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De door de landbouwkredietkiloperaties verleende kredieten, onderverdeeld naar omvang en - lc)(,ptijd (in min Schilling)
TABEL 55

NAAR OMVANG VAN 10 000 SCH. VAM 50.000 SCH.  VAN 300.000 SCH.  VAN I MLN SCH.
> 5  M LM SCH. TOTAAL 9Tor to.000 SCH.ULTIMO TOT 50000 5CH. TOT 300.000 KH.  TOT I MLN  SCH.  TOT 5 MLM SCH.

1947                 40            ,5                                  64 jt8
1951 195           91 393 679

1957   625  997   810    403   543 1378
1962 751 2286

i.880   872
848 1.4 54

8.091

NAAR LOOPTUD Tor 3 MAANOEN VAM 3 » 11 MAANDeN VAN 12 MAANDEM LANGER DAN 5 jAAR TOTAAL 9ULTIMO TOTSJAAR

1947                                          0 35 el
lia

1951 160 2 o 2 262 55                             6791957 453 919 1.656 350 3.398
i962 1.568 lilI 3.854 1.548 8.091

1) inklusief de interbankaire kredieten, vandaar afwijkend met de in tabel 54 vermelde cijfers.
Bron: Mitteilungen des Direktoriums der Osterreichischen Nationalbank

Als gevolg van een technisch misverstand komen in de cuferopstellingen van tabel  55 op bladzude 176 helaas enkele
hinder'Uke onjuistheden voor. De juiste cuferopstellingen gelieve U bovenstailnd aan te treffen.



DE FINANCIELE EN MONETAIRE
ONTWIKKELING VAN

OOSTENRIJK NA 1945

PROEFSCHRIFT TER VERKRIJGING VAN DE GRAAD
VAN DOCTOR IN DE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN
AAN DE KATHOLIEKE HOGESCHOOL TE TILBURG OP GE-
ZAG VAN DE RECTOR MAGNIFICUS DR. C. F. SCHEFFER,
HOOGLERAAR IN DE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE, IN

HET OPENBAAR TE VERDEDIGEN OP
DONDERDAG 25 JUNI 1964
DES NAMIDDAGS TE 4 UUR

DOOR

PIET MARIA HELENA WILLEMS

GEBOREN TE SITTARD.

--#.
„ ,

40  T /.' i   l   S.   /0 Z  5 j   ·    s
1 £: :. 0:93*"' 2/j : 

'           i,-  B-  ,1  »i,        \-JID   .,    / 43   '4  f     0      /
-1.·f 3 2 4   1436)  E 332.4  436

\ »''         )i
331

1- l436)

1964

D R U K K E R I J H E N R I B E R G M A N S  N.V. - T I L B U R G



PROMOTOR:

P R O F.    D R.    H.  W. J. B O S M A N



Aan mijn ouders,

aan 11,911 l'rouw.



VOORWOORD

Bij het ter perse gaan van mijn studie over de na-oorlogse financiele-
en monetaire ontwikkeling van Oostenrijk neem ik graag de gelegenheid
te baat U, Hoogleraren aan de Katholieke Hogeschool, oprecht dank te
zeggen voor al hetgeen U mij tijdens mijn studententijd op kolleges en
daarbuiten als basis voor mij n verdere leven hebt willen meegeven en
voor de warme belangstelling, waarmee U mijn studie na het doctorale
examen zijt blijven volgen.

Hooggeleerde Bosman, toen ik kort na mijn afstuderen aan de hand
van een globale schets van  de te behandelen onderwerpen de mogelijk-
heden voor het schrijven van dit proefschrift met U mocht bespreken,
was U terstond bereid de leiding van deze studie op U te nemen.
Het was aan U mijn jeugdig enthousiasme te temperen en in goede ba-
nen te leiden en mij in perioden van geringe vooruitgang het vertrouwen
in het uiteindelijke resultaat te doen behouden. Met zeer veel toewijding,
een in hoge mate wetenschappelijk-kritische instelling en met grote takt
hebt U deze taak volbracht. Daarvoor dank ik U van ganser harte.

Zeergeleerde Jongman, gedurende de periode, dat ik in de gelegen-
heid was mij onder Uw direkte leiding te bekwamen in het vorsen naar -
en het formuleren van de financiele - en monetaire verschijnselen in
Nederland heb ik vele ervaringen mogen opdoen, die mij bij mijn studie
over de verhoudingen in Oostenrijk van zeer groot nut zijn gebleken.
Voor Uw bijdrage in mijn wetenschappelijke vorming ben ik U zeer
erkentelijk.

De aard van de te behandelen materie bracht met zich, dat ik in
hoge mate een beroep moest doen op de welwillendheid van Oostenrijkse
experts en -instanties. Het zou in dit verband te ver voeren hen alle(n)
met name te noemen en afzonderlijk te bedanken. Het verheugde mij
zeer, dat ik op hen nimmer tevergeefs een beroep deed. Hiervoor ben
ik hen zeer dankbaar. De gesprekken, die ik te Wenen met deskundigen
bij uitstek zoals Prof. Dr. H. Krasensky, Hoogleraar aan de Hochschule
fur Well:handel, Dr. M. Scheithauer, Direktor der Oesterreichischen Na-
tionalbank, Dr. Fr. Heissenberger, Direktor der Creditanstalt-Bankverein,
Hofrat Dipl. Kfm. Dr. jur. M. Kahl, Generaldirektor des Landes-Hypo-
thekenanstalts fiir Niederijsterreich, Dipl. cons. academiker E. Strasser,
Direktor der Genossenschaftlichen Zentralbank t, Dr. h.c. Ing. Vinzenz
Schumy, Generalanwalt des Oesterreichischen Raiffeisenverbandes t,
Kommerzialrat Erich Manhardt, Direktor der Oesterreichischen Zentral-



genossenschaftskasse en te Salzburg met de Heren Spangler, direkteuren
van het oudste partikuliere bankiershuis in Oostenrijk, Sp ngler & Co,
mocht voeren, waren voor mijn studie van onschatbare waarde. Voor de
spontane medewerking bij het tot stand komen van deze gesprekken en
de grote openhartigheid, waarmede zij hun eigen visie op de diverse
financiele - en monetaire problemen gaven, ben ik hen uitermate erken-
telijk Volgaarne heb ik de door hen gemaakte opmerkingen in mijn
studie verwerkt. Waar hun mededelingen een meer vertrouwelijk karak-
ter droegen, geschiedde zulks zonder bronvermelding.

Mijn dank gaat eveneens uit naar de Heren G. van de Weyer, Ing.
te Heerlen en G. Schreurs te Sittard voor hun medewerking bij het
persklaar maken van het manuskript en de korrektie der drukproeven.

Last, but not least, betuig ik mijn dank aan mijn dierbare ouders en
lieve vrouw voor de grote inspanningen en zorgen, die zij zich voor mijn
academische opleiding en het tot stand komen van dit proefschrift heb-
ben willen getroosten.

Moge het feit, dat ik aan hen dit eindresultaat opdraag, hen enige
voldoening schenken.

Sittard, mei lf 64.



HOOFDSTUK 1

TERREINVERKENNING

INLEIDING

Nadat op 14 april 1945 de slag om Wenen in een overwinning voor
de Amerikaanse en Russische legers was geeindigd en het gebulder van de
kanonnen in Oostenrijk was verstomd, proklameerde de door de voorlo-
pige Regering benoemde Kanselier, Dr. Karl Renner, op grond van de
Verklaring van Moskou  van   1   november   1943   (1)   - in februari   1945
was deze op de konferentie van Jalta andermaal door de grote mogend-
heden bekrachtigd - op 27 april 1945 het herstel van de Republiek Oos-
tenrijk.

Ofschoon de Verklaring van Moskou Oostenrijk de jure de sou-
vereiniteit in het vooruitzicht had gesteld, zou het toch nog ruim 10 jaren
duren, vooraleer de souvereiniteit  op   15  mei   1955 de fakto van kracht
werd.

Bij de beEindiging van de vijandelijkheden was van Oostenrijk niet
veel meer dan een puinhoop over; de verbindingswegen waren verwoest,
de transportmiddelen waren vernield of als buit weggevoerd en de indu-

strie-gebouwen, voorzover deze althans nog overeind stonden, konden
niet ten nutte worden gemaakt als gevolg van een nijpend tekort aan
grond en hulpstoffen en de ontwrichting van de energievoorziening. In
vele gevallen waren de fabrieken en installaties gedemonteerd en waren
de onderdelen naar elders overgebracht. Voorts waren alleen in Wenen
meer dan 37.000 woonhuizen totaal vernield en ongeveer 50.000 licht of
zaar  beschadigd  (2).

( 1)     Op  de  van 18 oktober  tot 2 november gehouden konferentie werden de Minis-
ters van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten, Rusland en Engeland
het eens over het herstel van een vrij en onafhankelijk Oostenrijk.

(2)      Ein Jahrhundert Creditanstalt-Bankverein,   blz.   241.
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Onmiddellijk na de oorlog vertoonde ook de voedselvoorziening een
triest beeld. De levensmiddelenvoorraden waren tot minimale proporties
geslonken en in Wenen was er zelfs gebrek aan drinkwater. De toestand
op dit punt werd nog verergerd door de omstandigheid, dat talloze
vluchtelingen in Oostenrijk waren beland en daar in kampen verbleven,
die natuuilijk ook in de toch al schaarse levensmiddelenvoorziening
moesten worden betrokken  (3).

Het land werd verdeeld in vier bezettingsz6nes, die aanvankelijk
streng van elkaar gescheiden bleven en terwijl de bevolking pogingen in
het werk stelde de oorlogsschaden te herstellen, gingen de bezettings-
machten - in de eerste maanden hielden deze ongeveer 1 millioen sol-
daten in Oostenrijk gestationeerd - op verschillende plaatsen over tot
konfiskatie en demontage van voormalig Duitse ondernemingen   (4).
Dit laatste geschiedde overeenkomstig de besluiten van de Potsdammer
Driemogendheden-konferentie, die van 16 juli tot 2 augustus 1945 werd
gehouden. Rusland, dat als herstelbetaling o.m. het recht had gekregen
de in zijn bezettingsz6ne liggende voormalig Duitse bedrijven over te
nemen, legde metterdaad beslag op ongeveer 300 ondernemingen, die
aan ongeveer 60.000 personen werkgelegenheid verschaften. Onder de
overgenomen bedrijven bevonden zich alle oliemaatschappijen, het groot-
ste gedeelte van de elektro-industrie, de meeste ijzer- en staalbedrijven,
chemische industrieen alsmede vrijwel alle aktiva van de Donau-Dampf-
schiffahrts-Gesellschaft  (5).

De Verenigde Staten van Amerika deden op 10 juli 1946 in een
brief aan de toenmalige Bondskanselier, Figl, afstand van de hun rech-
tens toekomende Duitse eigendommen in Oostenrijk. Engeland en Frank-
rijk verklaarden zich enige tijd daarna eveneens bereid deze kwestie in
een voor Oostenrijk gunstige zin te regelen. De Bondskanselier besloot

destijds de vergadering van de Nationatrat, die zich met de problemen
rond het „Deutsche Eigentum" had bezig gehouden, met de wel histo-
rische uitspraak: „Die Vorraussetzung fur den Neuaufbau des Staates ist,
dass man uns den Hammer, die Schaufel und die Pflugschar nicht weg-

(3)   idem, blz. 242.
(4)  Dr. Franz Nemschak, Ten Years of Austrian Economic Development 1945-1955,

biz. 5.

( 5)     Ein Jahrhundert Creditanstalt-Bankverein,   blz.   242.
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nimmt. Das ist das einzige, worum wir die alliierten Mlichte bitten. Das
heisst also. Wir bitten um nichts anderes als: Lasst uns Oesterreicher

arbeiten" (6).

Het  streven het produktieapparaat  zo snel mogelij k  weer  op  gang  te

brengen werd door de chaos, waarin het geld- en financiewezen ver-
keerde, ten zeerste belemmerd, In het kader van de financiering van de

oorlog was namelijk een aanzienlijke hoeveelheid betaalmiddelen in om-

loop gebracht, die vervolgens in de sfeer van de goederen, die voor de
bevrediging van de inhaalvraag en de uitvoering van de wederopbouw-
werken dringend nodig w:lien, geen tegenwicht kon vinden. Het gevolg
van de omvangrijke zwevende koopkracht was, dat grote prijsstijgingen
optraden, zwarte markten ontstonden en andere symptomen van een
inflationistische ontwikkeling zich manifesteerden. Ter illustratie van
dit euvel zij vermeld, dat in december 1945 op de zwarte markt voor
wittebroodsmeel een prijs werd betaald, die het 188-voudige was van de
officiale prijs; voor suiker werd toen 390 en voor vet zelfs 463 maal de
officiele prijs gegeven  (7).

Op het gebied van het bailkwezen was er ten tijde van het Duitse

regime heel wat veranderd. Bij de inlijving van Oostenrijk had men van
Duitse zijde sterk aangedrongen op liquidatie van de grote Oostenrijkse
bankinstellingen of tot omvorming van deze tot filialen van de grote
Duitse banken. Als gevolg van de scherpe tegenstand van de verschillen-
de bankdirekties had deze politiek niet overal sukses. Met name de drie

grootste banken zijn blijven bestaan. Ten aanzien van de kleinere banken
had zich echter w61 een ingrijpende wijziging voltrokken: v66r 1938 wa-
ren alleen al aan de Wiener Platz te Wenen meer dan honderd bank-
huizen en effekten-kommissionnairs gevestigd. Na de liquidatie van de
joodse bankinstellingen bleef van dit aantal slechts ongeveer 1/10 ge-
deelte over. Ofschoon dit inschrompelingsproces op het eerste gezicht be-
treurenswaardig kan lijken, mag men, aldus Karlik (8), toch niet uit het
oog verliezen, dat het roornaamste werkterrein van deze partikuliere
bankiers, het effekten- en deviezenkommissiebedrijf, in vergelijking met

(6)  idem, biz. 367.
(7)  idem, blz. 367.
(8)  Dr. Eduard Karlik, Volkswirtschaftliche Leistungen der Bsterreichischen Banken

seit 1945; Oesterr. Bank-Archiv 1953, biz. 108 en 109.
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de jaren van v66r 1938 een zo grote inkrimping had ondergaan, dat iede-
re overbezetting op dit punt tot ongezonde konkurrentieverhoudingen
zou hebben geleid.

De balanspositie van de Oostenrijkse bankinstellingen was bij de
ineenstorting van het Derde Rijk verre van rooskleurig: een groot ge-
deelte van de kasmiddelen was tijdens of \'lak na de oorlog geplunderd
of in beslag genomen en de vorderingen op de debiteuren in de partiku-
liere sektor waren goeddeels oninbaar of op zijn minst dubieus gewor-
den. De deelnemingen in binnen- en buitenland waren er al niet veel
beter aan toe. Een wel uitzonderlijk zware slag bracht de noodgedwongen
gepleegde oorlogsfinanciering met zich doordat het in portefeuille ge-
nomen ,,Reichspapier" bij de Duitse nederlaag waardeloos werd. Tegen-
over de totale tegoeden bij alle Oostenrijkse kredietondernemingen ten
belope van ongeveer 15 milliard RM stond toen voor niet minder dan
9 milliard aan dergelijk papier. Dit laatste hield in, dat, alleen al als ge-
volg van de direkte deelneming van de kredietondernemingen aan de
oorlogsfinanciering, deze tegoeden 60% in waarde hadden ingeboet, zon-
der dat de inleggers zich van dit feit ten volle bewust waren (9).

In bovenstaande, in het kort geschetste, omstandigheden was het
zaak, dat de daartoe kompetente instanties op zo kort mogelijke termijn
een nieuwe grondslag voor een normaal funktionnerend geldwezen
schiepen en het vertrouwen van de bevolking in de waarde van het geld
probeerden te herstellen. In dit verband moest allereerst een einde wor-
den gemaakt aan een verdere overspoeling van het land met (waardeloze)
Reichsmarkbiljetten en moest een Oostenrijkse instantie, die de uitgifte
van nieuwe bankbiljetten zou kunnen regelen, in het leven worden ge-
roepen. Deze instantie zou verder een aanpassing van het kredietapparaat,
dat nog volledig op de Duitse behoeften was afgesteld, aan de Oosten-
rijkse verhoudingen moeten realiseren.

Tot nader order werd het Ministerie van FinanciEn aangewezen om
toezicht  op het kredietapparaat  uit te oefenen  en een (nood)wetgeving
te ontwikkelen, die erop gericht moest zijn het geld- en kredietwezen in
stand te houden, respektievelijk in meer normale banen te leiden.

(9)  idem, biz. 110.
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BEKNOPT OVERZICHT VAN DE MAATREGELEN TER
SANERING VAN HET GELD- EN KREDIETWEZEN

Als uitvloeisel van de aan het Ministerie van Financien opgedragen
taak kwamen in de periode direkt na de tweede wereldoorlog verschil-
lende saneringswetten en -besluiten tot stand, die voor een goed begrip
van de verdere monetaire ontwikkeling een, zij het summiere, bespreking
niet kunnen ontberen.

De eerste maatregel gold de Oostenrijkse centrale bank, de Oester-
reichische Nationalbank, die krachtens de Notenbank-Ueberleitungs-
gesetz  (10)   van  3  juli  1945 de vervulling  van  haar vroegere funkties
weer op zich kon nemen. Overeenkomstig deze wet nam de Nationalbank
dat gedeelte van de bankbiljettencirkulatie en terstond opeisbare ver-
plichtingen van de Deutsche Reichsbank over, dat door de wet tot
Oostenrijkse cirkulatiemiddelen werd verklaard. De Bank nam voorts
alle aktiva van de Reichsbank, die zich op Oostenrijks territorium be-
r'onden, over en werd daarenboven gemachtigd alle aanspraken, die uit
liet eertijds weghalen van de goud- en deviezenreserves voortvloeiden, te
laten gelden. Als dekking van de over te nemen verplichtingen mocht de
Nationalbank een vordering op de Reichsbank, gelijk aan het bedrag van
bedoelde verplichtingen, onder haar aktiva opnemen. De overgang der
aktiva  van de Reichsbank  op de Nationalbank geschiedde belastingvrij.
Bij de Notenbank-Ueberleitungsgesetz kreeg de Bankdirektie de opdracht
een nieuwe bankwet te ontwerpen en daarbij rekening te houden met een
door de omstandigheden geboden grotere invloed en ruimer toezicht
van de centrale bank op de kredietverlening

Eveneens op 3 juli 1945 kwam de wet houdende bepalingen met be-
trekking tot het herstel van het betalingsverkeer bij de kredietonderne-
mingen, de Schaltergesetz (11), tot stand. Deze wet machtigde en ge-

(10)   Gesetz  vom  3.  Juli 1945 iiber die einstweilige Neuordnung del:  Oesterreichischen
Nationalbank (Notenbank-Ueberleitungsgesetz); Staatsgesetzblatt  Air  die  Repu-
blik Oesterreich 1945 1 45.

(11)   Gesetz  vom  3.  Juli 1945 iiber die Wiederaufnahme der Zahlungen der Kredit-
unternehmungen (Schaltergesetz); Staatsgesetzblatt fur die Republik Oesterreich
1945 / 44.
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bood de kredietondernemingen met ingang van 5 juli het betalingsver-
keer onder de volgende voorwaarden te hervatten:

I     a)  over de stortingen, die op of na 5 juli 1945 op rekening of spaar-
boekje plaats vonden, kon zowel chartaal als giraal onbeperkt wor-
den gedisponeerd;

b) het via deze stortingen in de periode van 5 tot 20 juli aan het
daglicht komende inkomen of vermogen zou niet tot voorwerp van
een belastingvervolging worden gemaakt;

c) de stortingen, die na 5 juli plaats vonden, zouden bij een toe-

komstige geldsanering in een gunstigere situatie worden geplaatst
dan de Reichsmarkbiljetten.

II   Voor de gelden, die v66r de „Schalteriiffnung" waren gestort, gol-
den een aantal dispositiebeperkingen:

a) dispositie over een per 5 juli aangehouden saldo was tot 40%
zonder opgave van de besteding mogelijk, mits zulks geschiedde via
overschrijving in het girale verkeer;

b) dispositie over een per 5 juli aangehouden saldo in de vorm
van  opname in kontanten  was  tot een maximum  van 150 Reichs-

mark per persoon alleen toegestaan aan hen, die niet de beschikking
hadden over voldoende lopende inkomsten en als gevolg van ouder-

dom, invaliditeit, ziekte of gezinsverplichtingen niet in staat waren
door het verrichten van arbeid een toereikend inkomen te verwer-

ven;

c)  met beperking tot 40% van het per 5 juli aanwezige saldo moch-
ten uitbetalingen in chartale vorm worden gedaan door
1. bedrijven voor lonen en salarissen tot een maximum van 200
Reichsmark per werknemer per maand;
2. sociale verzekeringsinstellingen voor (de betaling van) zieken-
gelden en andere uitkeringen, zulks tot een maximum van 150

Reichsmark per gerechtigde per maand.

Los van bovenstaande bepalingen mocht eenieder voor de betaling van
ziekenhuiskosten, begrafenisrekeningen en huurpenningen tot 40% van
het per 5 juli aanwezige saldo in chartale vorm beschikken.

Na de uitvaardiging van de Schaltergesetz kwam het betalingsver-
keer weer spoedig op gang, doch vervolgens noopte de onbekendheid

met de hoeveelheid in cirkulatie verkerende Reichsmarkbiljetten en de
door de geallieerden in omloop gebrachte militaire Schillingen (ook wei
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als AMS-Schillingen aangeduid) tot een zo spoedig mogelijke overgang
op een nieuw nationaal geldsysteem. Hiertoe en, zeker niet in het minst,
met het doel de chartale geldhoeveelheid te verminderen werd op 30
november 1945 de Schillinggesetz (12) uitgevaardigd. In deze wet werd
bepaald, dat alle Reichsmarkbiljetten met een nominale waarde van 10
Reichsmark en hoger, alsmede de AMS-Schillingen van 10 Schilling en
hoger, nA 20 december 1945 hun geldigheid zouden verliezen. Vanaf dat
moment zouden als wettig betaalmiddel fungeren:
a) de door de Nationalbank uit te geven, in Schilling luidende, bank-

biljetten.

b) de AMS-Schillingbiljetten van 5, 2 en 1 Schilling en 50 Groschen,
c) de Reichsmarkbiljetten van 5, 2 en 1 RM,
d) de pasmunten van het Reichsmark-stelsel.

Met ingang van 21 december 1945 werd de Schilling weer de offi-
ciale munteenheid in Oostenrijk.

De in te trekken bankbiljetten moesten gedurende de periode van
13 tot 20 december 1945 bij de in de wet genoemde inleveringscentralen
worden gedeponeerd. (Winkeliers konden bedoelde bankbiljetten ook
nog  op  21  en 22 december inleveren). Rechtspersonen en verenigingen
moesten hun inleveringsplicht vervullen bij de instantie, bij wie zij een
rekening of spaarsaldo aanhielden.

Voor de ingeleverde bankbiljetten - de omwisseling geschiedde in
de verhouding 1 RM = 1 Schilling - ontving de inleveraar voor elke,
op het inleveringsformulier  met name genoemde, natuurlijke persoon
maximaal 150 nieuwe Schillingen. Voor de tegenwaarde van een even-
tueel surplus aan ingeleverde bankbiljetten werd zijn rekening of spaar-
boek gekrediteerd. Rechtspersonen en verenigingen kregen bij de inle-
vering geen nieuwe bankbiljetten; voor de volle tegenwaarde van de
door hen ingeleverde biljetten werd hun rekening of spaarboek tegoed-
geschreven.

De inleveringscentralen, met uitzondering van de Postkantoren,

( 12)  Gesetz  vom 30. November  1945 uber Massnallmen  auf dem Gebiete  der  Wiih-
rung (Schillinggesetz); Staatsgesetzblatt fur die Republik Oesterreich  1945  1 231.
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moesten de bij hen in het kader van de omwisseling ingeleverde en als
tegoeden geboekte bankbiljetten, alsmede hun eigen bezit aan oude bank-
biljetten naar een speciale rekening bij de centrale bank overboeken. Ook
de vervallen verklaarde biljetten, waartegen nieuwe werden afgegeven,
moesten naar de centrale bank worden overgeboekt.

Schematisch kan de inwisselingsprocedure van de Schillinggesetz als-
volgt worden weergegeven:

Uitgangssituatie: hoeveelheid  in te trekken bankbiljetten     1.400;
deze berusten bij: natuurlijke personen 500,

rechtspersonen 800,

de inleveringscentralen zelf 100.

Inleveringscentr:lien Centrale Bank

Kas         100 | |
Bankbil jetten  1.400

Bij inlevering door de natuurlijke personen en de rechtspersonen wordt
de  situatie  bij de inleveringscentralen

Inleveringscentralen

Kas (oude bankbiljetten) 100 Tegoed natuurlilke personen 350

Bil jetten natuurlijke pers. 500 Tegoed rechtspersonen

Billetten   rechtspersonen (inkl. (inkl. verenigingen)  800
verenigingen)      800        I       Cit   te reiken nieuwe biljetten           150

Na overboeking der ingetrokken biljetten naar de centrale bank wordt
de eindsituatie:

Inieveringscentralen Centrale bank

Vordering op centrale Tegoed nat. pers. 350              I (Nieuwe) bankb. 150
bank 1.250 regoed rechtspers. Verplichting jegens

(inkl. veren.) 800 inleverings-

centralen 1.250

Tegelijk met de inkrimping der chartale geldhoeveelheid werden
ook voor de girale- en spaartegoeden beperkende regelen gesteld. Het
in chartale vorm beschikken over saldi, die in de periode v66r de bevrij-
ding en tussen 1 en 22 december 1945 waren ontstaan, werd beperkt tot
een aantal gevallen, die wij bij de bespreking van de Schaltergesetz voor
het merendeel reeds signaleerden:
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(art. 13)

I    a) tot een bedrag van 150 Schilling per maand voor de bestrijding
van de noodzakelijke kosten van levensonderhoud voor het geval,dat men niet de beschikking had over voldoende lopende inkomsten
en (men) als gevolg van ouderdom, ziekte of gezinsverplichtingenniet in staat was door het verrichten van arbeid een voldoende in-
komen te verwerven;
b) voor de uitbetaling van ziekengelden en uitkeringen door de
sociale verzekeringsinstellingen tot een bedrag van 150 Schilling
per gerechtigde per maand;

II met beperking tot 409 van het per 30 november aanwezige saldo:
a) voor bedrijven ter betaling van of het geven van voorschot op
lonen en salarissen tot een bedrag van 200 Schilling per loon- of
salarisontvanger per maand;
b) voor de betaling van ziekenhuisrekeningen en begrafeniskosten;
c)   voor de kwijting van huurpenningen;
d) voor de betaling van premien in het kader van de kontraktuele
verzekeringen tot een maximum van 150 Schilling per maand.
Met betrekking tot de nA de bevrijding tot 30 november gestorte

bedragen werd, ingevolge artikel 14, de volgende regeling van kracht:
opneming in chartale vorm was, met vermelding van de besteding, toe-
gestaan in de hierboven onder 1 a) en 1 b) gegeven gevallen en voorts,
zonder opgave der besteding, tot 40% van het saldo per 30 november.

