de betalingsbalans, 
alsmede in sporadische gevallen hulp bij het finan
cieren van een begrotingstekort, veroorzaakt door 
deze projecten. 

4 * 

De vraag of, teneinde het opbouwen van de zgn. 
infrastructuur en de modernisering van de landbouw 
mogelijk te maken, bijzondere financieringswijzen, 
bijzondere voorwaarden of wel "grants*1 nodig zijn, 
moet dus «orden beantwoord niet in rechtstreeks ver
band met de projecten zelf, maar in verband met de 
financiële politie der betrokken landen. Sommige lan
den zullen de •-•ierboven bedoelde projecten zelfstandi 
kunnen financieren. Andere landei: zullen ter opvan 

*** 

;ingf-/-f 

van de gevolgen op hun betalingsbalans buitenlandse ^ ii^* 
credieten behoeven. In enkele gevallen h^1^ ^ 
eze buitenlandse leningen niet zonder bij- f̂ ' 

«ondere garanties kunnen plaatsen, In zeer speciale 
gevallen 
dere voorwaarden dan we 

leningen 
zullen zij 

zal behoefte bestaan aan leningen met bijzon-
aan "grants" 

Slechts v or deze laatste speciale gevallen kan , 'pji^ 
directe financiële hulp van een Inveateringafonda A4-
nodig zijn. (Voor een Investerin^:sbank komt deze laat 
ste soort financiering niet in a-. . .r-iago XL een 
dergelijke bar)'., bestaat generlei behoefte). 

In hoever 
stellino van e 
zgn, ieadap ba 
het verschil n 
weinig zin twe 
schikkende ov<i 
ciale steunma? 
het karakter v 
die allen ten 
mogelijk en 
geen bezwaar é 
Gemeenschap te 
deling van he + 

ra bestaat er verschil tussen de doel
en dergelijk Invest^ringsfonds en het 
iiefonds"? Meer dan theoretisch lijkt 
•rauwelijks. In ieder geval heeft het 
e verschillende instanties, ieder be-
r een eigen fonds, te belasten mat finan-
ïregelen, die i n beide gevallen niet 
an normale leninger zullen hebben, en 
doel hebben de Gemeenschappelijke Markt 
ü/aardbaar te maken. Ik zie dan ook . 
én vaste Oommissie van ambtenaren der 
belasten met de voorbereidende behan-
probleem in zijn geheel, t.w. 

x) Financiering van een begroting bekort 
met buitenlandse hulp zal slechts in 
zeer bi j zo.ui ere gevallen in a n .ai-
>:ing komen. 
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1. garanties voor overigens normale staatsleningen 
in het buitenland; 

2. leningen op bijzondere voorwaarden, of grants, 
te verstrekken uit het £emeenschapsfonds ter ver
gemakkelijking van de financiering c.ocr een lid 
der Gemeenschap van investeringen, nodig om de 
productiecapaciteit van dat lid op te voeren; 

3. leningen °k*bijzondere voorwaarden» of grants, te 
verstrekken uit het gemeenseh .y>3fonds, ter bevor-
derir._; d.: aanpassing van rakere industrieën 
of industrietakken aan de door de invoering van 
de gemeenschappelijke markt geschapen condities; 

4. financiële participatie in maatregelen, door een 
land der Gemeenschap te tref:en, no.'.ig voor herscho
ling of ondersteuning van arbeiders, dia ten gevolge 
van de invoering van de Gemeenschappelijke Markt van 
werkkring ,.n.oeten veranderen. 
Deze Commissie zou moeten adviseren aan de Executiva 
van de Gemeenschap, die de garanties zou moeten ge
ven en. het beheer over het Fonds zou moeten hebben. 
Voor een aparte 'Tireotie" van het Fonds bestaat 
geen goede grond. 

5. Wat de voeding van het Fonds Letr-üft, vermag ik 
niet te begrijpen waarom sommige landen zich zo heftig 
verzetten tegen de gedachte, het r.onds 'uit een zeer 
lichte heffing op alle invoeren en uitvoeren te voeden 
(bijvoorbeeld"! pro mille) en nog minder waarom de Ne
derlandse Delegatie zich bij dit verset zo van harte 
aansluit. Persoonlijk heb ik die gedachte steeds verde
digd. Als het heffingsysteea practisch uitvoerbaar zou 
zijn, is het aeker beter dan het ongelukkige systeem 
van staatsbijdragen volgens een bareme. De opvatting, 
dat het heffingsysteem practisch niet uitvoerbaar is, 
berust vooralsnog uitsluitend op verklaringen van de 
Ministeries van Financiën. Ik moge er op aandringen, dat 
geen standpunt ten deze wordt fcBJfenoaen voordat de zaak 
behoorlijk bes .roken en onderzoekt; is. 
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