In het girale geldverkeer mocht men over beide hierboven genoem-
de soorten tegoeden - die, welke v66r de bevrijding en tussen 1 en 22
december waren ontstaan alsook die, welke nd de bevrijding tot 30 no-
vember waren gestort - zonder opgave van de besteding beschikken tot
40%  van  het per 30 november aanwezige saldo (artikel  15)

Voor de nA 22 december ingelegde bedragen werd geen enkele
dispositiebeperking afgekondigd.

Bij de intrekking van de eerder genoemde bankbiljetten werd voor
een bedrag van 7.660,9 mln Schilling aan Reichsmark-biljetten en voor
circa  1 milliard Schilling aan AMS-Schillingen ingeleverd  (13).  De niet-
ingeleverde bankbiljetten van 10 Reichsmark en hoger vielen vanaf 21
december 1945 onder de beperkende bepalingen der deviezenvoorschrif-
ten.

(1 3)   Ein  Jahrhundert   Creditanstalt-Bankverein,   biz.   368.
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Een verlichting van de beperkende bepalingen van de Schillingge-
setz liet niet lang op zich wachten. Bij Regeringsverordening van 23
december 1945 (14) werd bepaald, dat zij, die bij de inlevering in het
raam van de Schillinggesetz niet meer dan 200 Reichsmark en/of AMS-
Schillingen hadden ingeleverd, het verschil tussen de reeds verkregen
150  Schilling  en dat bedrag tussen  1  februari  en 31 maart  1946  bij  hun
inleveringscentrale konden opnemen. Verder werden de tegoeden van

officiele-, kulturele- en liefdadigheidsinstellingen, van vreemde mogend-
heden, alsmede die der Rode Kruisinstanties vrijgesteld van de beper-
kingen, vervat in de hiervoor besproken artikelen 13 - 16 der Schilling-
gesetz. Voorts mochten zij, die niet de beschikking hadden over een vol-
doende saldo, dat niet stamde uit de periode van 1 tot 22 december, over
de in deze tijd op rekening of spaarboek gestorte bedragen zowel door

opneming in kontanten als via overschrijving in het girale geldverkeer
beschikken, mits bepaalde voorschriften   in acht werden genomen   1).

Ingevolge de Regeringsverordening mochten ook de publiekrechtelijke

( 14)   Verordnung   der   Bundesregierung   vom 23. Dezember 1945 iiber die Erleichte-

rung von Beschrinkungen des Schillinggesetzes. Bundesgesetzblatt flir die Repu-
blik  Oesterreich  1945  /1.

1)  me: beperking tot 40% ran bet satdo per 22 december tegen opgave van de be-
steding voor:
a) de betaling van of het geven van voorschot op lonen en salarissen tot een bedrag

van 200 Schilling voor iedere loon- en salarisontranger per maand;
b) de betaling van ziekenhuis- en begrafeniskosten;

c) de kwilting van huren;

d) de betaling van premies in het kader van de kontraktuele verzekering tot een totaal-

bedrag van 150 Schilling per maand;
e) de financiering van de noodzakelijke bedrijfsuitgaven van handelsondernemingen,

industrieen, landbouwbedrijven en vrije beroepen, echter met een maximum aan
chartaal op te nemen middelen van 500 Schilling per maand en

f) voor de betaling van aansIagen, van overheidswege opgelegd, doch alleen via
overschrijving in het girale geldverkeer.

Zonder beperking tot 40% i,an bet saldo per 22 december mocht tegen opgave van de
besteding beschikt worden or·er voor weldadigheids- of kulturele doeleinden gestorte
bedragen en mochten gelden worden opgenomen van rekeningen wier saldo op 22
december niet meer dan 2000 Schilling beliep. In het laatste geval was de regeling
beperkt tot personen,  die  in de periode   1 -22 december lonen, salarissen  of  pensioen-  of
ouderdomsuitkeringen in R f (of AMS-Schillingen) hadden ontvangen tot de omvang
van dat bedrag,  doch  met een maximum  van 150 Schilling.
Ook voor de betaling van de in december 1945 en januari 1946 vervallende rekeningen
voor priv6-verbruik van gas, water en elektriciteit mocht een beroep worden gedaan
op saldi, die op 22 december de grens van 2000 Schilling niet te boven gingen.

Met beperking tot 40% van bet saldo op 22 december kon viijelijk worden beschikt
over het per 1 december aanwezige saldo.
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lichamen, de van overheidswege erkende politieke partijen alsmede de
vakbonden tot 4096 over het per 22 december 1945 aanwezige saldo

zowel chartaal als giraal beschikken.

Nadat ook de oorsponkelijk nog in omloop gelaten RM-bankbiljet-
ten van 5 RM- en minder op grond van een bekendmaking van het
Ministerie van FinanciEn met ingang van 6 maart 1946 uit de roulatie
waren genomen, berustte de uitgifte van bankbiljetten, inklusief die,
welke in de plaats kwamen van de door de Nationalbank overgenomen
AMS-Schillingen tot 5 Schilling, volledig bij de Nationalbank.

De   Notenbankuberleitungsgesetz-Novelle    (1 5) , die vervolgens   op
13 juni 1946 werd uitgevaardigd, bevatte een aantal dekkingsvoorschrif-
ten voor de (nieuwe) Schillingbankbiljetten en de terstond opeisbare

verplichtingen van de centrale bank: de Nationalbank werd gemachtigd
als dekking van de krachtens de Schillinggesetz uitgegeven bankbiljetten
en de, in Schilling luidende, op korte termijn opeisbare verplichtingen
een vordering op de Schatkist onder haar aktiva op te nemen ten belope
van de overgenomen RM- en AMS-Schillingen, de in Schilling omge-
rekende girale tegoeden en de betalingen uit hoofde van de bezettings-
kosten. Deze, als „Forderung gegen den Bundesschatz" betitelde post,
die, zoals wij nog zullen zien, geruime tijd het belangrijkste aktief van
de centrale bank uitmaakte, moest echter telkens met die bedragen wor-
den verminderd, waarvoor de Bank de aanspraken, haar toegekend in ar-
tikel 2 van de Notenbank-Ueberleitungsgesetz, kon laten gelden, indien
daarbij althans een toeneming van de als dekking toegelaten waarden
ontstond.

De Novelle bepaalde verder, dat het, op grond van de Schillinggesetz
in omloop te brengen bedrag aan bankbiljetten, alleen mocht worden
vergroot voor zover als uitvloeisel van de toegelaten aktiviteiten der
Bank overeenkomstige dekkingswaarden ontstonden en voorts wanneer
de Minister van FinanciEn zulks vorderde teneinde in de behoefte aan
betaalmiddelen ran de bezettingsmachten te kunnen voorzien. In dit

(1 5)    Bundesgesetz   vom    1 3.   Juni 1946, womit Bestimmungen des Notenbank-Ueber-
leitungsgesetzes und der Notenbanksatzungen abgeundert werden (Notenbank-
uberleitungsgesetz-Novelle);    Bundesgesetzblatt   fur   die Republik Oesterreich
1946 / 122.

15



laatste geval moest de hieruit voortspruitende vordering op de Schatkist

op een afzonderlijke rekening worden geadministreerd.

De ontwikkeling na de publikatie van de eerste Weekstaat der Bank
na 8 jaar, op 7 oktober 1946, stond in het teken van sterk expansionis-
tische krachten zoals de uitgaven voor de financiering van de bezettings-
kosten, het vrijgeven van eertijds bij de kredietondernemingen geblok-
keerde tegoeden en het ten behoeve van de liquiditeit der kredietonderne-
mingen ten dele opheffen van hun geblokkeerde rekeningen bij de
centrale bank. (Dit laatste hield nauw verband met het feit, dat de spaar-
tegoeden bij de kredietondernemingen, als gevolg van de bij het publiek
veroorzaakte vlucht  in de goederen, sterk terugliepen).

Met het doel de sterk uitgezette bankbiljettencirkulatie en de even-
eens als te omvangrijk beschouwde girale tegoeden bij de kredietonder-
nemingen te perminderen werd op 19 november 1947 de Wlihrungs-
schutzgesetz (16) uitgeraardigd, die met ingang van 10 december daar-

opvolgend van kracht werd. Bij deze wet werd voor de chartale geld-
middelen een omwisseling in de verhouding 3 oude Schillingen = 1
nieuwe Schilling doorgevoerd. Voor iedere op het inleveringsformulier
met name genoemde natuurlijke persoon werd echter tot een bedrag van
150 Schilling omgewisseld op basis 1 : 1. Rechtspersonen deelden niet in
deze gunst, de door hen ingeleverde chartale betaalmiddelen werden in
hun geheel op basis 3:l i n nieuwe betaalmiddelen omgezet.

In de sfeer van het girale geld werden alle geblokkeerde saldi der
Schalter- en Schillinggesetz afgeboekt en werden de na de Schilling-
gesetz in beperkte mate beschikbaar gelaten 40% der rroegere tegoeden,
voorzover de houder daar nog niet over had beschikt, in vorderingen op
de Schatkist omgezet.

De spaar- en girale tegoeden, die na de Schillinggesetz waren ont-
staan, werden met 2/3 verminderd. Van de verminderde stand van deze
tegoeden werd bovendien 25% voor een half jaar en nog eens 25% voor
9 maanden geblokkeerd.

De bij de kredietondernemingen aangehouden saldi van openbare

( 16)  Bundesgesetz  vom 19. November 1947 iiber die Verringerung des Geldumlaufs
und der Geldeinlagen bei Kreditunternehmungen (Wahningsschutzgesetz);  Bun-
desgesetzblatt  fiir die Republik Oesterreich   1947  j  250.
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kassen werden met 25% verminderd, terwijl nog eens 25% voor 1 jaar
werd geblokkeerd.

De kredietondernemingen waren verplicht de afboeking van de daar-
voor op de diverse rekeningen in aanmerking komende tegoeden ter-
stond door te voeren en de afgeroomde bedragen naar een speciale reke-
ning van de Schatkist over te maken. Voor de bij de Wiihrungsschutz-
gesetz ontstane vorderingen op de Schatkist mocht de Minister van Fi-
nancien Bundesschuldverschreibungen (Staatsobligaties) uitgeven of in-
schrijving in een te openen Bundesschuldbuch gelasten.

Naast de afroming van de chartale- en girale geldhoeveelheid had
hierbovenbedoelde wet eveneens ten doel voorbereidingen te treffen voor
een sanering der bankbalansen: de banken moesten de Duitse schatkist-
certifikaten   en Rij kswissels,   die zij gedurende de tweede wereldoorlog
veelal gedwongen in portefeuille hadden genomen, van hun balansen
afvoeren; aan de creditzijde van hun balansen moesten zij de deposito's,
die de tegenwaarde van dit Reichspapier hadden gevormd, op een nieu-
we rekening ten gunste van de Schatkist overboeken. Ofschoon dit laatste
niet meer dan een verschuiving in de passiva der bankbalansen inhield,
was deze maatregel niettemin van grote betekenis „voor de afwikkeling
van een noodlottige evolutie die noch aan de bedrijvigheid der Oosten-
rijkse kredietinstellingen was te wijten, noch onder hun verantwoorde-
lijkheid viel" (17).

In artikel 36 der onderhavige wet werd ook in een eenmalige hef-
fing van belasting op vermogen en vermogensaanwas voorzien. De op-
brengst van deze belasting was in eerste instantie bestemd voor de af-
lossing op de hierboven genoemde Staatsobligaties, respektievelijk op de
in het Bundesschuldbuch geboekte bedragen. Ter kwijting van deze
belastingheffing konden voornoemde Staatsobligaties en ingeschreven
bedragen ook in betaling worden gegeven.

De gevolgen van de saneringsmaatregelen der Wlihrungsschutzgesetz
komen op de Weekstaten van de Nationalbank wei zeer duidelijk tot

( 17)   Dr. Franz Heissenberger, Geldproblemen in Oostenrijk tijdens de periode   1945
1958; Tijdschrift voor documentatie en voorlichting van de Nationale Bank van
Belgie, maart   1959.
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uitdrukking  (18). Het blijkt namelijk,  dat de bankbiljettencirkulatie  in
de periode 7 november 1947 - 23 januari 1948 met ongeveer 2 3/4 mil-
liard Schilling (ruim 44%) afnam en dat, mede als gevolg van de ver-
mindering der direkt opeisbare verplichtingen van de Bank ten belope
van 585 mln Schilling, de totale hoeveelheid centrale bankgeld per saldo

met 3 1/3 milliard Schilling (bijna 3790) tot 5,7 milliard Schilling
daalde.

Aan de aktiefzijde wijst het verschijnen van de post „Eskontierte
Bundesschatzscheine Par. 27 Wihrungsschutzgesetz" erop, dat de Natio-
nalbank reeds op 23 januari 1948 een bedrag van 100 mln Schilling aan
het kortelings uitgegeven schatkistpapier had overgenomen en als dek-

king van de bankbiljettencirkulatie kon laten fungeren. De, als gevolg
van de vermindering van het centrale bankgeld ontstane vermindering
van de schuld van de Schatkist, komt in de scherpe daling van de „Forde-
rung gegen den Bundesschatz" zeer duidelijk tot uitdrukking.

De tegoeden bij de kredietondernemingen liepen als gevolg van
de saneringsmaatregelen der Wiihrungsschutzgesetz terug van 16 1/4 tot
5/2 milliard Schilling (19).

Een speciale regeling voor de uit de geldzuivering voortspruitende
verliezen aan bedrijfsvermogens werd getroffen bij de Bondswet van 17
maart  1948  (20): de verliezen,  die uit de omwisseling van bankbiljetten
waren voortgevloeid, mochten, voor zover deze althans 1/12 van de om-
zet over 1947 niet te boven gingen, als bedrijfsuitgaven worden behan-
deld. Teruggaaf van de tot 31 december 1947 gedane vooruitbetalingen

op de belastingen vond echter niet plaats.

De algemeen-economische betekenis van de Wahrungsschutzgesetz
was, dat het geldvolume meer in overeenstemming met het goederen-
volume werd gebracht, hetgeen gepaard ging met een neerwaartse druk
op het prijsniveau, zoals blijkt uit de tot medio 1948 opgetreden daling

(18) Mitteilungen des Direktoriums der Oesterreichischen Nationalbank, 1948 no. 9.
C 19)  Jaarverslag  van de Oesterr. Nationalbank   1956,  blz.   10.
(20)    Bundesgesetz   voni    17.    M rz 1948, betreffend Anerkennung von Verlusten   an

Betriebsverm8gen, die durch Waihningsschutzmassnahmen entstanden sind; Bun-
desgesetzblatt fur die Republik Oesterreicli 1948 % 91.
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van de prijzen op de zwarte markt met 60% en de geleidelijke daling
van de officiale prijzen met 5 tot 10% (21).

Om in het kader van de wederopbouw van de Oostenrijkse economic
aan het partikuliere- en het overheidskrediet op verantwoorde wijze lei-
ding te kunnen geven was reeds op 3 juli 1945 de Kreditlenkungsge-
setz (22) uitgevaardigd. Uit de meest belangrijke maatschappelijke groe-
peringen werd een kommissie, bestaande uit 9 leden benoemd. Deze
kommissie moest de Regering van advies dienen met betrekking tot de
telkens bij de kredietverlening toe te passen principes, de prioriteit der
projekten, die de beschikbare kredietmiddelen zouden moeten verkrijgen
en de vorm, waarin dit dan zou dienen te geschieden. Hiertoe zou de
kommissie zich ter'ens cen inzicht moeten verwerven in de bij de par-
tikuliere sektor aanwezige kredietbronnen. De kredietondernemingen
waren verplicht de gegevens, die voor het verkrijgen van dit inzicht
noodzakelijk waren, onverwijld aan de kommissie te verschaffen. Tot
slot moest de Kreditlenkungskommission, die rechtstreeks onder het
Ministerie van Financifn ressorteerde, een onderzoek instellen naar de
bestaande organisatie en de gang van zaken bij het partikuliere krediet-
wezen en aanbevelingen doen voor de hervorming, uitbouw en beveili-
ging van deze organisatie.

In het raam van de monetaire saneringsmaatregelen in ruimere zin
treffen we ook een tweetal maatregelen op het stuk van het uitkeren
van dividend en het vergoeden van rente aan nl. de Zinsenhemmungs-
gesetz (23) van 21 december 1945 en de Zinsenstreichungsgesetz (24)
van 19 februari 1946. De eerste wet bepaalde, dat de vergaderingen van

(21) Ein Jahrhunclert Creditanstalt-Bankverein, biz. 369.
(22)   Gesetz  vom  3.  Juli  1945  uber die Errichtung einer Kommission zur Lenkung  des

Bffentlichen und privaten Kredites (Kredittenkungsgesetz); Staatsgesetzblatt  fiir
die Republik Oesterreich 1945 1 43.

(2 3)   Bundesgesetz  vom 2 1. Dezember   1945   uber die Auszahlung von Dividenden  fur
das Geschifts jahr 1944 und die Vergutung von Einlagezinsen far das Kalender-
jahr 1945 (Zinsenhemmungsgesetz); Bundesgesetzblatt  fur die Republik Oester-
reich 1945 / 37.

(24)   Bundesgesetz   vom   19.   Februar 1946 uber die Untersagung  der  Auszahlung   von

Dividenclen fur das Geschafts jahr 1944 und die Vergutung von Einlagezinsen
fur das  Kalenderjahr 1945 (Zinsenstreichungsgesetz); Bundesgesetzblatt  fur  die

Republik Oesterreich 1946 / 87.
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aandeelhouders tot een nadere wettelijke regeling - deze zou uiterlijk
28 februari 1946 moeten komen - de behaalde winst over het boekjaar
1944 alleen aan de reserves mochten toevoegen; voor zover een algemene

vergadering echter al een winstverdeling had opgesteld, bleef deze van
kracht. De kredietondernemingen mochten overeenkomstig deze wet
voor het kalenderjaar 1945 geen vergoeding geven voor welke soort te-

goeden dan ook; voor zover echter reeds rente werd betaald, bleef de
situatie ongewijzigd. De Zinsenstreichungsgesetz maakte de Zinsenhem-
mungsgesetz ten dele krachteloos door te bepalen, dat iedere winstverde-

ling over het boekjaar nietig was en dat uitgekeerde dividenden moesten
worden terugbetaald. De reeds betaalde rente over tegoeden bij krediet-
ondernemingen werd evenwel ook bij deze tweede wet ongemoeid gela-
ten. Ofschoon in een ander verband hierop nog zal worden teruggeko-
men, zij reeds hier vermeld, dat de kredietondernemingen pas met in-
gang van 1 januari 1948 tot het vergoeden van rente over de bij hen
aangehouden tegoeden mochten overgaan.

In het kader van de naoorlogse „Wirtschaftsplanung und Len-
kung" werd bij de Verstaatlichungsgesetz (25) van 26 juli 1946 een
aantal bedrijven genationaliseerd. Het waren, naast de groot-banken
(Creditanstalt-Bankverein, Oesterreichische Liinderbank en Oester-

reichisches Credit-Institut), de belangrijkste kolenmijnen, gas-, elektrici-
teits- en oliebedrijven, grote ijzer- en staalindustrieen, spoorwegmaat-

schappijen en de Erste Donau-Dampfschiffahrts-Gesellschaft, die door
deze nationalisatie werden getroffen. De tweede Verstaatlichungsge-

setz (26) van 26 maart 1947 had een nog grotere omvang van gelding
voor de bedrijven in de elektriciteits- en energievoorzieningssektor. Wat
de schadevergoeding voor de aandeelhouders aanging, kondigden deze
wetten een afzonderlijke Bondswet aan (bij de bespreking van de zo-
genaamde Kapitalmarktgesetze in hoofdstuk 8 zullen we hierop nog
ingaan).

(25)   Bundesgesetz  vom   26.  Juli   1946  uber die Verstaatlichung von Unternehmungen

(Verstaatlichungsgesetz) ; Bundesgesetzblatt    fur die Republik Oesterreich
1946/168.

(26) Bundesgesetz vom 26. MRrz 1947 uber die Verstaatlichung der Elektrizitits-
wirtschaft (2. Verstaatlichungsgesetz); Bundesgesetzblatt  fur die Republik  Oes-
terreich 1947 / 81.
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Met betrekking tot het deviezenverkeer kan melding worden ge-
maakt van het feit, dat in het voorjaar van 1946 bij de Oostenrijkse
Nationalbank de „Prufungsstelle fur den Zahlungsverkehr mit dem
Auslande" werd opgericht. Tot het in werking treden van de Devisen-
gesetz (27) per 25 juli 1946 hield deze instantie het betalingsverkeer met
het buitenland onder kontr6le, Bij de Devisengesetz werd de National-
bank „Beauftragte des Bundes", hetgeen betekende, dat er geen juridisch
zelfstandige deviezencentrale of egalisatiefonds naast de centrale bank
werd opgericht. Bij deze gelegenheid werd ook de door de bezettings-
machten gehanteerde pariteit, 1 US $ = 10 Schilling en 1 Engels f
= 40 Schilling, officieel afgekondigd.

Omdat in een ander verband aan de gang van zaken bij de Weense
beurs uitgebreid aandacht zal worden geschonken, zij hier slechts ver-
meld, dat een ministerieel rondschrijven van juni 1946 een officieuse
handel in effekten tussen kredietondernemingen en wisselagenten met
medewerking van de erkende makelaars aan de Weense beurs toeliet en
dat, na moeizame onderhandelingen, in februari 1947 een uitbreiding van
deze officieuse handel plaats vond. Van een volledige zelfstandigheid
der Weense beurs kon echter niet worden gesproken, voordat op 8 juli
1948 de Btirseuberleitungsgesetz (28) tot stand kwam. Deze wet immers
machtigde het Ministerie van Financiiin om, in overleg met het Ministe-
rie van Handel en Wederopbouw, de leiding van de beurs opnieuw van
een kollege van scheidslieden toe te vertrouwen. De officifle (her)ope-
ning van de Weense beurs had vervolgens op 15 november 1948 plaats.

(27) Bundesgesetz vom 25. Juli 1946 iiber die Devisenbewirtschaftung (Devisen-
gesetz); Bundesgesetzblatt  fiir die Republik Oesterreich   1946  /   162.

(28) Bundesgesetz vom 8. Juli 1948 uber die Wiederherstellung des Bsterreichischen
Rechtes  auf dem Gebiete  des  B8rsewesens (Btirsetiberleitungsgesetz); Bundes-
gesetzblatt fur die Republik Oesterreich 1948 3 160.
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DE ORGANISATIE VAN HET OOSTENRIJKSE
KREDIETAPPARAAT.

Ingevolge de Oostenrijkse wetgeving (29) worden ondernemingen,
die zich met het bank- of spaarbankbedrijf bezig houden, als krediet-

ondernemingen aangemerkt. Als kriterium voor het al dan niet bank ot
spaarbank (en derhalve kredietonderneming) zijn van een onderneming
noemt Dr. Helmut Klauhs (30) de vervulling van een of meer van de
volgende, ook in de wet met name genoemde, funkties:

1) het aannemen of verstrekken van gelden, ongeacht of daarbij
rente wordt vergoed;

2) het voor derden kopen of verkopen van waardepapieren;

3) het voor derden beheren en bewaren van waardepapieren;

4)  het ten behoeve van derden overnemen van aansprakelijkheid en

garanties, voor zover zulks niet geschiedt door verzekerings-
maatschappijen;

5) het optreden als giro- of verrekencentrale.

Ofschoon de hierboven bedoelde Kreditwesengesetz als niet van
toepassing is verklaard voor de centrale bank en de Oostenrijkse Post-
spaarbank, worden deze instellingen niettemin toch als kredietonderne-

mingen beschouwd. De pandbriefinstellingen, de bouwspaarbanken en
woningbouwverenigingen ten algemenen nutte vallen evenmin onder de

wet op het kredietwezen, doch wanneer zij, naast hun eigenlijke bedrijf,
het bank- of spaarbankbedrij f uitoefenen, wordt de zoeven genoemde wet
ook voor hen van kracht.

De plaats van het kredietapparaat in het maatschappelijke bestel

werd  geregeld  in  artikel  34  van de Handelskammergesetz (31). Hierbij
werd bepaald, dat in de Kamers van de „gewerbliche Wirtschaft" tel-
kens een vertegenwoordiger zitting moest hebben van de ondernemingen
op het gebied van:

(29)  Gesetz   vom 25. September 1939 (Kreditwesengesetz), Reichsgesetzblatt   1,   S.

1955.

(30)   Dr. Helmut Klauhs, Die Entwicklung der Organisation der Bsterreichischen  Kre-
ditwirtschaft; Oesterr. Bank-Archiv 1958, blz. 288 1 289.

(3 1)   Bundesgesetz  vom  24.  Juli   1946  (Handelskammergesetz),   Bundesgesetzblatt  fiir
die Republik Oesterreich   1946  /   182.
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a) de nijverheid,
b) de industrie,
c) de handel,
d) het geld-, krediet- en verzekeringswezen,
e) het verkeer en

f) het vreemdelingenverkeer.

Op grond van een Verordening van het Ministerie van Handel en
Wederopbouw  van   15  juli   1947   (32)   en  de  in  dit verband uitgevaar-
digde uitvocringsresoluties werd het terrein der kredietondernemingen
onderverdeeld in:
Fachverband der Banken und Bankiers,
Fachverband der Sparkassen,
Fachverband der Kreditgenossenschaften nach dem System Schulze-
Delitzsch en
Fachverband der Kreditgenossenschaften nach dem System Raiffeisen.
Tot deze Fachverbande worden gerekend: 2)

FACHVERBAND DER BANKEN UND BANKIERS
De 22 bankinstellingen in NV-vorm gedreven (Aktienbanken),
de 19 bankiers (Bankiers),
de 9 provinciale hypotheekinstellingen (Landes-Hypothekenanstalten)

alsmede hun centrale pandbriefinstelling (Pfandbriefstelle der
6sterr. Landes-Hypothekenanstalten).

FACHVERBAND DER SPARKASSEN
De in totaal 176 gemeente- en verenigingsspaarbanken (Gemeinde- und

Vereinssparkassen) met hun eigen centrale (Girozentrale der dster-
reichischen Sparkassen).

(32)   Verordnung des Bundesministeriums  fur   Handel   und   Wiederaufbau   vom   15.
Juli 1947, Bundesgesetzblatt fur die Republik Oesterreich 1947 1 223.

9  de hierboven weergegeven indeling van de verschillende soorten instellingen isgoeddeels ontleend aan het reeds eercler genoemde artikel van Dr. Helmut Klauhs, Die
Entwicklung der Organisation der usterreichischen Kreditwirtschaft; Oesterr. Bank.
Archiv  1958,  blz.   287  tim  301;   de  bij de diverse soorten kredietondememingen  ver-
melde aantallen zijn afkomstig van de Mitteilungen des Direktoriums der Oester.
reichischen Nationalbank 1963, biz. 567.
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FACHVERBAND DER KREDITGENOSSENSCHAFTEN NACH
DEM SYSTEAI SCHULZE-DELITZSCH
De   157 middenstandskredietko6peraties (gewerbliche Kreditgenossen-

schaften of Volksbanken genaamd) en hun centrale (Oester-
reichische Zentralgenossenschaftskasse),

de enkele bouwspaarbanken (Bausparkassen), behalve de Oeffentliche
Bausparkasse fur Oesterreich en

de „Verein der Freunde der Meinl AG".

FACHVERBAND DER KREDITGENOSSENSCHAFTEN NACH
DEM SYSTEM RAIFFEISEN
De 1.750 landbouwkredietkobperaties (Raiffeisenkassen of lD:ndliche Kre-

ditgenossenschaften genaamd), de 9 centrale instituten (Raiffeisen-
Zentralkassen) en de alles overkoepelende instelling (de Genossen-
schaftliche Zentralbank  AG). Deze laatste bankinstelling is boven-
dien ook nog lid lid van het Fachverband der Banken und Bankiers.

Zoals gezegd, nemen de Oostenrijkse centrale bank en de Postspaar-
bank in de organisatie van het kredietapparaat een speciale plaats in.
Deze instellingen maken ook geen deel uit van de hierboven genoemde
FachverbInde.
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HOOFDSTUK 2

DE OESTERREICHISCHE NATIONALBANK

INLEIDING
Voordat we tot de bespreking van de ontwikkeling bij de Oosten-

rijkse centrale bank in de periode na de tweede wereidoorlog overgaan,

volgt in het hiernavolgende een korte beschouwing over het ontstaan

van het bankbiljet in Oostenrijk, de oprichting van de Nationalbank in
1816, het Bankstatut van 1922 en de periode van de Reichsmarkwahrung
van 1938 - 1945.

HET ONTSTAAN VAN HET BANKBIL ET IN OOSTENRIJK
Toen het Staatsbudget voor het jaar 1762 een ongedekt tekort van

rond 13 mln Gulden vertoonde, namen de financiEle autoriteiten hun
toevlucht tot een tevoren in Oostenrijk nog nimmer gehanteerd middel:
de uitgifte van een renteloos papiergeld. Overeenkomstig een op 15 juni
1762 door Keizerin Maria Theresia verleend patent ging de Wiener
Stadt-Banco over tot de uitgifte van 12 min Gulden zogenaamde Banco-
zettel (1). Omdat de uitgifte  van het nieuwe papieren betaalmiddel  de

bevolking, die met het stelsel van koperen- en zilveren munten als het
ware was rergroeid, met argwaan vervulde, deed het papier reeds spoe-
dig disagio en moest men in het dagelijkse verkeer voor 100 Gulden aan
munten 1021/2 Gulden aan Bancozettel  neertellen  (2).

Als gevolg van het feit, dat de tekorten op de overheidsrekening,
die in de volgende decennia steeds ernstigere vormen aannamen, telkens
weer via het in omloop brengen van nieuwe Bancozettel werden bestre-
den, kreeg de Bancozettel-cirkulatie een voor die tijd welhaast gigantische
omvang. Het kantoor van de Bancozettelkasse, dat met de omwisseling

( 1)      Dkfm. Dr. Othmar Bachmayer, Die Geschichte der Oesterreichischen    Wih-

rungspolitik, blz. 30.
( 2)      DDDDr. R. Granichstaedten-Czerva, Die Entstehung der Oesterreichischen  Na-

tionalbank; Oesterr. Bank-Archiv 1954, biz. 86.
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van het papieren geld in klinkende munt was belast, kreeg het op den
duur zo druk, dat men ertoe overging een openbare verbrandingsinstal-
latie op te stellen om de overtollige Bancozettel te vernietigen. Op deze
manier werd alleen al op 7 augustus 1804 voor een bedrag van 52 mln
Gulden aan Bancozettel „onschadelijk" gemaakt. De geringe populariteit
van het papieren betaalmiddel blijkt ook wel hieruit, dat in januari 1810
100 Gulden munten aan 469 Gulden Bancozettel werden gelijkge-
steld! (3).

Op  grond  van een patent  van 20 februari   1811 (het zogenaamde
Bankrottpatent) voerde de toenmalige Minister van Financi8n, Josef
Graf Wallis, een drastische sanering uit. Bepaald werd nl., dat de Banco-
zettel, die nog tot 31 januari 1812 in roulatie bleven, op 1 februari 1812
tegen 1/5 van hun nominale waarde voor „Ein18sungsscheine" moesten
zijn verwisseld. Omdat de Bancozettelomloop op dat moment
1.060.798.753 Gulden beliep, zouden de nieuwe Ein18sungsscheine in
geen geval een bedrag van 212.159.750 Gulden te boven gaan. Voorts
zou men proberen met de middelen van een nog op te richten amortisa-
tiefonds het bedrag der uitgegeven Ein18sungsscheine geleidelijk te
verminderen. Met de omwisseling van de Bancozettel en het beheer van
het geplande amortisatiefonds werd de „Vereinigte Ein18sungs- und
Tilgungs-Deputation" belast  (4).

Op 1 februari 1812 werden de matrijzen, stempels en andere hulp-
middelen, die bij de vervaardiging van de Bancozettel waren gebruikt,
op bevel des keizers in het bijzijn van de burgemeester van Wenen ver-
nietigd  (5).

Alras brachten de oorlogsgebeurtenissen van 1812 nieuwe financifle
problemen met zich. Om, zonder in strijd te komen met artikel 5 van het
zo8ven genoemde patent van 20 februari 1811 - dit hield namelijk in,
dat de eenmaal vastgestelde som van Einl6sungsscheine in geen geval
zou mogen worden vermeerderd - uit de financiele impasse te geraken,
ging men ertoe over „im Wege der Anticipation auf einen Teil des
sichersten Staatseinkommens einen betrachtlichen und sogleich verwend-
baren Fonds zu grunden". Overeenkomstig artikel 1 van een hiertoe op
16 april 1813 verleend patent zou met ingang van 1814 gedurende 12
jaar een bedrag van 3% min Gulden per jaar van de opbrengst det
grondbelasting aan dit fonds worden toegevoegd. Op de aldus te ver-

( 3)      idem,   biz.   87.
(4)      Dkfm.    Dr. Othmar Bachmayer, Die Geschichte der Oesterreichischen    Wiih.

rungspolitik, blz. 35.
( 5)      ODDDr.   R.   Granichstaedten-Czerva, Die Entstehung  der  Oesterreichischen  Na-

tionalbank; Oesterr. Bank-Archiv 1954, blz. 88.
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krijgen som van 45 mln Gulden moest de Vereinigte Einlusungs- und
Tilgungs-Deputation, die ingevolge artikel 2 het beheer over het fonds
zou voeren, anticiperen door „Antizipationsscheine" uit te geven en di-
rekt een bedrag van 45 mln Gulden aan het Ministerie van Financien ter
beschikking stellen. Artikel 7 van het patent bevatte in dit verband de
bepaling, dat de Antizipationsscheine door alle overheidsinstanties en
partikulieren tegen de volle nominale waarde als betaalmiddel moesten
worden aanvaard en ook in andere opzichten met de eerder uitgegeven
Einldsungsscheine  op   Un lijn moesten worden gesteld   (6).

De weinig bemoedigende ontwikkeling van de overheidsfinanciEn
en het zorgwekkende beloop der geldhoeveelheid hadden inmiddels niet
nagelaten ook andere dan regeringskringen stof tot nadenken te bieden.
Een van de vele partikulieren, die zich met de bestudering van de
Oostenrijkse geldverhoudingen bezig hielden, de industrieel Steiner,
kwam op 23 maart 1812 zelfs bij de keizer met een „Nota, die 6sterreichi-
sche Geldzirkulation betreffend". In deze nota pleitte Steiner onder meer
voor de oprichting van een cirkulatiebank in de vorm van een vennoot-
schap op aandelen. Vervolgens kwam Hofrat Franz Xaver Freiherr von
Pillersdorff op 25 mei 1814 met een plan over de „Grundung eines selb-
standigen, mit dem Interesse der Nation verschlungenen und auf ihrem
Kredite gebauten Bankinstitutes". Het nieuwe „Zettel-Institut fur die
Nation" zou het geldwezen op een nieuwe basis moeten funderen. Hoe-
wel de Bank onder de bescherming van de Staat zou moeten staan, zou
zij niettemin worden beheerst door de regelen van het privaatrecht en
een partikuliere instelling moeten  zijn  (7).

HET PATENT VAN 1816, DE OPRICHTING VAN DE
OOSTENRI KSE NATIONALBANK

Na de uiteindelijke overwinning op Napoleon werd als een der
eerste stappen op de weg naar een meer voorspoedige ontwikkeling van
het economisch leven in vredestijd de sanering der verstoorde geldver-
houdingen ter hand genomen. Dat men daarbij voorgoed wenste af te
rekenen met de inflatoire invloeden, die gedurende enkele decennia van
het staatsbudget waren uitgegaan, komt in artikel 1 van het patent van
1 juni 1816 wel zeer duidelijk tot uitdrukking: „es soll von nun an nie

mehr die Ausfertigung eines neuen Papiergeldes mit Zwangswerth und
Zwangsumlauf, oder irgend eine Vermehrung des gegenwirtig im Um-
lauf befindlichen Statt haben. Sollten durch ausserordentliche Umstinden,
welche die gewi;hnlichen Finanzmittel des Staates uberschreiten, herbey-

( 6)      Dkfm. Dr. Othmar Bachmayer, Die Geschichte der Oesterreichischen   Wih-
rungspolitik, biz. 36 en 37.

( 7)       DDDDr. R. Granichstaedten-Czerva, Die Entstehung der Oesterreichischen
Nationalbank; Oesterr. Bank-Archiv 1954, blz. 88 en 89.
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gefiihrt werden, so wird die Finanz-Verwaltung darauf bedacht seyn,
solche Ausgaben, ohne sich jehmahls eines Papiergeldes mit gezwunge-nem Umlaufe zu bedienen, durch Er8ffnung neuer Zuflusse oder ande-
rer ausserordentlicher Hillfsmittel zu bestreiten". Met betrekking tot het
in omloop zijnde papiergeld bepaalde artikel 2 van het patent, dat dit op
basis van vrijwillige inwisseling uit de roulatie zou worden genomen,
waarna de geldcirkulatie weer geheel op de, overeenkomstig de Munz-
konvention van 1753 vastgestelde, metalen munten zou gaan berusten (8).

De omwisseling van het papiergeld in metalen munten werd opge-
dragen aan een nieuwe geprivilegieerde bankinstelling, de Oesterreichi-
sche Nationalbank, die met haar werkzaamheden moest beginnen zodra
op 1.000 aandelen inschrijving en volledige storting had plaats gevonden.

Dat men voor de Nationalbank de vorm van een vennootschap op
aandelen had gekozen, berustte op de grondgedachte van Steiner, die
in deze vorm de zelfstandigheid en de onafhankelijkheid der Bank en
ook de scherpe scheiding tussen staatsfinancien en cirkulatiebank het
best gewaarborgd zag.

De geprivilegieerde bankinstelling zou, ingevolge artikel 7, slechts
bankbiljetten mogen uitgeven naarmate de muntvoorraad groot was en
was verplicht iedere hoeveelheid bankbilietten op verlangen volledig te-
gen munten in te wisselen.

Ofschoon de nieuwe bankbiljetten tot betaalmiddel werden rei-
klaard, was men in het partikuliere verkeer niet verplicht deze als betaal-
middel te accepteren, zodat de bankbilletten niet in strikte zin „wettig
betaalmiddel" waren. De overheidsinstanties moesten de bankbiljetten
echter met munten gelijkstellen.

Toen op 31 juli 1816 de eerste 1.000 aandelen van de Nationalbank
waren volgestort, moesten voorzieningen worden getroffen voor de
benoeming van de verschillende funktionarissen en organen der ven-
nootschap. Hiertoe ontving iedere in het aandeelhoudersregister ver-
melde aandeelhouder een lijst van alle aandeelhouders, waaruit hij 50
·personen voor de „erweiterte Ausschuss" moest kiezen. Uit deze groep
van 50 werd vervolgens op 23 september 1816 de „engere Ausschuss",
bestaande  uit 12 personen, gekozen  (9).

(8) Dkfm. Dr. Othmar Bachmayer, Die Geschichte der Oesterreichischen Wiih-
rungspolitik, biz. 37 en 38.

(9)    DDDDr. R. Granichstaedten-Czerva, Die Entstehung  der Oesterreichischen  Na-
tionalbank; Oesterr. Bank-Archiv 1954, biz. 90 en 91.
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Aanvankelijk was het de bedoeling geweest, dat op 50.000 aandelen
van 2.000 Gulden aan papieren geld + 200 Gulden aan munten zou wor-
den ingeschreven, doch toen de inschrijving niet zo vlot verliep, werd
de nominale verkrijgingsprijs der aandelen, krachtens een Patent van
15 juli 1817, verlaagd en op 1.000 Gulden aan papieren geld + 100
Gulden aan munten gesteld. Op 18 januari 1818 had op 5.781 aandelen
der Bank inschrijving en volledige storting plaatsgehad. Het bij de stor-
ting op de aandelen verkregen papieren geld moest terstond worden ver-
nietigd (10).

Wat betreft de vorm der hierboven bedoelde aandelen kan worden
rermeld, dat deze geen nominaal bedrag r·ermeldden, doch quote-aan-
delen waren, dat de naam van de aandeelhouder voluit op het aandeel-

bewijs werd vermeld en dat de dividendbetalingen plaats vonden op ver-
toon  van  het originele aandeel !

Bevatte het reeds meerdere malen genoemde Patent van 1 juni 1816
een aantal wettelijke bepalingen met betrekking tot de privileges en het
bestuur der Bank - algemeen beschouwt men deze als het eerste Bank-
statuut van het Oostenrijkse keizerrijk -, daarnaast regelde een door de
Nationalbank zelf opgesteld reglement de verdere interne zaken. In
tegenstelling tot het Statuut, dat door de Keizer moest worden goed-
gekeurd, had hij met het Bankreglement, zolang dit althans niet met het
Statuut in strijd kwam, geen bemoeienis.

Bij het Patent van 1 juni 1816 werd de Bank het privilege tot
uitgifte van bankbil jetten voor een periode van 25 jaar verleend. Nadien
werd dit steeds verlengd

HET BANKSTATUUT 1922
De in 1816 gestichte Nationalbank ging, nadat het de Hongaarse

provincies van het Oostenrijkse keizerrijk in 1867 was gelukt zich tot een
bepaalde hoogte zelfstandig te maken, in 1878 op in de Oesterreich-
Ungarische Bank, die tot het uiteenvallen van de Oostenrijks-Hongaarse
Monarchie, op het einde van de eerste wereldoorlog, als centrale bank
optrad (11).

In de monetair chaotische situatie na deze wereldoorlog droeg de
Bondswet van 24 juli 1922 de Minister van Financifn op, met behulp
van buitenlands kapitaal, een nieuwe Bank in de vorm van een vennoot-
schap op aandelen op te richten. De Statuten voor de nieuwe centrale

(10) idem, blz. 91 en 92.
(11)   Dr.   Helmut  Klauhs,   Die   Entwicklung der Organisation der Oesterreichischen

Kreditwirtschaft; Oesterr. Bank-Achiv 1958, blz. 158 e.v.
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bank, die een aandelenkapitaal kreeg van 30 min Goldkronen, werden
vervolgens in een aantal artikelen van de Bondswet van 14 november
1922 neergelegd  (12).

De Nationalbank werd voor een periode van 20 jaar gema.chtigd
bankbiljetten uit te geven, die in het overheids- en partikuliere verkeer
onbeperkt als betaalmiddel moesten worden aanraard. Volgens artikel
82 van de wet van 14 november 1922 zou deze verplichting na het her-
stel der vrije inwisselbaarheid worden opgeheven. Hiertoe werd de Bank
in artikel 83 van voornoemde wet de verplichting opgelegd ervoor te
zorgen, dat de „Barschatz" een zodanige omvang verkreeg, dat een her-
vatting der inwisselbaarheid na de vaststelling van een nieuwe wettelijke
verhouding tussen munt en muntmetaal ten opzichte van bankbiljetten
inderdaad mogelijk zou zijn (13).

Wat betreft de dekking van de totale bankbiljettencirkulatie en de
terstond opeisbare verplichtingen van de Bank door de „Barschatz",
waartoe ook deviezen en vreemde valuta mochten worden gerekend, zou-
den ingevolge artikel 85, de volgende percentages van kracht zijn: ge-
durende de eerste 5 jaren 20%, van het 6-de tot en met het 10-de jaar
24%, van  het  11-de  tot  en  met  het  15-de jaar 28%, van het 16-de tot en
met het 20-ste jaar 33 1/3% (14). Artikel 87 hield in, dat na het herstel
der vrije inwisselbaarheid het dekkingspercentage tenminste 33 1/3
moest bedragen.

Wanneer de bankbiljettencirkulatie en de terstond opeisbare ver-
plichtingen de volgens bovenstaande dekkingsvoorschriften toegelaten
omvang zouden overtreffen, moest, aldus werd in artikel 88 en 89 vast-
gesteld, de Bank zowel v66r als nA het moment van het herstel der vrije
inwisselbaarheid, een „Notensteuer" betalen, waarvan de hoogte zich
naar het telkens vigerende diskonto zou richten. Artikel 92, tenslotte,
bepaalde, dat de Bank na de vaststelling der verhouding munt en munt-
metaal ten opzichte van bankbiljetten verplicht zou zijn staven „Wah-
ningsmetall" tegen bankbiljetten  af te geven  (15).

Het Bankstatuut van 1922 beschouwde een verhoging, respektieve-
lijk verlaging van het diskonto als het monetair-politieke middel bij uit-
stek en ging daarbij uit van de veronderstelling, dat het goudmechanis-

(12) Ein Jahrhundert Creditanstalt-Bankverein, blz. 338.
(13)   Dkfm. Dr. Othmar Bachmayer, Die Geschichte der Oesterr. Wahrungspolitik,

biz.  60/61.
( 14) Ein Jahrhundert Creditanstalt-Bankverein,  biz.   338.
(1 5)   Dkfm. Dr. Othmar Bachmayer, Die Geschichte der Oesterrr. Wiihrungspolitik,

biz. 60/61.
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me, dat v66r de eerste wereldoorlog toch wel essentieel tot de stabiliteit
der verschillende valuta's had bijgedragen, na overwinning der na-oor-
logse monetaire moeilijkheden zou kunnen worden hersteld (16).

Nadat op grond van de Bondswet van 20 december 1924 het Kro-
nen-stelsel door het Schillingstelsel was vervangen en bij een andere
Bondswet van dezelfde datum reeds veranderingen op het punt van de
dekkingsvoorschriften waren aangebracht, werden de betreffende voor-
schriften bij de Bondswet van 18 augustus 1932 andermaal als volgt ge-
wijzigd: tot 31 december 1936 moesten de bankbiljettencirkulatie en de
terstond opeisbare verplichtingen der Nationalbank voor tenminste 20%,
gedurende de volgende 5 jaren voor tenminste 2296, gedurende de daar-
opvolgende 5 jaren voor tenminste 24% en voor de rest van de looptijd
van het privilege voor tenminste 25% door de „Barschatz", inklusief
deviezen en vreemde valuta, zijn gedekt. Artikel 87 van het Bankstatuut
1922 werd in die zin gewijzigd, dat na het herstel der vrije inwisselbaar-
heid het totaal van bankbilletten en terstond opeisbare verplichtingen,
in plaats van voor 33 1/3 %, voor 23% door de „Barschatz" moest zijn

gedekt! (17).

De veranderde voorschriften voor de dekking van de bankbiljetten-
omloop en van de terstond opeisbare verplichtingen der Bank bleven,
onder invloed van de politieke gebeurtenissen van 1938, niet lang van
kracht. Na de „Anschluss" van Oostenrijk aan het Duitse Rijk werden
ook op monetair gebied grondige wijzigingen aangebracht.

DE PERIODE VAN DE „REICHSMARKWAHRUNG"
Nadat de wet van 13 maart 1938 over de „hereniging" van Oosten-

rijk met Duitsland had bepaald, dat het in Oostenrijk heersende recht tot
nader order van kracht zou blijven, werd reeds op 17 maart 1938 bij
verordening de Reichsmark naast de Schilling tot wettig betaalmiddel
verklaard. 1 Reichsmark werd daarbij gelijkgesteld aan 11/2 Schilling. Op
grond van een andere verordening van dezelfde datum werd de Natio-
nalbank door de Reichsbank overgenomen - „Die Oesterreichische Na-
tionalbank tritt in Liquidation und wird ron der Reichsbank fur Rech-
nung des Reiches abgewickelt" -.

Aan het bankbiljettenprivilege der Nationalbank werd door een
verordening van 23 april 1938 een einde gemaakt. De Schilling-bankbil-
jetten verloren, krachtens deze zelfde verordening, op 23 april hun gel-

( 16)  Dr. Eugen Afargarktha, Das Statut der Oesterr. Nationalbank; Oesterr.   Bank-
Archiv 1955, biz. 334.

( 17)  Dkfm. Dr. Othmar Bachmayer, Die Geschichte der Oesterreichischen Walirungs
politik, biz. 132.
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digheid als wettig betaalmiddel, In de omwisselingsverhouding 3 Schil-
ling = 2 Reichsmark werden de bankbiljetten der Nationalbank inge-
trokken. Bachmayer  ( 18) merkt  in dit verband  op,  dat een waarderelatie
1 Schilling = 1 Reichsmark meer in overeenstemming met de destijds
heersende verhoudingen zou zijn ge,weest. De consequentie van het feit,
dat de wettelijke raststelling 1 RM = 13/2 Schilling luidde, was dan ook,
dat onmiddellijk na de Anschluss in vele sektoren van het economisch
leven van Oostenrijk een bijna totale uitverkoop plaats had en de Oos-
tenrijkse konsument een „freie Wirtschaft" met een vrije markt en met
grote variatiemogelijkheden bij de behoeftenbevrediging moest prijs ge-
ven voor een vergaande „Zwangswirtschaft" Verder werd toen de
„Gesetz uber die deutsche Reichsbank vom  15. Juni  1939",  die niet alleen
een loslaten van het goud als dekking van de bankbiljettencirkulatie im-
pliceerde, doch eveneens de afkeer van het principe van een onafhanke-
lijk van de Staat opererende cirkulatiebank tot uitdrukking bracht, ook
in Oostenrijk van kracht (19).

Bij het begin van de tweede wereldoorlog trad de financiering van
de bewapening natuurlijk sterk op de roorgrond, doch in tegenstelling
tot hetgeen tijdens de eerste wereldoorlog was geschied - voor de fi-
nanciering van de oorlogsindustrie werden toen omvangrijke leningen
gesloten - werden de voor de tweede wereldoorlog benodigde middelen
tot op zekere hoogte ook door belastingheffingen verkregen (toeslag op
de inkomstenbelasting en op bepaalde verbruiksgoederen zoals tabak,
bier, sigaretten en verschillende soorten wijn en oorlogsbijdragen van
provincies, gemeenten en publiekrechtelijke lichamen). Hierdoor   werd
tevens een belangrijk  gedeelte  van de koopkracht,  die  bij  het  heersende
gebrek aan gebruiksgoederen het prijsniveau zou hebben doen stijgen, af-
geroomd. Daarnaast werd via een distributie-systeem de besteding van de
resterende koopkracht aan banden gelegd (20).

(18) idem, blz. 136.
(19) Overeenkomstig artikel 21. lid 1, moest de bankbillettencirkulatie door wissels,

cheques, schatkistpapier en dagelijks opvraagbare vorderingen zijn gedekt. Arti-
kel 21, lid 3, luidde in dit verband „Die Gold- und Devisenbestinde, uber die
die Deutsche Reichsbank jederzeit verfiigen kann, sind neben den im Abs. 1 be-
zeichneten Deckungsmitteln als Notendeckung zugelassen: Het is duidelijk dat
er in deze omstandigheden geen dekkingsprobleem kon bestaan. Vrijwel alle
aktiva werden  als  dekking  van  de  bankbil jettencirkulatie  toegelaten !  Aan  het
principe van een onafhankelijk van de Staat opererende cirkulatiebank maakte
artike! 1, lid 1 ,·an bedoelde wet .,Die Deutsche Reichsbank ist eleni Fiihrer und
Reichskanzler    unmittelbar    unterstellt" een einde (Gesetz iiber die Deutsche
Reichsbank rom 15. Juni 1939, R.G.Bl. I S. 1015).

(20) Dkfm. Dr. Othmar Bachmayer, Die Geschichte der Oesterreichischen Wjhrungs-
politik, biz. 134 en 135.
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Bij de ineenstorting van het Duitse Rijk en de stichting van de
Republiek Oostenrijk vielen de dammen, die men in de nationaal-soda-
listische periode tegen de minder gewenste gevolgen van de toenemende
geldhoeveelheid had opgeworpen, weg. De voorlopige Regering der jon-
ge Republiek moest zich derhalve het afromen van de toen aan het licht
komende grote zwevende koopkracht tot een der eerste taken stellen.
Men schat de bankbiljettenhoeveelheid, die op dat moment in Oostenrijk
in cirkulatie was,  op minimaal  8 en maximaal 15 milliard Schilling  (21).

DE NATIONALBANK NA DE TWEEDE WERELDOORLOG,
DE NATIONALBANKGESETZ 1955

Hoewel de Nationalbank ingevolge de in het voorgaande vermelde

verordeningen in 1938 in liquidatie was getreden en haar funkties niet
langer had kunnen vervullen, werd deze liquidatie nimmer voltooid en
bleef zij gedurende de gehele nationaal-socialistische periode als rechts-

persoon roortbestaan. Dit was ook de reden, waarom de Bank na het ein-
de van de tweede wereldoorlog niet opnieuw behoefde te worden opge-
richt en dat de in Hoofdstuk 1 besproken Notenbank-Ueberleitungsgesetz

voldoende was om een hervatting der werkzaamheden der Bank mogelijk
te maken. Daarbij ontstond echter de merkwaardige situatie, dat de Bank,
die toch een vennootschap  op  aandelen  was,  geen  aandeelhouders  had !
De oorzaak van dit laatste was gelegen in het feit, dat de aandeelhouders
in 1938 waren uitgekocht. De daarbij betaalde schadevergoeding van RM
125 41/259 Reichsschatzanweisungen per aandeel was naar dc mening ,·an
Dr. Eugen Margar6tha, in het licht van de in die tijd heersende verhou-

dingen en gelet op de uitkomsten van de liquidatiebalans, zeker niet aan

de krappe kant (22).

Zoals reeds eerder vermeld, droeg de Notenbank-Ueberleitungsge-
setz, die de verordeningen uit de Duitse tijd buiten werking stelde en

(21) Dkfm. Dr. Othmar Bachmayer vermeldt in zijn Geschichte der Oesterr. Wiih·
rungspolitik op biz. 139 de cijfers. die H. KienzI in zijn Die WDhrungsmass-
nahmen der zweiten Republik 1945-1948 op blz. 3 weergaf. Wil konden het
boek van Kienzl zelf niet raadplegen. Dr. Eugen Margar6tha schat de bankbil-

ettenhoeveelheid op het einde van de tweede wereldoorlog op ruim 12 milliard;
Oest. Bank-Archiv 1955, biz. 335.

(2 2)   Dr. Eugen Margar6tha, Das Statut der Oesterreichischen Nationalbank; Oesterr.

Bankarchiv 1955, biz. 334.
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een voorlopige regeling der rechtsverhoudingen voor de Bank inhield, de
Bankraad op een nieuwe Bankwet te ontwerpen. Het duurde evenwel tot
september  1955 voordat de Nationalbankgesetz tot stand kwam ! Tot dat
tijdstip vervulde de Bank haar funkties op basis van het Bankstatuut
1922, de Notenbank-Ueberleitungsgesetz en de Devisengesetz.

Omdat de in Hoofdstuk 1 besproken geldsaneringsmaatregelen ge-
durende de eerste jaren na de oorlog goeddeels de aandacht der Bank-
autoriteiten voor zich opeisten, konden de beraadslagingen over een
nieuwe Bankwet pas na de Wahrungsschutzgesetz worden geopend. Van
meet af aan liepen daarbij de meningen, met name omtrent de toekom-
stige vorm der Bank en de hoogte van de deelneming van de Staat als-
mede de procedure bij de benoeming van de leden van de Bankraad, sterk
uiteen. Toen men er niet in slaagde op korte termijn een kompromis tot
stand te brengen, werden in 1950 zelfs 2 totaal verschillende uitgewerkte
plannen  aan de Minister van Financiffn voorgelegd  (23).

Een kommissie van buitenlandse bankexperts, die het vraagstuk
van de Oostenrijkse Bankwet eveneens in studie had genomen, kwam in
haar rapport tot de slotsom, dat de centrale bank tegen iedere druk dn
van partikuliere- dn van politieke aard diende te worden beschermd en
alle bevoegdheden moest bezitten, die zij voor een juiste vervulling van
haar taak als monetaire autoriteit nodig had. Daarbij zouden de President
en de andere leden van de Bankraad voor bepaalde perioden moeten wor-
den gekozen en hun ambt niet aan de Regering mogen te danken heb-
ben  (24). De toenmalige Minister van Financien, Dr. Kamitz, huldigde
een vrijwel gelijkluidende opvatting: „Damit die Huter der Wihrung
ihre Aufgaben auch wirklich erfullen kdnnen, muss die Institution, der
sie vorstehen, volkommen unabhlingig sein. Bei allen Verinderungen,
die das 8sterreichische Geldwesen in den letzten 100 Jahren erfahren
hat, zieht sich das Bestreben, die Notenbank vom staatlichen Einfluss zu
befreien,  wie ein roter Faden durch die Entwicklung"  (25).

(23)  Dr Eugen Margar6tha, Das Statut der Oesterreichischen Nationalbank;  0:sterr.
Bank-Archiv 1955, biz. 335.

(24) idem.
(25) Dr. R. Kamitz, Goldwiihrung und Finanzpolitik; Zeitschrift flir das gesamte

Kreditwesen, Frankfurt   arM.,    1    januari    1955.
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In het geheel nieuwe ontwerp Bankwet, dat de Minister, in nauw
overleg met de leiders der Nationalbank, in 1955 opstelde, kwamen bo-
venstaande gedachten slechts zeer ten dele tot uitdrukking. Veeleer had

dit ontwerp het karakter van een politiek „haalbaar" kompromis. Op 8
september 1955 keurde de Nationalrat dit wetsvoorstel goed, zodat na
de publikatie in het Bundesgesetzblatt van 23 september, op 24 septem-
ber 1955 de Nationalbankgesetz in werking kon treden. Aan de meest be-

langrijke bepalingen van deze Bankwet zal in het hiernavolgende aan-
dacht worden geschonken  (26).

Omdat men het, met name met het oog op de indruk, die in het
buitenland zou worden gewekt, belangrijk vond centrale bank en Staat
te scheiden, werd bij de keuze van de rechtsvorm der Bank aan een ven-
nootschap op aandelen de voorkeur gegeven boven een speciaal soort
publiekrechtelijk lichaam. Daarbij had het feit, dat de Bank er nk 1945
in was geslaagd via reserveringen een ruim „Eigenkapital" te vormen tot

gevolg, dat de omvang van het nieuwe „Grundkapital" niet zo heel
belangrijk was. In tegenstelling tot hetgeen in 1922 was geschied, kon
men daarbij thans buitenlanders geheel van inschrijving op de nieu·we
aandelen uitsluiten  (27).

Met het oog op de algemeen-economische funktie der Bank werd in
artikel 9 der wet bepaald, dat de helft van het aandelenkapitaal in han-
den van de Staat zou komen en dat de Bondsregering zou moeten beslis-
sen over de rraag, welke Oostenrijkse staatsburgers en in Oostenrijk
gerestigde ondememingen op de resterende 75 mln Schilling zouden

mogen inschrijven.

Bij de aanwijzing van de leden der „Generalrat" - wij zulled
voortaan ran Bankraad spreken -, die de hoogste leiding vormt
en, ingevolge artikel 20, toezicht moet uitoefenen op de totale bedrijfs-

voering en het beheer van het vermogen der Bank, kwam de wetgever
voor het alternatief: alle leden, behalve de President wiens benoeming

(26)   Bundesgesetz voin.  8.  September  1955  zur  Neuordnung der Rechtsverhaltnisse der
Oesterreichischen Nationalbank (Nationalbankgesetz); Bundesgesetzblatt fiir die
Republik Oesterreich 1955/184.

( 27)   Dr. Eugen Margaretha, Das Statut der Oesterreichischen Nationalbank; Oesterr.
Bank-Archiv 1955, biz. 337.
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van oudsher was voorbehouden aan de Bondspresident, laten benoemen
door de algemene vergadering van aandeelhouders, zoals in het Bank-
statuut van 1922 was vastgesteld en ook door de reeds genoemde inter-
nationale kommissie was aanbevolen, 6f hen laten benoemen door de
Regering om aldus tot uitdrukking te brengen, dat de Bankraad bij de
door hem te nemen monetaire maatregelen niet zozeer verantwoording
schuldig was aan de algemene vergadering van aandeelhouders, dan weI
rekening diende te houden met het algemeen belang. In de National-
bankgesetz wordt met deze beide voorgestelde regelingen rekening ge-
houden. Zo wordt, overeenkomstig artikel 23 en 24 der wet, de Presi-
dent door de Bondspresident en worden de beide vice-presidenten door
de Bondsregering benoemd. Gedurende hun ambtsperiode, 5 jaar, kunnen
deze drie funktionarissen slechts door de benoemende instantie van hun
ambt worden ontheven ingeval zij niet langer aan de voorwaarden voor
hun benoeming voldoen of voor een periode langer dan 1 jaar verhin-
derd zijn hun funktie uit te oefenen. Voorts bepaalt artikel 25, dat nog

5 andere leden der Bankraad door de Bondsregering worden benoemd.
Tenslotte moeten nog 6 leden door de algemene vergadering worden ge-
kozen, waarbij, aldus artikel 18, voor aandeelhouders, die samen 12,2
min Schilling van het kapitaal bezitten, het recht van voordracht voor
telkens 1 lid wordt ingeruimd. De algemene vergadering is aan een
dergelijke voordracht gebonden. In dit verband moet worden opgemerkt,
dat de Staat, hoewel aandeelhouder, dit recht mist. Evenals de door de
Bondsregering aangewezen leden, maken ook de door de algemene ver-
gadering gekozenen voor 5 jaar deel uit van de Bankraad.

De leden van de Bankraad moeten aan bepaalde eisen voldoen en
of als economist een gezaghebbend persoon zijn dan wel in het bedrijfs-
leven een voorname post bekleden. Artikel 22 stelt daarbij, dat onder
hen moeten zijn telkens

1 vertegenwoordiger van de instituten, die het bankbedrijf uitoefenen,
1 van de spaarbanken,
1 van de industrie,
1 van handel en nijverheid,
1 van de landbouw en
2 van de werkgevers- en werknemersorganisaties.
Daarenboven kunnen personen in dienst van de Staat of van een provin-
cie, alsook leden van de Nationalrat, de Bundesrat of van een provinciale
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regering, nimmer zitting hebben in de Bankraad en mogen telkens niet
meer dan 4 leden der Raad in hun hoofdberoep betrokken zijn bij de
leiding van instellingen, die zich met bankzaken bezig houden. Laatst-
bedoelde leden kunnen geen deel uitmaken van het Presidium der Bank-
raad.

Bij de wet wordt de beslissing over verschillende onderwerpen uit-
drukkelijk aan de Bankraad voorbehouden. Van de taken, die artikel 21
opsomt, zijn de hiernavolgende wel de belangrijkste:
1. het vaststellen van de algemene richtlijnen der monetaire politiek,

zulks in samenhang met het nog te bespreken artikel 4 der wet;
2.  het vaststellen van de rentevoet in het diskonto- en beleningsbedrijf;
3.  het bepalen van de omvang van de op de open markt te kopen obliga-

ties en schatkistpapier;
4. de vaststelling van de hoogte der minimumreserves, die de krediet-

ondernemingen bij de Bank moeten aanhouden en de uitvaardiging
van uitvoeringsresoluties op dit punt;

5.  de beslissing over het al dan niet deelnemen aan internationale orga-
nisaties, die in verband staan met de samenwerking der verschillende
cirkulatiebanken of die anderszins de internationale samenwerking
op monetair gebied beogen te bevorderen;

6. het goedkeuren van de jaarrekening, die aan de algemene vergade-
ring zal worden voorgelegd;

7.    het  fiatteren van uitgaven, waarin  bij de begroting  van het betref-
fende jaar niet is voorzien;

8.  de benoeming van de Generaldirektor, diens plaatsvervanger, de ove-
rige leden der direktie, de direkteur Yan de drukkerij der waarde-

papieren, de plaatsvervangend-direkteuren en de direkteuren der filia-
len in de verschillende provincies, alsmede de pensionnering en het
ontslag van al deze funktionarissen.

Tot het nemen van besluiten over de diverse onderwerpen is de
Bankraad bevoegd, wanneer alle leden tijdig voor de vergadering zijn
uitgenodigd en behalve de voorzitter (de President, de vice-president of
anders het oudste lid) tenminste 8 leden aanwezig dan wel vertegen-
woordigd zijn. Met betrekking tot dit zich laten vertegenwoordigen is
bij de wet bepaald, dat zulks dient te geschieden door een ander lid der
Raad, waarbij dat lid, behalve zijn eigen stem, niet meer dan 2 stemmen
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kan uitbrengen. Bovendien moet deze volmacht voor iedere vergadering
opnieuw schriftelijk worden verleend. Tenzij anders voorgeschreven,
worden de besluiten der Bankraad met absolute meerderheid van stem-
men genomen. Bij staking der stemmen geeft de stem van de voorzitter
de doorslag.

Als met betrekking tot een vraagstuk, waarover de Bankraad inge-
volge artikel 21 moet beslissen, op korte termijn een besluit moet worden
genomen, kan dit geschieden op grond van de uitspraak van een komit6,
waarvan de President, de beide vice-presidenten, de Generaldirektor en
diens plaatsvervanger decl uitmaken. Dit komitt is tot het nemen van
beslissingen gemachtigd, wanneer ten minste 2 leden van het Presidium
der Bankraad en de Generaldirektor of diens plaatsvervanger aanwezig
zijn. Besluiten worden dan met gewone meerderheid van stemmen ge-
nomen. De hierbedoelde beslissingen moeten echter in de eerstvolgende
rergadering der Bankraad aan de orde worden gesteld. In deze raad zal
dan opnieuw over deze zaken een besluit moeten worden genomen.

Ook de direktie der Bank krijgt, in de artikelen 32 t/m 36 der wet,
bepaalde taken en bevoegdheden toegewezen. Zo heeft dit uit de Gene-
raldirektor, diens plaatsvervanger en ten minste 2 doch ten hoogste 4
direkteuren bestaande kollege de leiding bij de dagelijkse werkzaamhe-
den, neemt het zelfstandig beslissingen over punten, waarop het nemen
van besluiten niet uitdrukkelijk aan de Bankraad is voorbehouden en
r·ertegenwoordigt het de Bank in en buiten rechte. De Generaldirektor
heeft daarbij de opperste leiding over alle onderdelen van het bedrijf, hij
brengt in de vergaderingen van de Bankraad verslag uit over de algeme-
ne gang van zaken en stelt hier de direktievoorstellen over onderwerpen,
waarover de Bant:raad moet beslissen, aan de orde. De leden van de
direktie nemen deel aan de vergaderingen der Bankraad en hebben daar
een adviserende stem.

AInaargelang de behoefte roept de Generaldirektor de direktieleden
op ter vergadering. De President van de Bank heeft het recht op deze
vergaderingen te verschijnen, in welk geval hij zelfs de leiding der vcr-
gadering op zich neemt. In de direktievergaderingen kunnen, met ge-
wone meerderheid \·an stemmen, rechtsgeldige besluiten worden geno-
men als behalve de voorzitter ten minste 2 direktieleden aanwezig ziJn.
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Bij staking der stemmen beslist in de door de Generaldirektor geleide
vergaderingen diens stem. In vergaderingen, waarin de President het
voorzitterschap bekleedt, geeft de stem van deze laatste de doorslag. Op-
gemerkt moet worden, dat de President alleen bij gelijkheid van stemmen
zijn stem mag uitbrengen.

In een afzonderlijk onderdeel der wet wordt in een drietal artikelen,
artikel 40 t/m 42, aandacht geschonken aan de verhouding centrale bank -
Staat, provincies en gemeenten. Het in artikel 41 bepaalde is daarbij wel
het belangrijkst. Daar wordt n.1. gesteld, dat de Staat, de provincies en
de gemeenten op generlei wijze, noch direkt, noch indirekt, een beroep
kunnen doen op de middelen der Bank zonder dat zij tezelfdertijd  de
tegenwaarde in goud of deviezen aan haar overdragen. Op deze bepaling
wordt slechls in zoverre een uitzondering gemaakt, dat de Bank ter
vocrziening in de kisgeldbehoefte van de Staat, op verlangen van het
Ministerie van FinanciEn, tot een maximum van 1 milliard Schilling
kortlopend schatkistpapier in portefeuille kan nemen. Ook mag de Staat,
zolang de Bank haar funkties normaal vervult, er niet toe over gaan
eigen (Staats-)geld uit te geven en ook verder geen enkele maatregel
treffen, die de Bank in de vervulling zan haar taak kan  belemmeren.  Bij
overtreding van bovengenoemde bepalingen kan de Bankraad als geheel,
doch ook ieder lid van deze Raad afzonderlijk, een uitspraak ,·ragen van

het scheidsgerecht. Dit scheidsgerecht, dat bestaat uit de President ran
het Opperste Gerechtshof, die tevens Foorzitter is, en 4 leden, waarvan
2 aangewezen door de Bondsregering en 2 door de Bank, moet binnen
drie dagen een beslissing nemen over het al dan niet rechtmatige van de
getroffen maatregel

De Bank is, aldus komt in artikel 42 tot uitdrukking, de bankier van
de Staat en moet als zodanig alle bankzaken der Overheid - voor zoT·er
de Bankwet dit althans toelaat - afwikkelen. Een verstrekking van le-
ningen of kredieten aan de Staat mag daarbij evenwel niet plaats vinden.
De  Staat  zal zijn betalingsverkeer zoveel mogelij k  bij   de Bank moeten
koncentreren en de uitvoering van goud- en deviezenoperaties aan haar
overlaten.

Met betrekking tot de eertijds bij de Notenbank-Ueberleitungsge-
setz van 1945 en de Notenbankuberleitungsgesetz-Novelle van 1946 ont-
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stane Staatsschuld bepaalt artikel 40, dat deze vanaf het moment van
inwerkingtreding der Bankwet rentedragend zou worden. De hoogte der
door de Staat te vergoeden rente, die de telkens vigerende Bankrente
niet mag overtreffen, en de aflossing der schuld zou in een afzonderlijke
overeenkomst tussen Staat en Bank worden geregeld.

Een in vele landen reeds geruime tijd aan de centrale bank toeko-
mende bevoegdheid, nl. die, om de kredietondernemingen voor te schrij.
ven bij haar minimumreserves van een bepaalde omvang aan te hou-
den 1),  werd de Oostenrijkse Nationalbank in artikel  43 der National-
bankgesetz 1955 verleend. Aan dit artikel ontleent de Bank ook het
recht voor de spaar- en girale tegoeden alsook voor de verschillende
soorten kredietondernemingen een gediffentieerd percentage voor te
schrijven. In geen geval zal dit echter meer dan 15 kunnen bedragen.
Het is toegestaan de minimumreserves als onderdeel van een liquiditeits-
reserve, die eventueel op basis van andere voorschriften dient te worden
aangehouden, te beschouwen.

Kredietondernemingen, die bij een centraal-instituut zijn aangeslo-
ten, moeten de do(jr de Bank voorgeschreven minimumreserves bij dit
instituut aanhouden. Hierbij worden de (gewone) saldi van deze krediet-
ondernemingen bij het centraal-instituut of bij de Oostenrijkse Post·
spaarbank als onderdeel van deze minimumreserves beschouwd.
Op hun beurt moeten de centrale instituten en de Postspaarbank tot een
bedrag, gelijk aan dat van de bij hen aangehouden minimumreserves,
voor een door de Bank naargelang de monetaire situatie te bepalen om-
vang een tegoed bij haar aanhouden en het resterende in kas houden of
besteden voor de aanschaf van diskontabel schatkistpapier; de Bankraad

1)  V66r 1930 was het voorschrilven van mininiumreserves als monetair-politiek in-
strument onbekend. Als zodanig  werd deze bevoegdheid   in   1933   in het Amerikaanse
Federal Reserve System geintroduceerd.   In    1935   werd deze bevoegdheid daar reeds
aanmerkelijk verruimd. In Europa was het alleen Zweden, dat voor de tweede wereld-
oorlog, nt. vanaf 1937, het stelsel der verplichte minimumreserves hanteerde. Tijdens
en na de tweede wereldoorlog werd het aan de centrale bank toekennen van de be-
voegdheid minimumreserves   voor te schrijven een vrijwel algemeen verschijnsel.   Zo
kreeg o.m. de Westduitse centrale bank deze bevoegdheid bij de reorganisatie van het
bankwezen in 1948. In een aantal landen werd deze materie bij de wet geregeld. In
Nederland en Zwitserland werd eenzelfde resultaat verkregen op grond van een
.,gentlemen's agreement" tussen de centrale bank en de handels- en andere (in Neder-
land landbouwkrediet-) banken.
Deze bijzonderheden werden ontleend aan: Peter G. Fousek, Federal Reserve Bank of
New York: Foreign Central   Banking; The Instruments of Monetary Policy,   blz.   45
en 46.
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kan voor dit restbedrag een bepaalde opdeling over kas en schatkist-

papier voorschrijven.

Ten einde de naleving van de minimumreserve-bepalingen te bevor-

deren mag de Nationalbank van de kredietondernemingen over de be-
dragen, waarmee zij beneden de verplichte omvang der reserve blijven,
een rente vorderen, die de Bankrente met ten hoogste 3% kan over-
treffen 2) (28).

Op de diskussie, die op de uniforme vaststelling van het percentage
der minimumreserves met betrekking tot het karakter der spaargelden
volgde, - in november 1955 werd voor spaar- en girale tegoeden een-
zelfde percentage  (59)  vastgesteld  - zal  in  het hoo fdstuk  over  de  Oos-
tenrijkse spaarbanken nog worden teruggekomen. Hier zij slechts ver-
meld, dat na dit uniforme percentage, dat tot maart 1960 van kracht
bleef, thans voor de spaartegoeden een percentage van 8 en voor de
girale tegoeden een van 10 geldt. Over de hantering van het instrument
der minimumreserves door de Bank zal in het laatste hoofdstuk bij de
bespreking van de na 1945 in Oostenrijk gevoerde monetaire politiek
nog een en ander naar voren worden gebracht.

Bij de opsomming van de bevoegdheden van de Nationalbank in
artikel 47 der Bankwet wordt ook melding gemaakt van het monetair-
politieke instrument der openmarktpolitiek. Artikel 54 der wet geeft

( 28)    In  zijn  „Geld- und Kreditpolitik" is Krasensky van oordeel,   dat  deze  „Strafzins
enigermate gelijkenis toont   met   de   bij   de  bespreking   van het Bankstatut   1922
gesignaleerde „Notensteuer", die de centrale bank moest betalen wanneer de
dekking der bankbil jettencirkulatie beneden de roorgeschreven omvang bleef.
Handbuch der Oesterreichischen Wirtschaftspolitik, blz. 174.

2) Zoals bekend, roomt de centrale bank via het voorschrijven van minimumreserves
de bij het bankwezen aanwezige liquiditeitenmassa in meer of mindere mate af. De
banken moeten over de bij hen aangehouden deposito's rente betalen, zulks in tegen-
stelling tot de centrale bank, die voor de minitnumreserves geen rente vergoedt. In het
feit, dat verschillende centrale banken de laatste iaren, over het geheel genomen, aan-
zienlijke winsten hebben weten te behalen, kan men volgens Krasensky op het
eerste gezicht een aanleiding vinden het vraagstuk van het vergoeden van rente op
de minimumreserves aan de orde te stellen. Hij staat zeer sceptisch tegenover een der-
gelijke vergoeding en ziet hierin een bedreiging van de zelfstandigheid en onafhanke-
lijkheid van het bankwezen. ", und unter diesem Gesichtspunkt erscheint daher der
Verzicht auf die Verzinsung der Einlagen als der Preis fur die Freiheit der Banken
einerseits und als Opfer der Allgemeinheit fur die Erhaltung der Geldwertstabilit t
anderseits gerechfertigt." Handbuch der Oesterr. Wirtschaftspolitik, biz. 174.
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een nadere toelichting op deze, voor de Bank nieuwe, mogelijkheid om
regulerend op de geld- en indirekt ook op de kapitaalmarkt op te treden.
Het daarvoor in aanmerking komend marktmateriaal wordt met name
genoemd. Het bestaat uit: vastrentende, aan de beurs verhandelbare
obligaties van de Staat, de provincies en de gemeenten alsmede dergelijke
obligaties, waarvoor een der hiervoren genoemde instanties voor rente en
aflossing borg staat, kort- en middellang, al dan niet rentedragend schat-
kistpapier en voorts andere vastrentende tot de beurshandel toegelaten
obligaties, die krachtens besluit van de Bankraad als zodanig worden aan-
gewezen. Onmiddellijk na de opsomming van het voor openmarkt-po-
litiek relevante papier bevat de wet de bepaling, dat een aankoop van de
Bank in dit verband er niet toe mag leiden, dat er kredietverlening aan
de Staat, de provincies of de gemeenten, in strijd met het reeds besproken
artikel 41, plaats heeft. Gelet op deze laatste bepaling is het ons niet
duidelijk, in hoeverre dan eigenlijk nog van een zelfstandige aktieve
openmarktpolitiek van de Bank kan worden gesproken. Zoals wij in
hoofdstuk 10 nog zullen zien kan de Bank immers slechts openmarkt-
operaties plegen voorzover het kredietapparaat enerzijds genegen is een
bepaald gedeelte  van de overheidsschuld  bij   de  Bank, bij voorbeeld  in  de
vorm van schatkistpapier,   over te nemen en anderzij ds  aan de verkoop
van dit overheidsschuldpapier aan de Bank zijn medewerking wenst te
verlenen ! Om te voorkomen, dat de Bank bij de hantering van de open-
markt-politiek bedrijfseconomische rentabiliteitsoverwegingen laat prae-
valeren boven algemeen-monetaire doeleinden schrijft de Bankwet in de
laatste alinea van artikel 54 voor, dat de bij de openmarkt-transakties
optredende winsten of verliezen voor rekening van de Staat komen. In
tegenstelling tot de uit anderen hoofde bij de Bank berustende waarde-
papieren, die bij de afsluiting van het boekjaar per 31 december tegen
de laatst tot stand gekomen notering of zo deze hoger is dan de aankoop-
koers tegen deze laatste op de balans moeten worden opgenomen, die-
nen de in het kader van de openmarkt-politiek gekochte stukken steeds
tegen de aankoopprijs te worden verantwoord.

Bij de totstandkoming van de Bankwet 1955 leidde het in artikel 4
neergelegde beginsel van samenwerking tussen de Bank en de Bonds-
regering tot enig misverstand. Artikel 4 luidt: „Bei Festsetzung der all-
gemeinen Richtlinien der Wlihrungs- und Kreditpolitik, welche die Oes-
terreichische Nationalbank zwecks Erfullung der ihr zufallenden Aufga-
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ben auf diesem Gebiete zu beobachten hat, ist auf die Wirtschaftspolitik
der Bundesregierung Bedacht zu nehmen".
Zahn, die in zijn „Gedanken zum Nationalbankgesetz 1955" naar aanlei-

ding van de rechtsvorm der Bank, de verdeling van het aandelenkapitaal
en de samenstelling van de Bankraad, ons inziens ten onrechte, reeds tot

de uitspraak was gekomen „Das Postulat der Unabh ngigkeit des Noten-
institutes von der Staatsfiihrung ist somit gefallen" (29), ziet zijn op-
vatting  in de redaktie van bedoeld artikel  4 nog bevestigd  3).  De  toen-

malige President der Bank, Dr. Eugen Margar6tha, is van oordeel, „dass
die Unabh ngigkeit der Bank nicht so verstanden werden darf, dass
sich die Bank bei ihren Entscheidungen  um die Wirtschaftspolitik  der  Re-
gierung iiberhaupt nicht zu kiimmern  hat"  (30). Hij wijst er  op,  dat ge-
brek aan ko,5rdinatie van de politiek van de Bank en die der Overheid
in het verleden reeds vaker tot ernstige stoornissen in het economisch
leven heeft geleid. Aan bedoelde samenwerking tussen Bank en Over-
heid wordt trouwens in artikel 2 der Bankwet een zekere begrenzing ge-
geven. In dit artikel krijgt de Bank namelijk tot taak „mit allen ihr zu
Gebote stehenden Mitteln dahin zu wirken, dass der Wert des 6sterreichi-
schen Geldes in seiner Kaufkraft im Inland sgwie in seinem Verhi:ltnis zu
den wertbestiindigen W hningen des Auslandes erhalten bleibt". Zoals
gezegd, bevat artikel 41 trouwens de bepaling, dat de Staat geen enkele
maatregel mag nemen, die de Bank de vervulling van haar taken zou
kunnen verhinderen. Behalve de reeds genoemde taak van de zorg voor
een waardevaste valuta, noemt artikel 2 der Bankwet het regelen van de

geldomloop en van het betalingsverkeer met het buitenland en de verant-

woordelijkheid voor een economisch juiste kredietverlening.

Ook het overheidstoezicht via een Staatskommissaris, waarover in
artikel 43 en 46 der Bankwet wordt gesproken, werd ten tijde van het

(29)   Dr.  Josef Zahn, Gedanken zum Nationalbankgesetz 1953, Oesterr. Bank-Archiv
1953, blz. 376.

( 30)   Dr. Eugen Margar6tha,   Das   Statut  der Oesterreichischen Nationalbank; Oesterr.
Bank-Archiv 1955, blz. 340.

3) „Diese Auffassung erhiilt eine weitere Stutze durch die bereits erwi:hnten Be-
stimmungen des § 4 des Gesetzes, sowie durch die Aufsichtsvorschriften des § 45, der
dem vom Finanzministerium zu bestellenden Au fsichtsorgan ( StaatskommissS:r) sogar
ein Vetorecht gegen Beschlusse des Generalrates mit aufschiebender Wirkung ein-
raumt."
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tot stand komen der wet blijkens de literatuur met gemengde gevoelens
ontvangen. In het eerder geciteerde artikel ziet Zahn in dit toezicht en in
het recht van veto, dat deze kommissaris in de vergaderingen der Bank-

raad bezit, een ernstige bedreiging van de onafhankelijkheid der centrale
bank. Deze opvatting wordt, naar onze mening, evenwel door de inhoud
en  de  strekking der betreffende artikelen geenszins gerechtvaardigd 4).
De Staatskommissaris heeft namelijk uitsluitend tot taak er op toe te zien,
dat de Bank overeenkomstig de wet handelt. Het recht van veto komt
hem derhalve alleen toe in gevallen, waarbij hij een overtreding der wet-
telijke bepalingen aanwezig acht. Een verdergaande toezichthoudende
beroegdheid wordt de Staatskommissaris in de wet onthouden. Op de
vergaderingen der Bank heeft hij dan ook, behalve in voornoemde ge-
vallen, een slechts adviserende stem. Margar6tha (28) ziet in de figuur
van de Staatskommissaris, naast een toezichthouder op de naleving der
wet, een nuttige schakel tussen Regering en Bank. In de vergaderingen
kan hij namelijk de opvattingen der Bondsregering en in het bijzonder
die van het Ministerie van Financien naar voren brengen en motiveren.
Het is duidelijk, dat de samenwerking, die artikel 4 voorschrijft, hiermee
ten zeerste gebaat is. In dit verband kan er op worden gewezen, dat de
Nationalbank veel zelfstandiger ten opzichte van het Ministerie van
Financi8n staat dan de Nederlandsche Bank. In ons land zouden bij een
eventueel verschil van mening over een te volgen monetaire gedragslijn
de inzichten van de Minister van FinanciEn uiteindelijk praevaleren bo-
ven die van de President van de Bank.

In een tweetal afzonderlijke afdelingen der Bankwet wordt aandacht
geschonken aan de transakties, waarmee de Bank zich bij de vervulling
van haar taken mag bezig houden. Behalve het voeren van de reeds ge-
noemde openmarkt-politiek kan zij nl. wissels en waardepapieren in dis-
konto nemen, leningen tegen onderpand verstrekken, al dan niet gemunt
goud kopen en verkopen, zich bezig houden met het deviezen- en valuta-

4)     Artikel  45,  lid   1:  „Das  Bundesministerium fur Finanzen hat daruber  zu  wachen,
dass die Bank gemiiss den Gesetzen vorgeht und bestellt zur Ausubung dieses Auf-
sichtsrechtes einen Staatskommissir und dessen Stellvertreter...";
Artikel    45,    lid   2:    „Der   StaatskommissUr ist berechtigt.    den   Generalversammlungen
sowie den Sitzungen des Generairates mit beratender Stimme beizuwohnen und alle
Aufklirungen zu verlangen. die zur Erfullung seiner Aufgabe notwendig sind.";
Artikel 45, lid 4: „Dem Stastskommissir steht das Recht zu, gegen Beschliisse des
Generatrates Einspruch zu erheben, wenn er findet, dass der Beschluss mit den
bestehenden Gesetzen in Widerspruch steht...".
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bedrijf en met het deposito- en giroverkeer en onder bepaalde voorwaar-
den als kommissionnair transakties afwikkelen. De artikelen 48 t/m 60
van afdeling 10 geven hierover nadere voorschriften. Het alleen aan de
Bank toekomende recht van uitgifte van bankbiljetten wordt besproken

in  de  artikelen  61  t/m  66 van afdeling  11  der  wet.

De in de hierboren vermelde afdelingen neergelegde bepalingen
kunnen schematisch alsvolgt beknopt worden weergegeven:

a)  de bevoegdheid tot het in diskonto nemen van wissels en waardepa-
pieren
Bij voorkeur komen in aanmerking wissels, die
1) op een goederentransaktie berusten,
2) in Schilling luiden,
3) binnen drie maanden betaalbaar zijn en bovendien
4) roorzien zijn ,·an de handtekening van ten minste 2 als solvabel

bekend staande personen.
Ook wissels ran Staats- provinciale- en gemeentelijke ondernemin-
gen, die in het handelsregister zijn opgenomen of, afgezien van de
leiding, als zelfstandige ondernemingen worden beheerd, kunnen
tot het diskonto door de Bank worden toegelaten als aan de hier-
boven genoemde roorwaarden wordt voldaan.
De Bank kan zonder opgave van redenen liet diskonteren van be-
paalde wissels weigeren, anderzijds mag zij alle bij haar beleende
waardepapieren en hun koupons, die binnen drie maanden vervallen,
in diskonto nemen.

b.  het recht leningen tegen onderpand te verstrekken
Bedoelde leningen kunnen Koor ten hoogste drie maanden worden
verstrekt. Als onderpand kunnen daarbij fungeren:
1) goud, al dan niet gemunt,
2) aan de Weense beurs genoteerde waardepapieren, met uitzonde-

ring van aandelen,
3) deviezen en valuta,
4) in binnen- of buitenland betaalbare, in Schilling of vreemde

valuta luidende wissels, die binnen 6 maanden vervallen en voor
het overige voldoen aan de voor diskonto genoemde voorwaar-
den en

5) de zogenaamde „Orderlagerscheine", die door van overheids-
wege aangewezen pakhuizen worden verstrekt.

De Bank kan ook verzoeken om belening zonder opgave van rede-
nen afwijzen.
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Het is de taak van de Bankraad de beleningsvoorwaarden van goud
en wissels vast te stellen. Ook moet dit lichaam uitmaken, welke-
en tot welk gedeelte van de koerswaarde effekten kunnen worden
beleend. Bij de, door de van regeringswege aangewezen pakhuizen
hfgegeven dokumenten, moet de Bankraad de geschatte of de markt-
waarde der goederen in aanmerking nemen.

c)  de mogelijkheid zich met het deviezen- en valutabedrijf bezig te
houden vindt in de wet een slechts summiere bespreking. Artikel
45 geeft met 66n volzin 5) aan, dat de Bank in vreemde valuta lui-
dende wissels en cheques, die in het binnenland betaalbaar zijn, in
binnen- en buitenland kan verhandelen, handel mag drijven in bui-
tenlandse munten en -bankbiljetten, in het buitenland het inkasso-
bedrijf mag uitoefenen en betalingen voor buitenlandse rekening
kan verrichten; roorts is het de Bank o.m. toegestaan de voor de
uitvoering van deze transakties vereiste tegoeden aan te houden en
daarbij de voor een rendabele belegging gewenste stappen te ne-
men.

d)  de bevoegdheid tot het kopen en verkopen van waardepapieren op
de zogenaamde vrije markt, veelal met het recht van openmarkt-
politiek aangeduid, kwam in het voorgaande reeds ter sprake. In
hoofdstuk 10, waarin de monetair-economische politiek r·an het na-
oorlogse Oostenrijk nog uitgebreid zal worden besproken, zal ook
aan deze openmarkt-politiek nader aandacht worden geschonken.
Hier zij daarom slechts vermeld, dat dit monetair-politieke instru-
ment in Oostenrijk door gebrek aan geschikt papier in de porte-
feuille der centrale bank en het ontbreken van een normaal funktio-
nerende geld- en kapitaalmarkt geruime tijd niet effektief kon zijn
en ook thans nog bij lange na niet die betekenis heeft, die hieraan
in andere landen met een hoog-ontwikkelde geld- en kapitaalmarkt
wordt toegekend.

e) het recht zich met het deposito- en girobedrijf bezig te houden
houdt roor de Bank in, dat zij overeenkomstig de voorwaarden, die
door de Bankdirektie worden vastgesteld, het bewaren van al dan
niet gemunt edel-metaal, geld, waardepapieren en oorkonden als-
mede het beheren van waardepapieren op zich kan nemen. Ook kan
de Bank binnen- en buitenlands geld voor bepaalde- of onbepaalde

5)  „Die Bank ist berechtigt, Wechsel, Schecks und Auszahlungen auf auswkirtige
Piatze sowie auslandische Noten und Munzen, ferner im Inland zahlbare. nicht auf
inliindische Wahrung lautende Wechsel ini Inland und Ausland zu kaufen und zu
verkaufen, Schecks und Anweisungen auf auswDrtige Pliitze abzugeben, im Ausland
Inkassi zu besorgen und Zahlungen fur fremde Rechnung zu leisten, die zur Fuhrung
dieser Geschiiftszweige erforderlichen Guthabungen zu halten und die zu ihrer frucht-
bringenden Anlegung notwendigen geschaftlichen Tmnsaktionen durchzufuhren."
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tijd, al dan niet tegen een vergoeding van rente, aantrekken en in
het giro-verkeer gelden in rekening-kourant zonder rentebetaling
aannemen. Daarbij mag zij zonder opgave van redenen een verzoek
tot opening van een rekening afwijzen en bestaande rekeningen
opzeggen. Tenslotte is het de Bank toegestaan de met haar toestem-
ming op haar getrokken cheques te verzilveren.

f)   de mogelijkheid als kommissionnair op te treden impliceert, dat de
Bank inkassi kan afwikkelen en, na voorafgaande dekking, voor
vreemde rekening alle soorten waardepapieren, edele metalen, de-
viezen en valuta kan kopen en, mits voorafgaande levering, ver-
kopen.

Van de bepalingen, die in het kader van het recht tot uitgifte van
bankbiljetten in afdeling  11  der  wet zijn neergelegd,  zijn  die  met
betrekking tot de dekking wei de belangrijkste. Artikel 62 schrijft
voor, dat de bankbiljettencirkulatie, die vermeerderd met de ver-
plichtingen uit hoofde van het giro-verkeer en de overige terstond
opeisbare verplichtingen, met „Gesamtumlauf" wordt betiteld, ge-
dekt moet zijn door:
1) de Staatsschuld in handen van de Bank,
2) de ingevolge de Notenbankuberleitungsgesetz-Novelle en Wlih-

rungsschutzgesetz in diskonto- of overgenomen Bundesschatz-
scheine,

3) al dan niet gemunt goud,
4) deviezen en vreemde valuta,
5) de gediskonteerde wissels en andere waardepapieren in diskon-

to,

6) de tegen onderpand verstrekte leningen,
7) aangekochte obligaties en Schatkistpapier,
8) in het binnenland vervallende wissels in buitenlandse valuta en
9) de voorraad pasmunt bij de Bank.

Artikel 63 bevat het voorschrift, dat ingetrokken doch niet inge··
leverde bankbiljetten niettemin van de bankbiljettencirkulatie moe-
ten worden afgeboekt en dat de schuld van de Staat bij de Bank
tezelfdertijd voor dat bedrag dient te worden gecrediteerd. In dit
verband merken wij op, dat de Bankwet 1953 geen richtlijnen be-
vatte ten aanzien van een bepaaid percentage waarvoor de bank-
bitjettencirkulatie door goud en deviezen moet zijn gedekt. Dit in
aflwijking met de situatie in andere landen, bijvoorbeeld in Neder-
land.
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Ofschoon dit inleidende artikel van de twaalfde afdeling der Bank-
wet stelt, dat de jaarlijkse balans en verlies- en winstrekening naar de in
het bedrijfsleven algemeen geldende normen dient te worden opgesteld,
worden in dit en de daaropvolgende artikelen enige van dit beginsel af-
wijkende voorschriften gegeven. In het voorgaande maakten we reeds

melding van het feit, dat de in het kader der openmarkt-politiek door de
Bank gekochte waardepapieren voor haar geen verlies of winst kunnen
afwerpen en dat deze derhalve tegen de aankoopkoers op de balans moe-
ten worden verantwoord. Voorts moeten, onafhankelijk van de bedrijfs-
resultaten en zonder dat dit op de verlies- en winstrekening tot uitdruk-
king mag komen, de in de loop van het jaar ontstane koerswinsten - in
de betekenis van het verschil tussen boekwaarde en geldswaarde der va-
luta-voorraad - onmiddellijk op de reserverekening ter dekking van de
risiko's bij goud-, deviezen- en valutatransakties worden geboekt. Op
dezelfde wijze moeten de opbrengsten van de belegde pensioenreserve
direkt aan deze reserve ten goede komen. Tenslotte dienen de rentebaten,
die volgens de voorschriften voor de besteding der rente- en aflossings-
quota der opbouwkredieten gebonden zijn, in hun geheel uit de bedrijfs-
resultaten te worden geelimineerd en bij de opstelling van de verlies-
en winstrekening te worden verwaarloosd.

Van de na bovenstaande voorzieningen resterende winst dient ver-
volgens 10% aan de algemene- en eveneens 10% aan de pensioenreserve
te worden toegevoegd. Deze toevoegingen moeten echter worden be-
findigd, zodra het algemene reservefonds 10% van het totaal van
bankbiljettencirkulatie + girale verplichtingen der Bank bedraagt en de
pensioenreserve uit verzekeringsoogpunt groot genoeg is. Van de over-
blijvende 80% komt 1/3 ten goede aan de Staat en ontvangen de aan-
deelhouders een dividenduitkering van ten hoogste 69. Van een even-
tuele daarna nog aanwezige overwinst gaat de helft naar de Staat en moet
de algemene vergadering van aandeelhouders een beslissing nemen over
de besteding van de overige 5092

De verplichting om zogenaamde Weekstaten te publiceren, die de
Bank reeds bij de Notenbank-Ueberleitungsgesetz in beperkte mate was
opgelegd en die nadien nog verschillende keren een uitbreiding had on-
dergaan, werd in artikel 70 der Bankwet 1935 nauwkeurig omschreven.
Daar worden niet alleen de te vermelden aktief- en passiefposten limita-
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tief opgesomd, maar worden ook de data voor de opstelling van deze
verkorte balansen genoemd  6).  Aan  de hand  van  de in  tabel  A  der  bijla-

gen opgenomen weekstaten zullen we de veranderingen in de opstelling
der verkorte balansen sinds de eerste naoorlogse Weekstaat, die van
7 oktober 1946, beknopt weergeven.

Nadat de verkorte balans ruim een jaar overeenkomstig de voor-
schriften van § 5 der Notenbank-Ueberleitungsgesetz van 3 juli 1945 was

gepubliceerd, verschenen als uitvloeisel van de Wihrungsschutzgesetz op
de weekstaat van 23 januari 1948 enkele nieuwe posten. Aan de aktief-
zijde was dit de post „Eskontierte Bundesschatzscheine § 27 W.Sch.G.",

waarvan wij bij de bespreking der geldsanering in Hoofdstuk 1 de oor-

sprong aangaven, aan de passiefzijde werd de som der opeisbare verplich-
tingen, voordien als „Freie Verbindlichkeiten aus dem Giroverkehr und
andere sofort fillige Verpflichtungen" aangeduid, nader gespecificeerd.

Het verlenen van zogenaamde „Aufbaukredite" met middelen van de

tegenwaarderekening der Marshallhulp, waarop in een ander verband

9    Artikel 70: ..( 1) Die Bank hat den Stand ihrer Aktiven und Passiven vom 7..  13.,
23· und Letzten ieden Monats langstens am siebenten Werktag nach diesen Terminen
zu  vefffentlichen   (Wochenausweise)
( 2)   Der zur Ver8ffentlichung bestimmte Stand der Aktiven  und der Passiven  der  Bank
hat zu enthalten: auf der Aktivseite:
a) den Deckungsbestand an Gold, gemunzt und ungemunzt;
b) den Deckungsbestand an Devisen und Valuten;
c) den Stand an 8sterreichischen Teilmunzen;
d) den Stand der eskontierten Wechsel und sonstigen eskontierten Wertpapiere;
e) den Stand der Darlehen gegen Pfand;
f) den Stand der eskontierten Bundesschatzscheine und die gegen solche Schatz-

scheine gewJhrten Lombarddarlehen;
g) den Stand der gemass § 54 angekauften Schuldverschreibungen, Schatzanweisungen

oder   Schatzwechsel;
h)  den  Stand der Bundesschuld;
i) die anderen Aktiven,
auf der Passivseite:
a)   das  Grundkapital;
b) die Reservefonds;
c) den Betrag der in Umlauf befindlichen Banknoten;
d) die Giroguthaben und sonstigen sofort falligen Verbindlichkeiten;

e) die sonstigen Passiven."
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nog zal worden teruggekomen, had tot gevolg, dat de schuld van de
Staat bij de Nationalbank met dat bedrag terugliep. De Nationalbank
verplichtte zich echter, zonodig, tot een gelijk bedrag wissels van op-
bouwkredieten te herdiskonteren. Op de weekstaat van 31 december
1948 komen deze „Eskontierte Wechsel fur Aufbaukredite" voor het
eerst voor. Tot ultimo 1950 bleven zij echter een deelpost van de „Es-
kontierte Wechsel". Van deze laatste post werden met ingang van 23
maart 1952 ook de „Eskontierte Wechsel fur Vorschusse auf Aufbaukre-
dite" afgesplitst,

Het nakomen van de verplichtingen jegens het Internationale Mo-
netaire Fonds en de Wereldbank, waarvan Oostenrijk sinds 27 augustus
1948 lid was, bracht met zich, dat de Nationalbank, op grond van een
wet van 30 juni 1954, voor het bedrag van 's lands bijdrage in de midde-
len van deze instellingen de Staat een 2% rentend krediet verleende, dat
op de weekstaat van 7 november 1954 voor het eerst werd vermeld. Op
15  oktober van datzelfde  jaar  had  de verkorte balans reeds een uitbrei-
ding ondergaan in die zin, dat de tegoeden van buitenlandse krediet-
ondernemingen een afzonderlijke post waren gaan vormen. Het eerste
na-oorlogse jaarverslag der Bank, dat over 1956, merkt op, dat deze te-
goeden in hoofdzaak een gevolg waren van een steeds verdergaande
decentralisatie van het betalingsverkeer met de destijds als E.B.U.Janden
betitelde staten.

Het van kracht worden van de Nationalbankgesetz van 8 septem-
ber 1955 leidde tot het ontstaan van de posten „Andere Aktiven",
„Grundkapital" , „Reserven", „Fur neue Aufbaukredite verfugbare Zin-
senuberschusse" en „Sonstige Passiven". Een en ander geschiedde in
overeenstemming met artikel 70 der wet.

Tot slot van deze summiere bespreking van de verschillende ver-

anderingen in opstelling der weekstaat zij vermeld, dat de „Gesamtum-
lauf", voorstellende het totaal der bankbiljettenomloop en direkt-opeis-
bare verplichtingen der Bank, met ingang van de verkorte balans van
31 december 1938 ook de verplichtingen uit tegoeden op tegenwaarde-
rekeningen omvat.

De eerste volledige balans en verlies- en winstrekening na de twee-
de wereldoorlog werd de algemene vergadering van aandeelhouders op
17 april 1957 voorgelegd Behalve deze stukken bevat het jaarverslag
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over 1956 een zogenaamde „Schillingertiffnungsbilanz" 7) per 1 januari
1957. In tabel 2 zijn de gegevens van de balans per 31 december 1956
en die van de Schillinger6ffnungsbilanz per 1 januari 1957 naast elkaar

afgedrukt.

Voordat we aandacht schenken aan de verschillende afwijkingen,
die we in dit verband kunnen signaleren, zullen we eerst de cijfers van
de weekstaat en die zan de balans per 31 december 1956 eens met elkaar

vergelijken. De debetzijde van de weekstaat wijkt slechts in zoverre ran
die van de balans af, dat de „Andere Aktiven", die op de weekstaat met
66n totaalbedrag worden verantwoord, op de balans gespecificeerd wor-
den. De creditzijde daarentegen rertoont, met name bij de reserves en

i)  De Bonds„·et van 7 juli 1954 .uber die Aufstellung von SchillingerBffnungsbil:in-
zen und uber die I.'nistellung (Schillingeroffnungsbil.inzengesetz)'' schreef voor, dat
kooplieden,   die  tot  het  aanhouden   van  een  boekhcuding  , erplicht   waren.   alsniecle
koBperaties   en   verzekeringsmaats.happijen    (inklusief   cle   provinciale   brandverzeke-
ringsinstellingen). tf aan het begin van het boekjaar 195£'1954 - echter niet voor
4 mei 1953 -- of aan het begin van het boekjaar 195411955 op basis ,-an een inven-
tarisatie een zogenaanide Schillingeroffnungsbilanz opstelden. Voor het geval, dat het
boekjaar 1953/1954 bij het van kracht worden der wet recds zou zi n verstreken,
mocht de bedoelde balans  ook  nog  aan  het  begin  \·an  ii:t  borki.iar  19556 1956  worden
opgesteld.  Voorzover  het  genationaliseerde  ondernemingen  gold  kon   het   [inisterie
ran   Financien.   in   samenwerking   met   het   Ministerie   r.in   J ustitie   en   met   dat   van
Verkeer en StaatshedrijI·en. I·oorts 0111 bilzondere re,lenen toesta:in. dat de Schillinger-
liffnungsbilanz op een nog latere datum werd opgesteld. Dit laatste was o.m. van
toepassing voor de opstelling van een dergelijke balans door de Nationalbank.
De Schillingeruffnungsbilanz nic,est zo worden orgestei.1. dat een h.rwaardering van
de vermogensbestanddelen en schulden. cp het einde van het laatste boekjaar a·.inwezig.

kon plaats vinden. Voor deze herwairdering zei f he,·atte de wet een amtal dwingentle
mors:hriften.  Als  de  meest  belangrijke  kunnen  worden  genoenid:
a) 1·ei·nicilit n51iestaildd:le,1 mogen   niet   voor   een   hoger   bedrag   worden   verantwoord.

dan i (,or de aanschaf cif  ver,-aardiging  op  liet  nic,nicnt  van  de  opstelling der  balans
zou   moeten   worden   uitgrge,·en.   scbu 'den   mi,eten   worden  opgenomen   , c.,r   die
bedragen,  die  ter  kwijting  op  de  datum  \ m  .le  opstelling  der  bilans  no.lil:  zou-
den zijn

b) De op de Schillinocroffnungsbilanz vernie:de bedragen m.,eten word·-·n beschouwd.
als aanschaffings- of fabrikagekosten.

c) Beboutt·de gronds:ukken mogen ten hoogste worden opeenomen voor het be irag.
dat  bij  een  norm·ale  verkoop  Zoil  worden  \·erkregen.  I itgangspunt daarbij dient
te Zijn. d.lt de bebouwde grondstukken s.im,m met het bedrilf m,·orden ,·erkocht.
Staat een bebouwd grondstuk op de slotbilans voor een hc,ger be.]rag te boek, dan
niag dit laatste r,·or.len aangehouden.

d) Vorderingen op bet Duitse Rijk. al dan niet belichaanid in waardeparieren, mogen
op de Schillingeruffnungsbilanz met ten hoogste 1 Schilling worden opgenomen.
Dit is eveneens van toepassing op vermogensrechten in het buitenland die men
niet kan laten gelden.

e) Reseri·en en passit·e ..Recbnung.sabgren:ungspotten". die op de slotbalans  voorko-
men, moeten met ten minste deze|flie bedragen op de Schillingerilffnungsbilanz
worden opgenotnen. Hit vormen van nieuwe reserves is toegestaan.

52



de „Sonstige Passiven", enkele afwijkingen 8). Het verschil tussen   de

post „Reserven" op de weekstaat en de post „Reservefonds" op de ba-
lans - 48 mln. Schilling - vindt zijn oorzaak in de wettelijk verplichte
dotatie aan de algemene reserve en de pensioenreserve. Overeenkomstig

artikel 69, lid 2, van de Nationalbankgesetz dient zulks v66r de opstelling
van de eigenlijke verlies- en winstrekening te geschieden. Anderzijds
beloopt het totaal ran de „Sonstige Passiven"; exklusief de, trouwens op
de weekstaat afzonderlijk vermelde, „Fur die Gewahrung neuer Aufbau-
kredite zur Verfugung gestellte Zinsenuberschusse", doch met inbegrip
van het „Reingewinn", 254 mln. Schilling, 48 mln. minder dan het be-
drag, waarvoor deze post op de weekstaat is opgenomen.

Met betrekking tot de op de balans per 31 december 1956 voorko-
mende post „Reingewinn'' zij opgemerkt, dat dit bedrag, 68,2 mln. Schil-
ling, ten dele ten goede kwam aan de aandeelhouders (6% dividend op

het aandelenkapitaal van 150 mln. Schilling), doch voor het overgrote
deel werd besteed roor een verdere versterking van het algemene reserve-

fonds en de pensioenresen·e (beide reserven werden met elk 29,6 mln.
Schilling vergroot). Het is duidelijk, dat deze toevoegingen aan de re-

serves op de SchillingerOffnungsbilanz van 1 januari 1957 tot uitdruk-

king komen, al is hiermee, zoals we nog zullen zien, geenszins een vol-
ledige verklaring  voor de afwijkende  cijfers  gegeven !

De opstelling van de zogenaamde „Schillingeriiffnungsbilanz", die
een herwaardering van de verschillende vermogensbestanddelen en schul-
den impliceerde, betekende voor de Nationalbank, dat de daarroor in
aanmerking komende posten onder de loupe moesten worden genomen.
Per saldo konden alleen het goudbezit, de gebouwen en grondstukken,

de inrichting en machines, de effek:en en de „sonstigen nicht gesondert
angeflihrten Aktiven" onder deze herwaardering worden begrepen,
waarbij de waardering ,·an de goudschat samenhing met de met de op-
stelling van de SchillingerBffnungsbilanz samenvallende verandering van
de aankoopprijs van goud door de Nationalbank. Deze laatste werd
namelijk ran S 27.794 op S 28.993 per kg fijn goud gebracht.

m)  Bij het vermelden der af,Lilkingen laten wij buitin beschouwing. dat Lie Op de
weekstaat afzonderlijk vermelde „Guthaben inlindischer Kreditunternehmungen" en
.Guthaben Offentlicher Stellen und sonstige Guthaben'' op de balans onder 66n
post. .,Freie sofort fiillige Verbindlizhkeiten gegenuber dem Inland: worden verant-
woord.
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De balans per 31 december 1956 en de Schillingelaffnungsbilanz per 1 januari 1957

OESTERREICHISCHE NATIONALBANK
Bilinz zum 31. Dezember 1956

(Vor Erstellung der Schillinger6ffnungsbilanz, § 49 SEBG)
AKTIVA PASSIVA

DECKUNGSBESTANDE GRUNDKAPITAL 150,0

Gold, gemunzt und ungemunzt 1.751,9 RESERVEFONDS
Der·i:en  und  Valuten ') 8.722,8 Allgemeiner Reservefonds 210,9

Teilmunzen 14,5 Andere Resen·en 92,0

Pen ionsreserve 305,0Esk,mtierti· W'echsel 1.902.9
BANKNOTENUMI.AUF 14.259,5Esk<)ntiertc Wechiel fur V irschusse

auf Aufbaukr:dite 51.3
 

VERBINDLICHKEITEN AUS DEM
Esk<intirt. \\'echsel tur A·,fbaukredite i.963,9 GIROVERKEHR UND ANDERE
Firderungin iu, Darlehen gegen Piand 2-6,5 VERPFI.K.HTUNGEN

Frek· s„fort fillige Verbind-Eskinti.·It: Bundes,chatzicheine
(§ 27 W.Sch.G.) 4,9 1

lichkeiten gegenuber dem Int;ind 2.697,4

Bundesschatzscheine gemJss § 2,  

Freie s<,fort fillige Verbind-
Abs. tb der Novelle zum lichkeiten gegenOber dem
Ncitenbankiiberleitungsgesetz 400.0 Ausland 30 1,9

Icirderune gegen den Bundesschatz
 

Zeittich gesperrte Verbindlichkeiten 1.166,3

gemiss Notenbankiiberleitungs- SONSTIGE PASSIVENgesetz· Novelle 1.358.6
Inz.stitic,ns- unci Instandset-F,irderung gegen den Bundesschatz

zungsreserven 36,1w,gen Wahrungshinds und Weltbink 332,5
1 Fur die Gewahrung neuer Aufbau

kredite zur Verfugung gestellte
Zinsenuberschil.„ 542,9

ANDERE AKTIVEN Ruc·kstellungen                  11,4
Gebiiude und Grundstlicke 30,0 Alle .instigen nicht ges„ndert

ingefuhrten Piss„·en 122,9Einrichtung und Maschinen 0,0

Rechnungsabgrenzungsposten 15,1Effekten 97,1

Alle sonstigen nicht gesondert REINGEWINN
angefuhrten Aktiven 25,2 Gzwinm·,irtrag 1955 0,005

Rechnungsabgrenzungsposten 13.3 Jahresgewinn 1956 68,2

19.982,6 1 19.982,6

') Die Position ,,Devisen und Valuten gliedert sich in
a) Forderungen in auslindischen Wahningen  S 8.945,0
b) Verpflichtungen in auslindischen Wahrungen S 247,6

S 8.697,4

c) Valutenbestinde S    25,4

S 8.722,8

Bron: Jaarverstag der Oesteri. Nationalhank 1956, biz. 60. 61, 76 en 77.
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(in min Schilling) TABEL 2

OESTERREICHISCHE NATIONALBANK
Schillingerat'fnungsbilanz zum 1. Janner 1957

AKTIVA PASSIVA

DECKUNGSBESTANDE GRUNDKAPITAL 150,0

Gold, gemunzt und ungemunit 1.828,4 RESERVEFONDS

Devisen  und  Vilitten  ' ) 8.722,8 Allgeme·iner Resen·eftmds 282,0

Teilmiinzen 14,5 Andere Rescn·en 92,0

Eskontierte Wechsel 1.902.9 Pensionsreserve 374,6

Eskontierte Wechsel far Vorschiisse BANKNOTENUMLAUF 14.259.5

auf Aufbaukredite 51,3 VERBINDI.ICHKEITEN AUS DEM
Eskontierte Wechtel fur Aufbiukredite 4.963,9 GIROVERKEHR UND ANDERE

Forderungen aus Darlehen gegen VERPFLICHTUNGEN
Pfand 276,5 Sofort fiillige Verbindlichkeiten

Eskontierte Bundesschatzscheine gegenGber dem Inland 2.697,4

(§ 27 W.Sch.G.) 4,9 Sofort fillige Verbindlichkeiten

Bundesschatzscheine gemiss § 2, gegenuber dem Ausland 304.9

Abs. ib der Novelle zum Verbindlichkeiten aus Guthaben auf
Notenbankiiberleitungsgesetz 400,0 Counterpart-Konten 1.166,3

Forderung gegen den Bundesschatz SONSTIGE PASSIVEN
gemiss Notenbankiiberleitungs
gesetz- Novelle 1.358,6 Investitions· und Instandset-

zungsreserven 36,1
Forderung gegen den Bundesschatz

Fiir die Gewiihrung neuer Aufbau-wegen Wihningsfonds und Weltbank  332.5
kredite zur Verfiigung gestellte
Zinseniiberschusse 542,9

ANDERE AKTIVEN Riickstellungen 13,3

Gebiude und Grundstucke 13,0 Alle sonstigen nicht gesondert

Einrichtung und Maschinen 0,0 angefuhrten Passiven 131,9

Effekten 96,3 Rechnungsabgrenzungsposten 15,1

Alle sonstigen nicht gesondert
angefuhrten Aktiven 63,2

Rechnungsabgrenzungsposten 13,3

20.066,0 20.066,0

') Die Position ,.Devisen und Valuten gliedert sich in
a) Forderungen in ausliindischen Wihrungen S 8.945.0

b) Verpflichtungen in ausldndischen WJhrungen S  247,6
S 8.697,4

c) ValutenbestWnde S    25,4

S 8.722,8
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Van de aktiva onder het hoofd „Gebaude und Grundstucke" wer-
den de gebouwen en woningen, bestemd voor personeelsleden der Bank,
alsook de nog niet bebouwde grondstukken, die niet voor verkoop in
aanmerking kwamen, P.M. op 1 Schilling gewaardeerd. Opbrengst-
waarde en bouwjaar waren richtsnoer bij de voorzichtige waardering der
overige gebouwen.

Bij de „Effekten" werd alleen bij die effekten, waarvan de eigen-
domsverhoudingen nog niet waren geregeld, een herwaardering door-
gevoerd. Tegen het bij deze herwaardering optredend surplus werd een
reserve van gelijke omvang gevormd in deze zin, dat de post „Ruck-
stellungen" met 1,9 mln. Schilling werd verhoogd.

De onder „Alle sonstigen nicht gesondert angefuhrten Aktiven"
begrepen deelnemingen, die ten dele de belegde pensioenreserve der
Bank vormden, werden bij de opstelling der Schillinger8ffnungsbilanz 40
mln. Schilling hoger gewaardeerd.

De bovengenoemde herwaarderingen resulteerden per saldo in een
herwaarderingswinst van cirka 81,5 mln. Schilling. Hiervan werd 41,3
mln. aan de pensioenreserve en 40,0 min. Schilling aan de algemene
reserve toegevoegd.

De post „Alle sonstigen nicht gesondert angefuhrten Passiven" werd
met dat gedeelte der winst van het boekjaar 1956, dat niet reeds aan de
algemene- of pensioenreserve was ten goede gekomen, versterkt. Het
ging hier om het bedrag van 9 min. Schilling, bestemd voor de dividend-
uitkering (6%)  aan de aandeelhouders  der  Bank.

Nevenstaande opstelling vat de besproken afwijkingen in de diverse
posten van de weekstaat en de balans per 31 december 1956 en de Schil-
lingerBffnungsbilanz per 1 januari 1957 cijfermatig samen:
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Weekstaat Balans Schillinger-
Bffnungsbilanz

AKTIVA
Gold, gemiinzt und ungemiinzt 1.752 1.751,9 1.828,4

Andera Aktiven 183 (182,8) (189,8)
Gel)aude und Grundstiicke 50,0 15,0
Effekten 94,3 96,3Alle sonstigen nicht gesondert

angefuhrten Aktiven 25,2 65,2
Rechnungsabgrenzungsposten 13,3 13,3

PASSIVA
Reserven 560 (607,9) (748,6)
Allgemeiner Reservefonds 210,9 282,0
Andere Reserven 92,0 92,0
Pensionsreserve 305,0 374,6

Sonstige Passiven 302
Fur neue Aufbaukredite verfugbare

Zinsenuberschusse 543 542,9 542,9
Investitions- und Instandsetzungsr. 36,1 36,1
Ruckstellungen 11,4 13,3Alle sonst. nicht gesondert angefiihr-

ten Passiven 122,9 131,9
Rechnungsabgrenzungsposten 15,1 15,1

Jabresgewinn 1956 68,2

In het laatste hoofdstuk van deze studie zal op de rol van de Nationalbank
als monetaire autoriteit nog worden teruggekomen. Bij die gelegenheid zal
de door haar gevoerde monetaire politiek als onderdeel van de algemeen-
economische politiek aan een meer kritische beschouwing worden onder-
worpen.
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HOOFDSTUK 3

DEOOSTENRI KSEBANKENENBANKIERS

INLEIDING

In het Oostenrijkse kredietapparaat neemt de groep der banken en

bankiers 1) veruit de belangrijkste plaats in. Een naast elkaar stellen der
totaalbalans der kredietondernemingen en die der banken doet zulks ter-
stond inzien. Bij de meeste balansposten worden de cijfers der banken
door die van geen enkele andere groep kredietondernemingen ook maar
benaderd. Slechts op het stuk van de waardepapierportefeuille, het schat-

kistpapier, de spaargelden en de r"erstrekking ran hypothekaire leningen
moeten zij met een tweede- en op het gebied van de verlening van de
zogenaamde „Kommunaldarlehen" met een derde plaats genoegen ne-
men.

In het in 1961 verschenen Handbuch del, Oesterreichischen Wirt-
schaftspolitik 2) geeft Prof. Dr. H. Krasensky het hiernavolgende over-
zicht van de bankensektor:

..BANKEN UND BANKIERS

In dieser Gruppe gehtiren, nach der Rechtsform geordnet, folgende In-
stitute der freien Vereinigung „Verband 6sterreichischer Banken und
Bankiers" an:
aa) 16 Aktienbanken in Wien mit 98 Zweigstellen und Filialen, davon

61 in Wien und 37 in den ubrigen Bundesl ndern;
9 Aktienbanken ausserhalb Wiens mit 27 Zweigstellen und Filialen
aussserhalb Wiens

bb) 2 Gesellschaften mit beschrankter Haftung (ohne die spater er-
w hnten Teilzahlungsinstitute)

1)      Gemakshalve   zal de groep der banken en bankiers roortaan met „banken"   wor-
den aangeduid.
2)  Verschenen bij Bastei-Verlag, Wien.
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cc)   19  Bankhduser und Bankiers, davon  15  in  Wien  mit  1  Zweigstelle
in Wien; in den ubrigen Bundeslandern 4 und 1 Filiale. Von den
19 Instituten sind 7 Bankkommanditgesellschaften".

Een vergelijking van bovenstaand overzicht met de in hoofdstuk  1
gegeven indeling van het Oostenrijkse kredietapparaat in Fachverbande
laat zien, dat o.a. de hypotheekinstellingen en de pandbriefinstelling der
provinciale hypotheekinstellingen, die wel deel uitmaken van het Fach-
verband der Banken und Bankiers, in de opstelling van Krasensky niet
onder de groep der banken en bankiers worden ondergebracht. In het
hierna volgende zullen 'wij de door Krasensky gegeven indeling aanhou-
den en aan de provinciale hypotheekinstellingen en hun pandbriefinstel-
ling in een afzonderlijk hoofdstuk aandacht schenken.

DE ONTWIKKELING DER BANKEN NA DE
TWEEDE WERELDOORLOG

Nadat de kredietondernemingen op basis van de in hoofdstuk 1
besproken Schaltergesetz op 3 juli 1945 hun loketten weer voor het pu-
bliek hadden opengesteld, trad gedurende de eerste maanden een aan-
zienlijke toevloed van middelen bij hen op. Destijds was het echter, gelet
op de vrij onoverzichtelijke naoorlogse situatie, zeer moeilijk op korte
termijn voor deze gelden een verantwoorde belegging te vinden, te meer
omdat ook bij de nog bestaande debiteuren een onderzoek naar de ver-
anderde bedrijfseconomische omstandigheden moest worden ingesteld.
Bij dit laatste bleek al spoedig, dat men vele verleende kredieten als ver-
loren diende te beschouwen en derhalve moest afschrijven. In hoofdstuk
1 werd reeds op de vrij trieste balanspositie der Oostenrijkse krediet-
ondernemingen bij de beifindiging der Anschluss-periode gewezen.

Ondanks de vele moeilijkheden, hierboven slechts aangestipt, gin-
gen de Oostenrijkse grootbanken - hieronder verstaan wij de Credit-
anstalt-Bankverein, de Oesterreichische Landerbank en het Oesterrei-
chisches Credit-Institut - er reeds in de vroege zomer van 1945 toe over
aan een aantal vitale bedrijven krediet te verlenen voor de aanschaf van
grondstoffen, gereedschappen en transportmiddelen. Het waren, behalve
de voedingsmiddelenindustrie, de bruggenbouwmaatschappijen, de bouw-
stoffen-, papier- en optische industrie, alsmede de reparatielwerkplaatsen
van spoorwegmaterieel en machines, die in dit verband een hoge priori-
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teit genoten. Echte investeringskredieten werden alleen aan economisch
zeer belangrijke ondernemingen verleend en ook dan alleen nog maar
wanneer de opbrengsten der te financieren projekten de terugbetaling
van het krediet binnen  afzienbare tijd garandeerden  (1).

Nadat men er eind 1945 in was geslaagd de produktie in de voor-
naamste takken van industrie weer enigermate op gang te brengen, deed

de behoefte aan grondstoffen en aan een modernisering van het produk-
tieapparaat zich wel zeer sterk gevoelen. De grootbanken probeerden ten
behoeve van de basisindustrien toen ook buitenlands kapitaal aan te
trekken. In dit licht sloten de Creditanstalt-Bankverein en de Oester-

rechische Linderbank samen met een Engels konsortium, bestaande uit
de Hambros Bank Ltd., de Barclays Bank Ltd. en het Bankiershuis

Rothschild & Sons, een overeenkomst, waarbij de Oostenrijkse textiel-
industrie de beschikking kreeg over een krediet van 114 millioen f voor
de import van schapenwol. De Nationalbank stelde zich borg voor de
aflossing van dit krediet  (2).

Ofschoon men de betekenis van deze eerste met buitenlandse bankin-

stellingen gesloten kredietovereenkomst, die nog door enige soortgelijke
overeenkomsten werd gevolgd, niet mag onderschatten, bleken de langs
deze iweg verkregen middelen toch bij lange na niet voldoende om in de

kapitaalbehoefte van de gehele in een opbouwstadium verkerende Oosten-
rijkse industrie te kunnen voorzien. Ook een, eveneens mede door be-
middeling der grootbanken, door de Export-Import Bank te Washington
verleend krediet ten bedrage van 13 min $, waarvan 9 millioen werd be-
steed voor investeringen in de zogenaamde zware industrie en 4 millioen

voor projekten in de chemische sektor, vermocht slechts een klein ge-
deelte der totale investeringsbehoefte te bevredigen  (3).

De toetreding van Oostenrijk tot de Organisatie voor Europese

Economische Samenwerking in april 1948 bleek voor het land van beslis-

sende betekenis: het kreeg deel aan de vruchten van het Amerikaanse

European Recovery Program. Kontraktueel werd deze deelneming aan

(1)     Ein  Jahrhundert  Creditanstalt-Bankverein,  blz.  247.
(2)   idem, blz. 249.
(3)      Ein  Jahrhundert   Creditanstalt-Bankverein,   blz.   249.
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het grootse interkontinentale hulp- en kredietprogramma z·astgelegd in
een bilaterale overeenkomst tussen de Verenigde Staten en Oostenrijk
d.d. 2 juli 1948. Het naar de geestelijke vader, George Marshall, ge-
noemde hulpprogramma had eeen tweeledig effekt: cnerzijds werd met
de dollargiften de invoer z·an goederen, die voor de uitvoering van de
\·erschillende herstel- en opbouwprogramma's nodig waren, gefinancierd,
anderzijds konden de verkoopopbrengsten der ingevoerde goederen voor
investeringsdoeleinden worden ingezet. Tot r·erduidelijkingran dit laatste
zij verineld, dat het de bedoeling was, dat de Marshallhulp een schenking
aan de Oostenrijkse Staat ,·ormde. Daarom mocht deze laatste de verkre-
gen goederen alleen tegen betaling aan de afzonderlijke afnemers tel
beschikking stellen. De daarbij verkregen gelden moesten r·en·olgens op
een afzonderlijke rekening ran het Ministerie van Financien bij de cen-
trale bank worden gestort. Het vrijgeven van gelden ,·an deze (tegen-

waarde) rekening was roorbehouden aan de Bondsregering, zulks in
nauw overleg met de bevoegde instanties te Wenen en Washington  (4).

Bij de verdere uitvoering van het Marshallplan hebben met name
de banken, roor cover de geplande investeringen met gelden der tegen-
waarderekening althans niet over het Staatsbudget liepen, een belang-
rijke rol gespeeld. Wanneer een individuele afnemer voor de financiering
van zijn aankopen in het raam van het Marshallplan een beroep deed op
krediet, werd deze aanvrage, na een eerste onderzoek door de betreffen-
de bankinstelling, beoordeeld door de in hoofdstuk 1 genoemde Kredit-
lenkungskommission. Wanneer deze laatste van oordeel was, dat het
gerraagde kredict ook algemeen-economisch verantwoord was, verleende
de bankinstelling een wisselkrediet. Op deze n"lanier werden niet alleen
de invoer van goederen ( grondstoffen) en de kosten van be- en zer-
werking niaar ook investeringsprojekten gefinancierd. De opbouw-(wis-
sel)kredieten waren toegerust met een garantie van de Staat en een her-
financieringsbelofte van de Nationalbank. Om de wederopbouw te be-
vorderen werden zij bovendien  tegen een lagere rente,·oet  verleend  ( 5)

Op de door de Nationalbank gepubliceerde kredietstatistiek per
ultimo 1948 kwamen de opbouwkredieten met een bedrag van 320 mln

(4) idem, biz. 257 en 258.
(5)  idem, biz. 238 en 259.
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Schilling  voor het eerst voor. Voorts  blij kt,  dat deze soort kredieten  op
dat moment nog alleen door de banken waren verstrekt en dat zij geheel
en al aan industrie en mijnbouw ten goede kwamen. In de daaropvol-

gende jaren namen de opbouwkredieten een hoge vlucht. Ook toen wa-
ren het vrijwel uitsluitend de banken, die zich met de verlening van deze
kredieten bezig hielden. De sektor der industrie en mijnbouw bleef daar-

bij veruit de belangrijkste debiteur. Uit onderstaande cijfers komt een
en ander duidelijk naar voren.

Het beloop der kredietverlening door de banken (in mln Schilling) TABEL 3

Opbouw- Opbouw.
kredieten kiedieten

KommerciEIe door ha door de
kredieten gehele banken aan

Kommercifle Opbouw. gehele kiediet- industrie

kredieten der kiedieten krediet- appariat en mijnbouw
Ultimo banken der banken apparaat I

verkend verleend

1946 1.204 (64%)" 1.870      

1947 1.485 (69%)" 2.146

1948 2.067 (53%) 320 3.886 320 320

1949 3.299 (57%) 1.057 5.779 1.057 1.057

1950 5.294 (64%) 2.264 8.212 2.268 2.261

1951 7.399 (69%)
1

4.061 10.789 4.074 4.056

1952 7.270 (64%)  
5.612 11.365 5.631 5.604

Bron: Mitteilungen des Direktoriums der Osterreichischen Nationalbank; slaat op de verwijzing
van de eerste 2 cijfers in kolom 2 inklusief de hypotheekinstellingen.

Van de door de Nationalbank geboden mogelijkheid tot herdiskon-
tering der opbouwkredieten werd door de banken een dankbaar gebruik

gemaakt, getuige de ontwikkeling der post „Eskontierte Wechsel fur

Aufbaukredite" op de balans der centrale bank:

De post „Eskontierte Wechsel fur Aufbaukredite" bij de Nationalbank (in mln
Schilling) TABEL 4

Eskontierte Wechsel fur Eskontierte Wechsel fur
Ultimo Aufbaukredite Vorschiisse auf Aufbaukredite

1948 274

1949 781

1950 2.227

1951 4.042

1952 4.665                                   81

Bron: Mitteilungen des Direktoriums der Osterreichischen Nationalbank, jaarverslagen der
Nationalbank.

Wanneer wij ons nu beperken tot de verlening van kommerciele

kredieten, kunnen   wij   voor de periode   1949  t/m   1951 een toeneming
Fan het totale kredietvolume met ten naaste bij 177% signaleren. Bij  de
bankensektor bedroeg dit groeipercentage zelfs 26070.

62



De kredietverlening door de bankensektor aan de verschillende sektoren van het economisch leven in verhouding tot die van   2
het gehele kredietapparaat (in mln Schilling) TABEL 5

 

 .1
      Ji       =-1   a-

I:    m     :#           f     A                 S
e  1   8         -      m= - ,    i l i l i l l ifz    :a    l                         &4 4  1#    74 15Per  atimo:                                                                                                                     A 3                    ,3                                                                          £

1948                                                                                                              208                 445Gehele kredietapparait 3.886 377 1.516 467       555       318  I
Bankensektor alleen 2.067   42  1.294  172  417  2.27 | 1 2        114Procentueel aindeel bankensektor 53.2 11,1 85,4 36,6 75,1 25,6

In procenten van hun totale kredietverlening 100 2 8 8   20 -- 1                             6

1949

Gehele kredietappariat                    I  5.779 I   536 |  1.879 I 676 I 1.257 I 472 I 356 I 176 I 603Bankensektor alleen 3.299 67
3

1.672
I

263 | 1.035   28  82 I 88  132
1930

Gehele
kredietappariat                                                                I      8.212      I          630     |      3.069     I          836            2.021

 

334  I    427       198  I    695Bankensektor alleen 5.294 100  | 2.831 335 1.724    49 I  88 117 167

1931

Gehele kredietapparalt 10.789 760
 

4.466
1

878
2.876  r    652       394   I    387       763

Bankensektor alleen 7.399 153 4.137 338
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Bron: Mitteilungen des Direktoriums der Osterreichischen Nationalbank.



Het meer dan evenredige groeipercentage van de kredietverlening
door de banken hield natuurlijk ook in, dat het procentuele aandeel der
banken in het totale kommerciele kredietr·olume met het jaar groter
werd. Beliep dit ultimo 1948 nog 5352, in 1951 werd een stand bereikt
van bijna 69(2 ! We zullen zien, dat dit voor de banken terens een

hoogtepunt vormde

Tabel 5 laat zien, dat de hierboven gesignaleerde kredietexpansie
der banken in deze jaren zich niet gelijkelijk over de verschillende sek-
toren \·an het economisch leren heeft uitgestrekt. Weliswaar ging het
procentuele aandeel der banken in de kredietverlening aan deze sektoren

over de gehele linie rooruit, doch de samenstelling der kredietportefeuille
der banken z·ertoonde enkele opmerkelijke verschuivingen. Zo blijkt on-
der nicer, dat de banken, die eind 1951 ruim 93% van het krediet aan
mijnbouw en industrie voor hun rekening namen, op dat moment hiermee
„slechts" 56(,2  v an hun kredieten  in deze sektor hadden geplaatst tegen
63,/2 ultimo  1948 ! Bij de kredietzerlening aan het ambacht zien wij  iets
soortgelijks. Immers ook daar ging een procentuele toeneming \·an het
aandeel der banken gepaard met een daling van liet belang, dat de
kredietverlening aan deze sektor in de kredietportefeuille der banken
zelf uitmaakte. Daar staat tegenover, dat de banken in deze periode bij
hun kredietverlening een vergrote belangstelling roor handel en verkeer
aan de dag legden.

De enorme uitbreiding der kredietrerlening door de banken in de
jaren 1949 t/m 1951 werd zowel door een grote groei der klantenkring
als door een sterke toeneming van het gemiddelde kredietbedrag ver-
oorzaakt. De toegenomen belangstelling voor met name de grote kre-
dieten komt in tabel 6 wel zeer duidelijk tot uitdrukking.

De hierboven geschetste ontwikkeling neemt niet weg, dat het bank-
krediet zijn kortlopend karakter heeft weten te behouden en zelfs nog
heeft kunnen versterken.

Zoals uit de eerder gegeven cij fers blij kt,   hebben   wij   het   in   het

bovenstaande uitsluitend over de kommerciele kredieten gehad. Het is
duidelijk, dat het opnemen van de opbouwkredieten, die voor het over-
grote gedeelte een looptijd hebben van meer dan 5 jaar (per ultimo 1951
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De verdeling der uitstaande kredieten der bankensektor naar omvang en -looptijd
(min Sch.) TABEL 6

Naar omving ultimo 19.18 1) ultimo 1951 2)
Aantal Bedrag Aantal I Bedrag

--

Tot 10.000 S. 5.936 22,5 ( 1%) 8.952 1 30,5  ( 0%)

van 10.000 S.-
50.000 S. 3.988 97,3  ( 4%) 6.023 163.2 ( 2%)

van 50.000 S.             6.013 1.088,1 (14%)
500.000 S. 3.371 2.267,1 (95%)

Groter dan 500.000 S.   1.821 6.384.0 (84%)

13.295 2.386,9 (100%) 22.809 7.655,8 (100%)

Naar looptild Aantal Bedr:ag A:intal Bedrig

Tot 3 maanden 6.060 809,0 (34 ) 10.737 4.436,2 (58%)
Van 3 tot 12 maand. 3.360 1.008,2 (42%) 8.640 2.713,4 (35%)
Van 12 mnd. - 5 jiar 1 3.875

|

1.603 259,2 ( 3%)
Langer dan 5 jaar 3 569,7 (24%) 1.829 257,0 ( 3%)

13·295 | 2.386,9 (100%) 22.809 7.665,8 (100%)

Bron: Mitteilungen des Direktoriums der Osterreichischen Nationalbank.

1) Bij de cijfers werden, bij gebrek aan een afzonderlijke opgave ook de opbouwkredieten tot eenbedrag van 320 min Sch. opgenomen.
t/m 1947 werden de cijfers def hypotheekinstellingen onder die der bankensektor verantwoord.Bij de andere soorten kredietondernemingen   waren de ultimo   1947   cij fers   op   dit   pint   reeds
betrouwbaar. Bij de spiarbanken, de middenstandskredietko6peraties en de landbouwkrediet-kouperaties zullen daarom de 1947 cijfers tot de eerste vergelijkingsbasis worden gemaakt.

2) inklusief interbankaire kredieten.

92,3 mln Sch. met een looptijd van 1-5 jaar en 3.969,1 mln met een
looptijd langer dan 5 jaar), een geheel ander beeld zou hebben doen
ontstaan. Ook bij de indeling der kredieten naar omvang werden deze
opbouwkredieten buiten beschouwing gelaten. Volledigheidshalve kan
worden vermeld, dat 4.029 mln van de in totaal door de banken ver-
leende opbouwkredieten ad 4.061 min Schilling onder de kredieten gro-
ter dan 500.000 Schilling zou moeten worden gerangschikt.

De banken konden de met name na 1948 duidelijk aan het licht
tredende kredietbehoefte van het economisch leven slechts voor een on-
belangrijk decl be ·redigen uit de toeneming der aan hen toevertrouwde
niet-monetaire middelen. Het overgrote gedeelte van de bij hen berusten-
de gelden bestond namelijk uit girale tegoeden, die dagelijks opvraag-
baar waren en derhalve als geld moe(s)ten worden aangemerkt. Omdat
nu, zoals ook Prof. de Roos in zijn boek orer de algemene banken in

65



Nederland opmerkt   (6),  de  kiedietverlening der banken  niet  gaat  ten
taste van de bestaande tegoeden van rekeninghouders, die immers de
beschikkingsmacht over hun saldi ten volle behouden, zijn de banken in

deze periode in hoge mate als geldscheppende instellingen, dus als pri-
maire banken, opgetreden. Voor zover zij slechts een louter krediet-
bemiddelende rol, in de betekenis van het doorgeven van termijndeposi-
to's en spaarsaldi - deze zijn geen geld omdat zij alleen na opvraging
in geld kunnen worden omgezet - hebben gespeeld, waren zij natuurlijk
sekundaire banken.

Bij een beoordeling van de kredietpolitiek der banken gedurende
deze periode moet men, aldus Karlik (7), voor ogen houden, dat de
banken en bankiers reeds in de loop van 1950 een in toenemende mate
restriktieve houding waren gaan aannemen en bij de aangevraagde kredie-
ten een strenge selektie naar algemeen-economische noodzakelijkheid
waren gaan toepassen. Dat het kredietvolume desondanks krachtig bleef
toenemen en de inflatiespiraal niet tot stilstand kwam is volgens deze
schrijver te wijten aan het feit, dat op dat moment nog niet alle onder-
delen van de monetaire- en economische politiek gezamelijk op een be-
teugeling der inflatie waren afgestemd.

Nadat de centrale bank en het Verband 6sterreichischer Banken und
Bankiers op 16 maart 1951 tot een eerste overeenstemming waren ge-
komen en deze afspraken op 6 april daaropvolgend nog enkele uitbrei-

dingen hadden ondergaan, was het eerste gentlemen's agreement tussen

de Nationalbank en de sektor der banken en bankiers een feit. Deze
eerste overeenkomst maakte een onderscheid tussen economisch verant-

woorde- en economisch niet verantwoorde kredieten en bevatte voofts
kwantitatieve richtlijnen. Als economisch verantwoorde kredieten wer-
den in dit verband beschouwd kredieten voor de aanschaf van absoluut
noodzakelijke bedrijfsmiddelen en ten behoeve van de aankoop van de
voor de instandhouding der produktie onmisbare grond- en hulpstoffen.
Als economisch niet verantwoorde kredieten werden bestempeld kredie-
ten tot het houden van overtollige voorraden, tot het aanhouden van on-

(6)  Prof. Dr. F. de Roos, De algemene banken in Nederland.

( 7) Eduard Karlik, Volkswirtschaftliche Leistungen der 6sterreichischen Banken  seit

1945; Oesterreichisches Bank-Archiv   1953,   blz.   115.
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nodig hoge tegoeden in vreemde valuta,   tot het mogelij k maken   van
spekulaties en kiedieten ter financiering van afbetalingstransakties. In
navolging van Bosman en Advokaat (8) geven wij hier de voorkeur aan
de benaming selektieve kredietkontrole boven die van kwalitatieve
kredietkontrole, die destijds in Oostenrijk werd gebezigd 3).

De hierboven bedoelde kwantitatieve richtlijnen hielden in, dat de
banken zich verplichtten een liquiditeitsreserve aan te houden van 25%
van hun verplichtingen. Deze verplichtingen werden daarbij omschre-
ven als het totaal van de Schillingtegoeden van binnen- en buitenlandse
kredietondernemingen, de girale tegoeden, de spaartegoeden, de ver-

plichtingen voortvloeiende uit het wisselverkeer en de verplichtingen
afkomstig van de toedeling van Schatkistpapier overeenkomstig artikel
27 der Wahrungsschutzgesetz.   Dit   percentage   van    25 zou ultimo    1951

worden verhoogd tot 30. De aan te houden liquiditeitsreserve zou dan
moeten zijn opgebouwd uit 10% vlottende middelen van de eerste orde
en 20% vlottende middelen  van de tweede  orde  4).

Omdat het kredietvolume der bankensektor, niettegenstaande bo-
venstaande overeenkomst, in de daaropvolgende maanden een monetair
niet veranwoord geachte toeneming bleef vertonen, werd op 10 oktober
1951  tussen  de  Bank  en de banken een aanvullende regeling getroffen.
Daarbij werd een verband gelegd tussen de toevloed van nieuwe midde-
len en de uitbreiding van de kredietverlening. Overeengekomen werd,
dat ten hoogste 70% van deze nieuwe middelen voor kredietverlening
zou mogen worden gebruikt. De resterende 30% zouden echter weI in
diskontabel schatkistpapier mogen worden belegd.

(8)  Dr. H. W. J. Bosman, De Wet toezicht kredietwezen, biz. 144 en Dr. H. G.
Advokaat, Kwalitative en selectieve kredietcontrole, blz. 46.

3) Prof. Dr. Hans Krasensky „Ein erstes kreditrestriktives Abkommen wurle am
16.3.1951 unter der Bezeichnung Qualitative Kreditkontrolle zwischen der Oester-
reichischen Nationalbank und dem Verband bsterreichischer Banken und Bankiers zur
Hintanhaltung einer ungesunden Kreditausweitung geschlossen", citaat uit „Geld- und
Kreditpolitik" in het Handbuch der Oesterreichischen Wirtschaftspolitik, Wien 1961,
blz. 174 en 175.
4) Onder vlottende middelen van de eerste orde werden verstaan: kasmiddelen en
tegoeden bij de Nationalbank en de Oostenrijkse Postspaarbank; als viottende middelen
van de tweede orde golden:    de   bij    de   Nationalbank   verdiskonteerde   „Bundesschatz.
scheine", cheques, dividendkoupons, waardepapieren, die bij de Bank konden worden
beleend, wissels, die door de Nationatbank konden worden geherdiskonteerd en dage-
lijks opvraagbare tegoeden bij Oostenrijkse kredietondernemingen.
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De nieuwe maatregelen impliceerden de invoering van een krediet-
plafond, waarbij het totale kredietvolume der banken de stand per 31
augustus   1951   slechts   dan te boven mocht gaan, wanneer tezelfdertijd
de som der verplichtingen evenredig hoger lag dan het daarmee korres-
ponderende cijfer per 31 augustus. Bij overschrijding van de kredietlimiet
zou de betreffende bankinstelling gedurende de tijd der overstand over
het meerdere een rente van 2% moeten betalen 5).

Ondanks de beide in 1951 met de bankensektor en de in de eerste
helft van 1952 met nog enkele andere soorten kredietondernemingen
geslotcn gentlemen's agreements, kwam aan de monetair ongewenste kre-
dietexpansie rooralsnog geen einde. Tegen deze achtergrond werd op
25 juni 1952 tussen de Bank en de bankensektor een nieuwe, de derde,
0,·ercenkonist gesloten. Daarbij werd onder nieer bepaald, dat met ingang
ran 30 juni slechts 5092 van de aanwas der vreemde middelen voor kre-
dietrerlening zou mogen worden besteed. Het verplichte liquiditeits-
percentage werd ran 30 op 40 gebracht (hiervan 1 5 %   van de eerste

orde).

In  zij n eerder aangehaalde beschouwing is Karlik van mening, dat
het medio 1952 bereikte keerpunt in de inflatoire beweging niet zozeer
21:111 deze derde or ereenkomst met de banken als wel aan de door de
industrie gehanteerde prijsstop en de door de vakbeweging aanvaarde
loonstop moet worden toegeschreven 6).

Het resultaat van de met de banken overeengekomen kredietmaat-
regelen van oktober 1951 (uitgangsdatum 31 augustus 1951) en 25 juni
1952 (uitgangsdatum 30 juni 1952) komt in figuur 1 duidelijk tot uit-
drukking.

5)  Bij de berekening van de toeneming van het kredietvolume werden exportfinan-
cieringskredieten en oogstkredieten buiten beschou,ving gelaten. De door de National-
bank geherfinancier,le u·isselkicilieten zr-erden c·chter wel nieegeteld.
6)  „Als im gleichen Zeitpunkt durch ein drittes Kreditabkommen die restriktiven
Bedingungen weiter verschiirft wurden. da war der Hbhepunkt der Inflation eigentlich
schon Bberschritten; es Ii.itte sich, durch den Preisstopp der Industrie und den Lolin-
;topp     der  Gewerkschaften   eingeleitet,   die  Stabilisierung  - auch psychologisch   im
Bewusstsein der Bevlilkening - schon durchgesetzt, die vielfiltigen Auftriebstenden-
zen waren versied". Eduard Karlik, Volkswirtschaftliche Leistungen der usterreichi-
schen Banken seit 1945, Oesterr. Bank-Archiv 1953, biz. 116
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Het blijkt, dat zij steeds ruim onder het kredietplafond zijn geble-
ven. Ten aanzien van hun verplichting tot het aanhouden van een liqui-
diteitsreserve kan worden vermeld, dat zij ook hieraan royaal hebben vol-
daan. Hun liquiditeitsreserve, die ultimo augustus 1951 29,7 96 beliep
groeide aan tot 48% op 31 december 1952. De samenstelling per deze
laatste datum was: 19,35  liquiditeit van de eerste orde en 28,79 liquidi-
teit van de tweede orde.

Berekening van de kredietexpansie del: banken, der toegelaten uitbreiding en van
het kredietplafond voor de maand juli 1952 (in mln Schilling) TABEL 7

30 juni 1952        31 juli 1952

Berekening van de werkelijke verandering: 12.603,9 12.500,7

Totad kredietvolume
hiervan opbouwkredieten, inklusief
voorschotten op opbouwkredieten 4.793,7 4.883,6

Kommercieel kredietvolume 7.810,2 7.617,1

hiervan begunstigde exportkredieten 398,3 406,9

hiervan begunstigde oogstkredieten                -            -

Gekorrigeerd kommercieel kredietvolume 7.411,9 7.210,2

Uitbreiding t, inkrimping t. o.v. 30/61'52                     -                     - 201,7

Berekening van de toegelaten uitbreiding:

Verplichtingen 7.238,4 7.143,0

hiervan af te trekken

a) toeneming Bundesschatzscheine W.Sch.G.
artikel 27 sinds 30 juni 1952                 -             -

b) toeneming der dagelijks opvraagbare gelden
bij oostenr. kredietondernemingen
(interbankaire   tegoeden)                                                                  -                                         45,4

Resterende som der verplichtingen 7.238,4 7.097,6

Verandering ten opzichte van 30 juni 1952                  -                 - 140,8
50% van bovenstainde verandering                 -           - 70,4

Kredietplafond                                                      -                   7.341.5
Overschrijding van het kredietplafond + - 131,3

Bron: Mitteilungen des Direktoriums der Osterreichischen Nationalbank.
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De in de loop van 1952 gehandhaafde rem op de loon- en prijs-
beweging, het niet langer deficitair opstellen van het overheidsbudget -
hierop zal in hoofdstuk 10 nog nader worden overgegaan - en de
maatregelen ter beteugeling van de kredietexpansie hadden, monetair
gezien, reeds spoedig sukses. Zo vermeldt de kredietstatistiek per ultimo
1952 voor de kommerciele kredieten (exklusief de interbankaire kredie-
ten), door alle kredietondernemingen verleend, een cijfer, dat slechts 576
mln Schilling hoger lag dan het overeenkomstige per 31 december 1951.
Was derhalve bij het totale kredietapparaat in 1952 nog een, zij het in
vergelijking met de voorafgaande jaren zeer matige, uitbreiding der kre-
dietverlening te signaleren( de toeneming beliep in 1952 cirka 5% tegen
ruim 30% in 1951 en zelfs 42% in 1950), bij de bankensektor trad in ge-
noemd jaar een lichte daling van het uitstaande kommercitle krediet-
volume op.

De stabilisering van het loon- en prijspeil en het door de monetaire
autoriteiten opgeven van de sinds de tweede wereldoorlog gevoerde

goedkoopgeld-politiek hadden op de mentaliteit van de Oostenrijkse be-
volking een gunstige invloed. Geleidelijk keerde het vertrouwen in de
waardevastheid van de eigen valuta terug en nam ook bijgevolg de be-
reidheid tot sparen toe. Dit laatste werd nog in de hand gewerkt door de
in navolging van de verhoging van het Bankdiskonto eveneens hoger
gestelde rentevergoeding op spaargelden en de fiskale faciliteiten voor
het sparen, neergelegd in de in hoofdstuk 4 nog uitgebreid te bespreken

Sparbegiinstigungsgesetz 1953.

De hoge vlucht, die de spaargelden in 1952 en volgende jaren namen,
kwam in absolute  cij fers het sterkst tot uitdrukking  bij de spaarbanken,
die vanouds een zeer aanzienlijk gedeelte der spaargelden beheerden,
doch wist de bankensektor zich hierbij toch nog vrij aardig te hand-
haven,  at brokkelde het aandeel  ieder jaar h-1% af.

De in het voorgaande gesignaleerde lichte teruggang van het kom-
merciele kredietvolume der banken Week slechts van korte duur. Reeds

in 1953 nam dit kredietvolume weer toe met 13%· De uitbreiding van
het totale Oostenrijkse kommerciele kredietvolume beliep dat jaar zelfs
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17 . Ook in de hiernavolgende jaren bleef de toeneming van de door de
bankensektor verleende kommerciele kiedieten bij de groei van het to-
taal uitstaande kommerciele kredietvolume ten achter. Als gevolg hiervan
daalde natuurlijk het aandeel van de banken in het totaal van deze kre-
dietverlening. Reeds nu kan worden opgemerkt, dat het met name de
spaarbanken waren. die in toenemende mate als verleners van kommer-
ciele kredieten op de roorgrond traden.

Zonder in dit verb.ind op het beloop en de samenhang van de an-
dere voor de monetaire en economische ontwikkeling relevante faktoren

dieper in te gaan kunnen wij gevoeglijk stellen, dat de uitbreiding van
het kommerciele kredietvolume na het stabiliseringsjaar 1952 als
uitzonderlijk groot mod worden aangemerkt. Toen met name in de
tweede helft van 1955 het ge,aar roor een oververhitting van de
konjunktuur dreigende ,·ormen King aannemen, sloot de Bank op 12
november een aamullende overeenkomst met de banken, waarbij onder
nicer werd bepaald, dat laatstgenoemde de nog aanwezige reserves voor
kredietrerlening prijsg.iren. dat zij zich bij nieuwe kredietaanrragen
zeer terughoudend zouden tonen, dat zij de financiering van afbetalings-

transakties door het hoger stellen van de eerste betaling en cen verkorting

der looptijden zouden afremmen en dat zij er, last but not least, er
voor zouden zorgen, d.it het totaal ran hun uitstaande kredieten binnen
drie maanden 1098 lager was dan de stand per 31 oktober 1955 (9).

Het jaar 1956 bracht reeds een aanvullende overeenkomst, die ook
voor de overige soorten kredietondernemingen gelding had. Daarbij
werd het per 31 oktober 1956 bestaande kiedietplafond herzien in die
zin, dat de per deze datum aanwezige reserve voor kredietverlening werd
gehalveerd. Verder werd het percentage van de nieuwe middelen, dat
voor kredietrerlening zou mogen worden gebruikt, verlaagd en op 25
gesteld.

De aanpassingsmoeilijkheden, die deze tweede aanvullende over-

eenkomst voor enkele soorten kredietondernemingen met zich bracht,
leidden er toe, dat op 25 april 1957 - met terugwerkende kracht tot 1

(9)  Prof. Dr. Hans Krasensky. Geld- un,1 Kreditpolitik; Handbuch der Bsterreichi-
schen Wirtschaftspolitik. Wien 1961, biz. 176.
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april - met de verschillende soorten kredietondernemingen nieuwe at-
zonderlijke afspraken werden geinaakt. In totaal werden toen 7 nieuwe
overeenkomsten gesloten. Voor alle soorten kredietondernemingen gold,
dat zij bij het tekortschieten in hun verplichting tot het aanhouden van
de liquiditeit van de eerste orde een strafrente zouden moeten betalen,
gelijk aan het wisseldiskonto van de centrale bank. Op het niet-nakomen
van de verplichting tot het aanhouden van de liquiditeit van de tweede
orde werd een strafrente van 19 gesteld (10). In beide gevallen was de
rente verschuldigd over het ontbrekende bedrag gedurende de tijd, dat
dit nog niet was aangezuiverd.

Wat betreft de bankensektor kan worden vermeld, dat de afspraak,
dat zij een liquiditeit van de eerste orde van 1 5% en een liquiditeit van
de tweede orde van 25% zouden aanhouden van kracht bleef. Een nieuw

element was, dat de banken zich verplichtten bij hun kredietverlening
niet verder te gaan dan een bedrag, dat overeenkwam met 75% van hun

„Eigenkapital" + 70% van de bij hen berustende spaartegoeden +
50% van de overige tegoeden (11).

Voordat wij aan de nadien nog genomen kredietbeperkende maat-
regelen aandacht schenken en de naleveing van de verschillende liqui-
diteits- en kredietvoorschriften door de bankensektor nagaan, zullen we
eerst blijven stilstaan bij de tenuitvoerlegging van een tweetal wetten,
die tot doel hadden de bankbalansen van de smetten van de tweede we-
reldoorlog te zui,·eren en een betere verhouding tussen vreemd- en ei-
gen vermogen tot stand te brengen, de Rekonstruktionsgesetz en de
Schillinger6ffnungsbilanzengesetz.

In de laatste maanden vin 1956 publiceerden de grootbanken hun
eerste naoorlogse balansen, de zogenaamde Rekonstruktionsbilanz per
31 december 1954 en de Schillingerijffnungsbilanz per 1 januari 1955.
De rekonstruktiebalans beschouwt de periode 1945 - 1954 als 66n jaar.
Het zou zonder twijfel interessant zijn aan de hand van een verlies- en
winstrekening na te gaan, hoe de vermogens- en kapitaalssituatie zich in
de loop van deze periode heeft ontwikkeld. De rekonstruktiebalansen
der grootbanken laten ons echter op dit punt in de steek. Het ontbreken

( 10)  Prof.   Dr. Hans Krasensky,   Geld- und Kreditpolitik; Handbuch   der   bster-
reichischen Wirtschaftspolitik, Wien 1961, biz. 178.

(11) idem, biz. 177·
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11  De rekonstruktiebalans en de Schillingeruffnungsbilanz van de Creditanstalt-Bankverein, de Oesterreichische Linderbank en
het Oesterreichisches Credit-Institut (in min Schilling) TABEL 8

Rekonstruktiebilans Schillinger6ffnungsbilanz

AKTIVA CABV OeLB OeCI CABV OeLB
'

OeCI

Barmerven, Schecks, Coupons 644 393 219 644 393 219

Wechsel 1.476 817 149 1.476 817 149

Bundesschatzscheine 138 571               18 138 571               18

Eigene Wettpapiere 278               46               16                661               53               18

Kurzfiillige Forderungen 178 224               47 178 224              47

Beteiligungen 182               63               11 426 337               26

Schuldner 2.621 1.676 818 2.621 1.676 818

Hypotheken 190                                76                190                               
 76

Sonstiges 110               11 115 110               11              123

Bilanzsumme 5.817 3.801 1.469 6.444 4.083 1.494

PASSIVA

Eigenkapital
Grundkapital                                                            71                               20                              12 500 250               50

Offene Reserven 276 149               26                427               78               13

Fremdkapital
Gllubiger                                                                   49 407 391              49

4.749 3.158 1.193 4.749 3.138 1.193

Spareinlagen 407 391

Sonstige Ruckstellungen                24           12                         24           12

Pensionsrucklage 204 274 123               15

Sonstige Passiva                   86          71         189           63          71         174

Bilanzsumme 5.817 3.801 1.469 6.444 4.083 1.494



van een dergelijke verlies- en winstrekening heeft tot gevolg, dat men
slechts kan gissen naar de omvang van de vermogensresten, waarover de
banken op het einde van de tweede wereldoorlog konden beschikken en
dat men de diepte van de financiele afgrond, waarin zijn in het voorjaar
van 1945 waren beland, moeitijk kan peilen. Hoe dit zij, het staat in ie-
der geval vast, dat de grootbanken na de eerste naoorlogse periode en in
het bijzonder na 1951 zodanige winsten hebben weten te behalen, dat zij
daarmee hun oorlogsverliezen konden dekken, hun reserves versterken
en overeenkomstig artikel 13 der rekonstruktiewet aanzienlijke bedragen
belastingvrij aan hun open reserves konden toevoegen. Van de in tabel
8 opgenomen rekonstruktiebalansen vermelde open reserves was respek-
tievelijk 231, 116 en 22 mln Schilling overeenkomstig genoemd artikel
13 gevormd.

De Schillingeriiffnungsbilanz van de grootbanken bevatte voor het
merendeel der balansposten dezelfde cijfers als de rekonstruktiebalans.
De waardepapieren, de konsortium-deelnemingen, de andere deelnemin-
gen, alsmede de grondstukken en gebouwen werden evenwel geher-
waardeerd.

Als uitvloeisel van de herwaarderingen op basis van de Schillinger-
6ffnungsbilanzengesetz onderging de verhouding eigen vermogen-vreemd
vermogen bij de kredietondernemingen een aanzienlijke verschuiving ten
gunste van eerstgenoemde faktor. Bij de Creditanstalt-Bankverein maak-
te het eigen vermogen op de Rekonstruktiebalans 6,7% van het vreemd
vermogen uit, op de Schillinger8ffnungsbilanz 1 7,9%. Voor de Liin-
derbank   en het Credit-Institut waren de vergelijkende   cij fers respek-
tievelijk 4,7% en 9,2% en 2,8% en 4,6%. Ook bij de andere bankinstel-
lingen deden zich, blijkens de door Tichy gegeven opstelling, belangrijke
verschuivingen in de verhouding eigen vermogen - vreemd vermogen
voor.

Tichy komt dan ook tot de slotsom, dat de resultaten van de rekon-
struktiebalans en van de Schillinger8ffnungsbilanz in de bankensektor
zeer bevredigend waren en dat de balanscijfers van deze instellingen ge-
voeglijk met die der buitenlandse bankinstellingen konden worden ver-
geleken  (12).

(1 2)   Dkfm. Dr. Bruno Tichy, Die Aktienbanken im Spiegelbild der Rekonstruktions.
und SchillingerBffnungsbilanzen; Oesterr. Bank-Archiv 1958, blz. 61 en 62.
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Vergelijking van enkele balansrelaties der rekonstruktiebalans en der Schillingeruffnungsbilanz bij een aantal banken (in 1000
Schilling) TABEL 9

Grundkapital Recen·en Eigenmit tel Eigenmittel in %
der FremdmittelFremd-

mittel

RB SER R I J SEB RB SEB RB SEB

Creditanstalt-Bankverein 7().700 500.000 2 -6.·i21 427.470 :47.121 927.47() 5.189.435 6.7 17.9

Osterreichische L.Dinderbank 2{).000 2 5().()()() 11 8.5 39 77.730 168.539 327.730 3.381.723 4.7 9.2

Osterr. Credit-Institut 12.()()0 50.0()0 26 ()21 12.911 38.021 62.9.11 1.380.383 2.8 4.6

Genossenschaftliche Zentralbank 3.5(* /.5()0 32.696 .17.893 %6.196
 

51.393 816.597 4.3 6.1

Bank fur Oberusterreich und Salzburg 2(j.1)()(1 1().()00 £6.087 40.612 66.087 80.642 838.657 7.9 9.6

Bank fur Kiirnten 1 0.()()() 2().0()0 /1.637 32.519 11.637 , 52.519 38·1.737 11.6 13.7

Bank fur Tirol und V<,rarlberg 10.()00 15.000 20.631) 2.1.637 3().630
 

39.637 37().019 8.3 10.7

Gewerbe-und Handelsbank 500
 

2. s 00 9.736 -.960 10.236 ' 10.460 109.958 9.3 9.6

Eisenstadter Bank 225 i 1.125 1.327 44·i 1.552   1 1.569 18.50.1               8.4                 9.0

Gussinger Sp:ir- und Kreditbank too
'

503 82          50 182 553 2.340 7.3 21.8

1 1-.025 882.628 596.176 672.286 7·13.201 1.554.91·i 12.722.353 5.8 12.2

Bri,n: Dkfin. Dr. Bruno Tichy. Die Aktienbanken im Spiegelbild der Rekonstrukticins- und
Schillingcri'iffnzingsbil:inzen: Cisterr. Bink-Archi,· 1958. blz. 49 t/m 62.



Zoals in het hoofdstuk over de Nationalbank reeds werd vermeld,
moesten alle soorten kredietondernemingen vanaf 1 december 1955
minimumreserves aanhouden bij de Nationalbank of de Oostenrijkse
Postspaarbank (kredietondernemingen, die bij een centrale waren aan-
gesloten, moesten hun minimumreserves  bij deze centrale aanhouden).
Dit percentage, dat meer dan 4 jaren zowel voor de spaartegoeden als
voor degirale tegoeden  5 had bedragen, werd met ingangvan  1 april  1960
verhoogd   tot   7 %   voor de spaartegoeden en 9% voor de girale tegoe-
den. In het kader van de algemene afremming van de kredietexpansie
werden in 1962 twee verhogingen van deze percentages doorgevoerd: op
1 februari van respektievelijk 7 tot 71/2 voor de spaartegoeden en van
9 tot 9,2 voor de girale tegoeden en op 1 augustus van respektievelijk
73/2 tot 8 en van 9M tot 10. Het zijn deze laatste percentages, die thans
(november 1963) gelding hebben. De percentages van 8 voor de spaar-
tegoeden en van 10 voor de girale tegoeden hebben niet betrekking op
de allerkleinste kredietondernemingen. Blijkens tabel 10 bedraagt het
minimumreserve-percentage voor beide soorten tegoeden voor hen
slechts 6.

Minimumreserve-percentages TABEL 10

KREDIETONDERNEMINGEN MET EEN TEGOEDENTOTAAL VAN
Geldig vanaf meer dan 10 min Schilling minder dan 10 min Schilling

Girale tegoeden 1 Spaartegoeden Girale tegoeden T Spaartegoeden

1 december 1955          5                 5                 5                 5
1 april 1960          9
1 fet)ruari 1962 942 7O 5 42 5 Vi
1 augustus 1962         10                 8                6                6

Bron:   Mitteilungen des Direktoriums der Osterreichischen Nationalbank   1963,   blz.    590.

Behalve via het hogerstellen der minimumreserve-percentages werd
de kredietverlening der banken evenals die der andere groepen krediet-
ondernemingen in 1962 tot twee maal toe aan nieuwe beperkende be-
palingen onderworpen. Vanaf 1 februari mochten zij ten hoogste 50%
van de nieuwe toevloed aan tegoeden voor kredietverlening gebruiken,
vanaf  1  augustus nog slechts  40%  ( 13).

(13)   Jaarverslag  der  Nationalbank  1962,  blz.  22.
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De kredietverlening der bankensektor aan de verschillende sektoren van het economisch leven in verhouding tot die van het
gehele kredietapparaat (in mln Schilling) TABEL   11

1 1               la    E
I

m  ,   e     #9        1  Di0

&       1 I -2-4          U
 1     dr    = 685 5   ,   m.98

1 'g 1 El    -
1

Na    €    li
0       1          8·8       1         ·88                  f                     -          1            tt                    '8  U                 :M a                  .           1           .1                1  "1               #1       1      5 i m

A  1J  1:   1   1   2   ji  11   i   &  &71 1 8 5 t *15

1952
203      4.108

I

323 1 2.288
I

78 46
1 96 I  224 I 7.270

20% ' 89% t 33%   81% 1
12% .  10% 1 | 27% | 64%

1957 76
1

7.801
I

572 3.037
1

238 1 307  1     567
I

58  1     253
| 680  1  13.336

3% 1
80% I 18% | 62%   57%

| 17% I 16% 1 9% 5 43% | 47%

1962 196 11.021 1.055
1

5.071
1

337
 

267 774
2

716
B

295
1

739
2 798  i  21.269

4% 1 74% | 17% | 52% | 39% 1 18%   21% |  7% | 20% 1  66% 1  27% | 37%

Bron: Mitteilungen des Direktoriums der Osterreichischen Nationalbank.
De onder de verschillende bedragen vermelde percentages geven het aandeel van de bankensektor in het totale aan een bepaalde bedrijfstak verleende
kommerciele krediet  aan.   Vana f maart  1961   heet  de  post  „Kredietondernemingen'' „Afbetalingsinstellingm", sindsdien wordt  deze  post   bij de vaststelling
van het komrnerciEle kredietvolume in aanmerking genomen.
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De naleving van de liquiditeits- en kredietvoorschriften door de bankensektor (in min Sch.) TABEL 12

Naleving voorschriften betreffende de liquiditeit Naleving voorschrifteo betreffende kredietplafond

Primaire liquiditeit Sekundaire liquiditeit

1                  .ZE 1
4  91 ·8       4   t  %1  1                       -                                           1     1 a

(   0= 80
9:      1:.. 1  :P.  1 ,/         1    '  a        ·: : *M i t      /1       wi

u    .0 I     = U
4  g». :E   g
2  452  .5'8 3

Fil  /;1 1 ·:i    i  '  , 1/
  450      ; i   * . ,     5.1  I       13  

8               :M           B EN :         W.8 1
i                 :i , F           mi-8              6 7                       m                   1                 1 a                     fi         r      1.  -M     .i      fl     U .i:i           11          1 . '         3     2131 1  3 2       6 'g a=% <=2   <2 , O , 1-•  2 M         '    a  * -0    Z.2 1-4   0  >  4     0-0 4        Z  2-U

1937  15.297  2.295   2.929    647     13 I  634   3.824   6.343   2.519    - 2.519 12.042 10.545 1.505 8 1.497 12.4%
1958 18.199 2.730 3.920 1.190 - 1 1.190 4.550    7.724   3.174 | - 3.174 14.184 11.311 2.891     18 2.873 20.3%
1959 ' 20.208 3.031 3.862    831 -     831   5.052 1  7.919   2.867 - 2.867 15.824 12.346 3.485 7 3.478 22.0%
1960   21.868 3.280 3.692 481 69 412 5.467   9.339 3.872 - 3.872 16.719 14.324 2.440    45 2.395 14.3%
1961 23·409 3.511 3.530   296 277     19  5.852 ' 9.411   3.577    18 3.559 18.512 17.857 811 156 655 3.5%
1962 26.797 4.020 4.522   632 130    302   6.699   11.147   4.450     2 4.448 19.958 18.161  1.835    38  1.797   9.0%

 1%3  30.200  4.530 | 5.159  1.051   422   629 7.550 11.575 4.026 ' 1 4.025 21.223 18.992 ' 2.242     11 2.231 10.5%

1) inkl. surplus liquiditeit van de eerste orde.

Bron: Mitteilungen des Direktoriums der Osterreichischen Nationalbank.



Wanneer wij de naleving van de verschillende liquiditeits- en kre-
dietvoorschriften door de bankensektor nagaan, komen wij aan de hand
van de in tabel 12 vermelde cijfers tot de konklusie, dat zij over het ge-
heel genomen royaal aan de liquiditeitsvoorschriften hebben voldaan en

dat zij bij hun kredietverlening - behalve ultimo 1961 -steeds ruim onder
het voor hen geldende kredietplafond zijn gebleven.

Zoals reeds eerder opgemerkt, bleef de toeneming van het kom-
merciele kredietvolume van de banken in de jaren na 1951 procentueel
ten achter bij de kredietexpansie van het totale Oostenrijkse krediet-

apparaat. Bij gelegenheid van het 15-jarig bestaan van het Verband 6ster-
reichischer Banken und Bankiers gaf de President van dit Verband, Erich
Miksch, een aantal mogelijke oorzaken   van dit verschijnsel. Als eerste

noemde hij de sterke wijziging in de inkomens- en vermogensstruktuur
gedurende de laatste decennia, waarbij de, wat hij noemde „mittlere
Kundschaft" sterker  op de voorgrond is getreden 7).  Zij   die  tot  deze
groep behoren waren destij ds  voor het overgrote gedeelte klant  bij   een
andere soort kredietonderneming en bleven dit ook toen zij uit finan-
fieel oogpunt ook voor de bankensektor interessant werden. Voorts
merkte Miksch op, dat in vergelijking met vroeger, toen de banken het
kontakt met de „kleine luyden" gevoeglijk aan de andere kredietonder-

nemingen konden overlaten omdat de bij deze laatste samengebrachte
gelden  voor een aanzienlijk gedeelte als „Zwischenbankeinlagen"  uit-
eindelijk toch bij hen terecht kwamen, de situatie thans toch wel geheel
anders was komen te liggen. Immers, deze kredietondernemingen hebben

nu de beschikking over eigen centrales en giro-instellingen, houden de
noodzakelijke reserves zelf aan en gebruiken bovendien een gedeelte van
deze reserves voor een omvangrijke uitbreiding van hun kredietverlening
op korte termijn. Daarbij zag Miksch de traditionele verschillen in het
zogenaamde „AktivgeschIft" der afzonderlijke soorten kredietonderne-

9  „Wihrend die progessive Besteuerung das geschWftliche Potential der wenigen
wohlhabenden Kunden vermindert, gewinnt die mittlere Kundschaft durch die rasch
fortschreitende ProduktivitKt der Arbeit und die weit verteilte individuelle Kaufkraft in
steigendem Masse an Bedeutung"   . . .  „Das in vielen Jahrzehnten entwickette System
unserer Dienstleistungen ist angesichts dieser jungsten Entwicklungen in vieler Hin-
sicht zu wenig auf diesen neuen Kundenkreis zugeschnitten. Man hiilt uns hiiufig fur
exklusiv, obwohl diese Vermutung weder der Tatsachen, noch unseren Wunschen
entsprechen kann und darf." Generaldirektor Erich Miksch, Die Banken im Wett-
bewerb;  Rede bij  gelegenheid van  het 15-jarig bestaan  van het Verband Bsterreichischer
Banken und Bankiers, juni 1960.
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mingen steeds kleiner worden. Hij kwam in dit verband tot de wel ty-
perende uitspraak: „was fruher DomIne der Kommerz- und Handels-
banken war, ist es heute lingst nicht mehr".

Blijkens de cijfers van tabel 11 had het terreinverlies der banken
bij de verlening van kommerciele kredieten gedurende het laatste de-
cennium vooral betrekking op die sektoren, waarin zij voorheen een
sterke positie hadden ingenomen: industrie & mijnbouw, ambacht, han-
del en verkeer.

Een splitsing naar omvang van de door de bankensektor verleende
kommerciele kredieten laat zien, dat de banken tegen de achtergrond van
de totaalcijfers van het Oostenrijkse kredietapparaat in de periode 1952 -
1962 zelfs op hun sterkste punt, de verlening van kredieten groter dan
5 mln Schilling, met een procentuele daling van hun aandeel genoegen
moesten nemen. Met betrekking tot de looptijd der door de banken ver-
leende kommercible kredieten kan worden opgemerkt, dat het lange kre-
diet in de loop der laatste 10 jaren geleidelijk aan betekenis heeft ge-
wonnen doch dat niettemin het korte krediet bij hen de belangrijkste
plaats inneemt. Getuige de cijfers van tabel 14 kan dit laatste niet worden
gezegd van het Oostenrijkse kredietapparaat in zijn totaliteit.

Figuur 2 Figuur 3

-                                    7'DE  OMTWIKEELING   VAN HIT ROMMERCIELE /:::*69 KREDitrvolvMe(t# MILL/ARDEN SCHILLING)                         .4               ,4 
6.-
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,O                                 #                                                                  M.
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20                          5                                                                                 1..
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Het beloop van de door de banken en bankiers verleende kommerciele kredieten (mln Sch.) TABEL 13

3 1 1

3 4  1
S  „

:                                3,     g    &   d                       UNC

U                                          .8  1  2 7 5   3„  1 01  -0.14

4    ..3    -         .  1. , 3 r
:                   1         0         le                  .%4.9                     :  f            1          :  m.#                 3 -m                4 1                  i la                        1                        1                       -5        1       e  !:                 .3  5                   -2 C.

4,9   2    3   &1 61  21   4 1 2 1 3 1%3   33 1 3.11  1. 5 3  2*

1946     73        629        86       120                        132
164 1.204 1.870 64%

1947      62        813       121 200  

'    142            
147 1.485 2.146 69%

1948      42       1.294        172        417            I               7       21  i

114 2.067 3.886        53%

1949      67 1.672 263 1.035                         28       82  '            88 152 3.299 5.779 37%

1950 100 2.830 331 1.724 49      88
6

117 167 5.294 8.212 64%

1951 153 1.156 339  1
2.416 82 46 267 207 7.399 10.789 69 %

1952 203 4.108 323 2.288                          78       46  '              96 224 7.270 11.365 64%

1953 206 4.511 398 ' 2.414 72  '        i     83      207      34      87 293 8.218 13.315 62%

1954 254 1.927 572 3.179

'i:  1  I :            116

603 9.986 17.320        58%

1955 315 6.259 590
'

3.216                                             70 188 539 11.582 21.272 54%

1956
12.542 24.084 52%

1957 76 , 7.801 572 3.037 238
307   '  567   

58 253 680 13.336 28.363 47%

1958 108 7.640 733   |  3.084 107 19·1 578 605  i   70 362 810 13·929 31.583 44%

1959 151
1

7.622 858 3.252 152 200 ' 1.138 613 108 465 1.214 15.328 37.180 41%

1960 191
' 8.578

966      3.812    
250 201 1.856 598 137 586 1.292 17.881 44.877 40%

1961 192    10.105 1.245 4.916   1 361 230 1.004 663     219     861 771 20.869 52.384        40%

1962 196 11.021 1.033 5.071 337      267  '    774     716   
295 739 798 21.269 57.196 37%

Bron: Mitteilungen des Direktoriums der Osterreichischen Nationalbank
Tot en met 1947 zijn ook de cijfers der hypotheekinstellingen onder die def Banken en Bankiers begrepen.



Indeling der kommerciele kredietenl) naar omvang en looptijd (mln Sch.) TABEL 14  2

NAAR OMVANG Totale kredietapparaat

i Van 10.000 tot      Van 50.000 tot     I Van 300.000 tot       Van  1  mln. tot    i
Ultimo   Tot 10.000 Sch. 50.000 Schilling 300.000 Schilling  | 1 min. Schilling 5 mln. Schilling > 5 mln. Schilling Totaal

1952              I  666(6%)        1.103( 9%)
I

2.184(19%) ' 7.660(66%)   11.613

1957 1.456(5%) 3.695(13%)
1

7.456(26%)
'

5.532(1992) 10.775(37%) 28.394

1962
i 1.902(3%) 1 6.745(12%) I 10.660(19%) |

7.379(13%) 1 11.366(20%) 1
19.144(33%) 57.196

Banken en Bankiers (De achter de cijfers vermelde percentages drukken het aandeel der bankensektor in de
totaalcijfers van het kredietappiraat uk)

  Van 10.000 tot  | Van 50.000 tot  ' van 300.000 tot ' Van 1 min. t<,t
Ultimo Tot 10.000 Sch.  50.000 Schilling    300.000 Schilling   1 min. Schilling  5 mln. Schilling > 5 min. Schilling Totaal

1952 28(--) 165(1%)
 

1.050(9%) 6.122(52%) ' 7.365(63%)
1937 62(--) 263(1%) 2.163(8%) 2.958(10%)

'

8.143(28%) 13.589(47%)
1962 69(--) 307(1%) i 1.310(2%) 2.099( 4%) 5.163( 9%) 8.143(28%) 21.269(37%)

NAAR LOOPTIJD Totale kredietapparaat

Tot 3 maanden   Van 3 tot 12 maanden  |  Van 12 mnd. tot 5 jaar
|

Langer dan 5 jaar
| Totaal

1932 5.165(44%) 3.386(29%) 1 1.250(11%) 1.812(16%) 11.613

1957 8.983(31%) 7.446(26%) 5.075(17%) 7.430(26%) 28.934
1962 15.146(26%) 10.619(19%) 10.693(19%) 20.738(36%) 57.196

Banken en Bankiers

Ultimo
|

Tot 3 maanden
 

Van 3 tot 12 maanden     Van 12 mnd. tot 5 jaar
i Langer dan 5 jaar

|
Totaal

1952 4.384(60%)   2.550(35%) 1 234(3%)
I

197( 2%) 7.3651957    ·  6.362(47%) '

5.107(38%)
 

730(5%) 1.390(10%) 13.589
1962 10.254(48%) 6.428(30%) 1 1.747(8%) 2.840(14%) 21.269

Bron: Mitteilungen des Direktoriums der Osterreichischen Nationalbank
1) voor de jaren 1932 en 1957 inklusief interbankaire kredieten.



Met betrekking tot dit laatste punt (van biz. 81) is een enkele blik
op de totaalbalans van de verschillende soorten kredietondernemingen
voldoende om ons tot de bevinding te doen komen, dat de banken en
bankiers het leeuwedeel van de wisselportefeuille van het totale krediet-

apparaat onder zich hebben maar dat zij op het stuk van de verstrekking
van hypothekaire leningen en de zogenaamde Kommunaldarlehen toch
wel ver bij de spaarbanken, de hypotheekinstellingen en de bouwspaar-
banken ten achter staan  8).

In dit verband kan reeds worden gewezen op een zich ook in vele
andere landen - en daaronder is ook Nederland - voltrekkende ont-
wikkeling nl. het steeds sterker op de voorgrond treden van het mid-
dellange krediet. In onze cijferopstellingen over het Oostenrijkse krediet-
apparaat is dit met name het krediet met een looptijd van 12 maanden
tot 5 jaar. Het blijkt, dat deze kategorie, die ultimo 1952 nog slechts

11 91  van het totale kommerciele kredietvolume had uitgemaakt, ultimo
1962 aanspraak maakte op 19% van dit gedurende het laatste decennium

bijna verdrievoudigde kredietvolume. Bij de bespreking van de spaar-
banken en de landbouwkredietkodperaties, die samen thans ruim 2/3
van dit middellange krediet voor hun rekening nemen, zal op dit punt
nog worden teruggekomen.

Naast de kommerciele kredieten, waarover in het voorgaande vrij-
wel uitsluitend werd gesproken, verleenden de banken en bankiers ook
in deze periode na 1951 voor aanzienlijke bedragen opbouwkredieten.
Niettemin vertoont het saldo der uitstaande opbouwkredieten sinds 1956
een aanhoudende daling.

8) In de Mitteilungen des Direktoriums der Oesterreichischen Nationalbank van
oktober 1963 (blz. 623) wordt van het begrip „Kommerzielle Kredite" de volgende
omschrijving gegeven „Das sind die von Bsterreichischen Kreditunternehmungen an
Nicht-Banken gewihrten Kredite, niimlich die angefiihrten Positionen „Wechsel"
„Hypothekar- und Kommunaldarlehen", „Sonstige Schuldner „Ausleihungen in
Fremdw hrung an Inl nder", zuzuglich der bei der Oesterreichischen Nationalbank
rediskontierten   Wechsel."
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Verlening van opbouwkredieten (in mIn Schilling) TABEL 13

Ul:imo Totale kredietappwaat Banken 6 Bankiers

1951 4.074 4.061

1952 5.631                                        5.612

1953 6.193                                6.162

1954 6.961 1   6.922
1955

6.915                                          6.8681956 7.139 7.079 ,,
1957 7.079 196 7.275 ,, 7.131 , ,

1958 6.839 311 7.140 , , 6.953     ,,

1939 6.461 346 6.807 ,, 6.623

1960 6.267 491 6.758,,
1961 5.734 509 6.243 ,,

1962 5.428 514 5.942 ,,

1963 september 5.195 466 3.661

Bron: Mitteilungen des Direktoriums der Oesterreichischen Nationalbank
, , inklusief de zogenaamde SAC-kredieten
(Surplus Agricultural Commodites)

DE VERKOOP VAN VOLKSAKTIEN EN VORZUGSAKTIEN VAN
DE CREDITANSTALT-BANKVEREIN EN DE
OESTERREICHISCHE LANI)ERBANK

Enige jaren nadat de voormalige aandeelhouders der in 1946 gena-
tionaliseerde grootbanken krachtens de wet van 7 juli 1954 (14) tot een
bedrag van  150% - inklusief rente 175% - van hun nominale aandelen-
bezit 4% Bundesschuldverschreibungen als schadevergoeding hadden
ontvangen, kwamen twee van deze bankinstellingen vrij plotseling weer
in het middelpunt van de belangstelling te staan.

Toen de toenmalige Minister van Financi8n, Prof. Dr. R. Kamitz,
in de laatste maanden van 1956 gekonfronteerd werd met het voortijdig
gptrekken van de salarissen van grote groepen overheidspersoneel per 1
Januari 1957 en naar middelen zocht om deze uitgavenverhogingen,
waarvoor in het overheidsbudget tot 1 juli 1937 geen rekening was ge-

(14)   Bundesgesetz   vom   7.   Juli   1954   uber   Entschidigungen fur verstaattichte
Anteilsrechte (Erstes Vet:staatlichungs-Enschidigungsgesetz) ; Bundesgesetz-
blatt fiir die Republik Oesterreich 1954/189.
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houden, te kunnen financieren, deed hij het voorstel om een gedeelte

(40%) van de zich in handen van de Staat bevindende aandelen van de
Creditanstalt-Bankverein en de Oesterreichische LXnderbank af te stoten.
De Bondswet van 18 december 1956 (15) machtigde hem inderdaad over
te gaan tot verkoop van nominaal 50 mln Schilling aandelen Creditanstalt
en nominaal 25 mln Schilling aandelen Landerbank. Voorts stond deze
wet hem toe bij de algemene aandeelhoudersvergaderingen van  deze bank-

instellingen er op aan te dringen, dat nominaal 150 mln Schilling aan-
delen Creditanstalt en nominaal 75 min Schilling aandelen Landerbank in

6%-preferente aandelen werden omgezet en eveneens werden verkocht.
Voor deze laatste, de zogenaamde Vorzugsaktien, werden de volgende
bepalingen gegeven:

a)   zij werden niet toegerust met stemrecht;

b)  het dividend van 6% moest in ieder geval worden uitgekeerd wan-
neer de jaarlijkse winst hiervoor toereikend was. Was deze winst
niet groot genoeg en werd dit dividend derhalve niet of niet hele-
maal uitgekeerd, dan moest zulks uit de winst van de twee daarop-

volgende jaren geschieden. Dit recht mocht op geen enkele wilze
door reserveringen worden beknot;

c)  bij een kapitaalsuitbreiding in de toekomst zouden de houders van
de 6% preferente aandelen alleen stemrechtloze preferente aan-
delen kunnen verwerven en nooit gewone aandelen.

Gelet op het feit, dat de Staat het aandelenpakket van beide banken

volledig in handen had, werd het voorstel van de Minister over te gaan
tot omzetting van in totaal 225 min Schilling gewone aandelen in 225
mln Schilling 6% preferente aandelen op de algemene aandeelhouders

vergaderingen van deze instellingen natuurlijk zonder meer aangenomen.

Na afloop van de op 28 januari 1957 begonnen en op 23 februari
1957 gesloten intekentermijn op de 225 min Schilling preferente aan-
delen maakte het bankensyndikaat, dat met de plaatsing van deze aan-
clelen was belast, bekend, dat er 80.162 koopopdrachten waren binnen-
gekomen tot een totaalbedrag van ruim 407,1 mln Schilling. Omdat der-
halve bij de toewijzing een behoorlijke reduktie moest worden toege-
past werd aan inschrijvers op aandelen Creditanstalt ten hoogste 7.000
Schilling en aan inschrijvers op aandelen Linderbank ten hoogste 4.000
Schilling toegewezen (16)

(13)  Bundesgesetz  voin  18.  Deze,nber  1956,  betreffend den Verkauf von Aktien
verstaatlichter Banken; Bundesgesetzblatt fur die Republik Oesterreich 1956/ 274.

(16) Neue Ziircher Zeitung ;an 5 maart 1957.
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De aandelen van de beide bankinstellingen, die onder de naam
„Volksaktien" door de Staat werden afgestoten (50 mln Creditanstalt en
25 mln Ldnderbank), werden op grond van de afspraken tussen de
beide koalitiepartijen niet vrij verkocht doch, evenals de aandelen van
de  Nationalbank,  aan de verschillende maatschappelij ke groeperingen  en
-instellingen toebedeeld: Bundeshandelskammer, Landwirtschaftskammer,
Gewerkschaftsbund, Sozialistischer Verlag en Konsumgenossenschaften
kregen  elk   12,2 mln Schilling, Versicherungsanstalt   der  Bundeslander
kreeg 31/2 mln Schilling, de Vereinigung Oesterreichischer Industrieller
3 mln, het Bankhaus Sch811er 2 mln en enkele andere kleinere bankin-
stellingen samen 4 mln Schilling.

Zowel de preferente aandelen als de gewone aandelen werden aan
de beurs gunstig beoordeeld zodat zij reeds spoedig aanzienlijk hoger
noteerden dan hun oospronkelijke verkoopkoers van 115 voor de prefe-
rente- en 135 voor de gewone aandelen.
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HOOFDSTUK 4

DE OOSTENRIJKSE SPAARBANKEN

INLEIDING
Reeds ten tijde van wat in de economische literatuur als de „Natu-

ralwirtschaft" wordt aangeduid trof de mens voorzieningen voor de toe-
komst. Hij zag af van onmiddellijke konsumptie van een gedeelte van
zijn niet aan bederf of anderssoortige waardevermindering onderhevige
goederen   ten   bate   van een toekomstige konsumptie   in    tij den   van   mis-
oogsten, oorlogen, overstromingen of andere rampen. Via het stadium,
waarin de mens edele metalen en andere, in het levenspatroon van die
dagen kostbare, goederen bewaarde om in tijd van nood tegen voedings-
middelen te ruilen, ging hij in de „Geld- und Kreditwirtschaft" ertoe
over een deel van zijn inkomen voor besteding in minder gunstige
tijden in een hogere (geld)vorm te sparen. Ofschoon het spaarverschijn-
sel derhalve reeds in de eerste tijden van het mensdom bekend was, zijn
de eerste spaarbanken, zoals die thans   vrij wel   over de gehele wereld
voorkomen, pas ongeveer 200 jaren geleden ontstaan. In Oostenrijk werd
de Erste Oesterreichische Spar-Casse in 1819 opgericht.

De stoot tot de oprichting van spaarbanken werd in hoofdzaak ge-
geven door een gevoel van medeleven met de noden van de naaste. Door
de oprichting van spaarbanken zou ook bij de minderbemiddelde lagen
van de bevolking de spaarzin moeten worden gewekt  en zou tezelfdertij d
de gelegenheid moeten worden geboden de kleine besparingen veilig en
rentedragend te beleggen zodat deze kringen in tijden van tegenspoed
niet louter op de weldaden van anderen aangewezen behoefden te zijn.
Deze gedachten van algemeen belang en sociale hulpvaardigheid kan
men in de statuten van de oudste spaarinstellingen aantreffen en werden
ook in 1844 in de Oostenrijkse wetgeving op de spaarbanken neerge-
legd. De huidige wetgeving omschrijft met bijna dezelfde woorden het
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doel van de Oostenrijkse spaarbanken: „dass die Sparkassen zur Behe-

bung der Arbeitsamkeit und Sparsamkeit jedermann, besonders aber den

minderbemittelten Kreisen der Bevdlkerung, Gelegenheit bieten, Erspar-
nisse ohne Schwierigkeit und Zeitverlust als Kapital sicher und frucht-

bringend anzulegen  und nach Bedarf wieder zu beheben"  (1).

Ofschoon de Oostenrijkse spaarbanken in onze dagen in hun be-

drijfsuitoefening en bedrijfspolitiek vele aspekten vertonen, die vroeger
niet of althans niet in die mate aanwezig waren, is het principe van

algemeen belang behouden, hetgeen onder meer blijkt  uit  het  feit,  dat
het winststreven bij hen beperkt blijft tot kostendekking en vorming van

noodzakelijke reserves  (2).

Om een rentevergoeding over de inleggingen te kunnen betalen,

een vergoeding te vinden voor de beheerskosten en de noodzakelijke

reserves te kunnen kweken moesten de spaarbanken een aanmerkelij k

gedeelte van de aan hen toevertrouwde middelen in de vorm van lenin-

gen en/of kredieten aan derden ter beschikking stellen. Als gevolg van

de enorme opeenhoping van spaargelden in de loop der jaren werd de
belegging van deze spaargelden een steeds in betekenis toenemende maat-

schappelijke opgave, die ook sociaal-economische konsekwenties met zich

bracht omdat het economisch leven door het op een bepaalde manier

manupuleren met het spaarkapitaal in een bepaalde richting kon en

kan worden gedreven.

Bij hun kredietverlening huldigen de Oostenrijkse spaarbanken vrij

algemeen het principe van „ditliche Beschrankung" hetgeen wil zeggen,

dat hun werkterrein beperkt blijft tot een bepaalde plaats of streek. Zij

verlenen in hoofdzaak relatief niet zeer omvangrijke kredieten aan de

„mittelst ndischen Kreise", d.w.z. de middenstand in handel en ambacht.

Het laatste decennium  zij n de spaarbanken evenwel steeds  meer  in  kon-

kurrentie getreden met de handelsbanken en zijn zij erin geslaagd hun

aandeel in het totaal van de door de kredietondernemingen verleende

kommerci8le kredieten, met name ten koste van het aandeel der handels-

(1) Ferry Nowotny, Die Kreditgeschifte   der Bsterreichischen Sparkassen; Oesterr.

Bank-Archiv 1953, blz. 34.
(2)     Dkfm. Dr. Anton Weller, Die Sparkassen; Oesterr. Bank-Archiv  1954,  blz.  97.
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banken, niet onaanzienlijk te vergroten. Daarbij breid(d)en de spaar-
banken hun kredietverlening uit tot sektoren van het economisch le-
ven, die eertij ds   als het speci fieke werkterrein   der   handelsbanken   wer-
den beschouwd.

In verband met het bovenstaande moeten wij wijzen op het verschil
in aard tussen de voorschriften voor de spaarbanken en die voor de
handelsbanken: de spaarbanken mogen geen handelingen verrichten, die
hen niet uitdrukkelijk zijn toegestaan, de handelsbanken kunnen zich met
alle aktiviteiten bezig houden, tenzij op een bepaalde handeling een uit-
drukkelijk verbod van toepassing is  (3).

Naar aansprakelijkheidspositie kan bij de Oostenrijkse spaarbanken
een onderscheid worden gemaakt tussen Vereinssparkassen, waartoe
de oudste spaarinstellingen behoren, en de Gemeindesparkassen, die de
wet als „gemeinniitzige" instellingen bij uitstek beschouwt. Deze laatste

zij n   toegerust  met een garantie  van de gemeente, waarin de spaarbank
is gevestigd. De Vereinssparkassen, die een dergelijke garantie moeten

ontberen, zijn derhalve meer dan de gemeente-spaarbanken genoodzaakt
reserves van een behoorlijke omvang aan te leggen. De gemeente-spaar-

banken op hun beurt zullen evenwel nooit zo ver gaan, dat zij van de
vorming  van  ook maar enige reserve afzien  (4).

In de eerste decennia van hun bestaan hidden de Oostenrijkse spaar-
banken alleen spaargelden voor belegging en kredietverlening ter be-
schikking. Zij hielden zich toen vrijwel uitsluitend bezig met belegging

in hypotheken en verstrekking van langlopende leningen aan Staat, pro-
vincies, distrikten, gemeenten en instellingen van algemeen belang. Toen
de spaarbanken zich omstreeks 1920 ook met het deposito- en girobedrijf

gingen bezig houden, heeft zich langzamerhand naast de langlopende
lening het kort- en middellang krediet, waarvan het korte ook in de
vorm van rekening-kourant krediet, kunnen ontwikkelen   (5).

( 3) Ferry Nowotny, Die Kreditgeschute   der osterreichischen Sparkassen; Oesterr.

Bank-Archiv 1953, blz. 35.
(4)    Dkfm. Dr. Anton Woller, Die Sparkassen; Vesterr. Bank-Archiv 1954, biz. 101.
(5) Ferry Nowotny, Die Kreditgeschifte   der Bsterreichischen Sparkassen; Oesterr.

Bank-Archiv 1953, biz. 34.
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Onder de naam „Girovereinigung der Sparkassen" werd in 1937 de
thans als „Girozentrale der Oesterreichischen Sparkassen Aktiengesell-
schaft" bekend staande overkoepelende instantie van de beide soorten

spaarbanken opgericht. De Girozentrale vervult niet alleen clearing-
funkties, zij is bovendien het centrale instituut, waarbij de spaarbanken,
krachtens artikel 43 der Bankwet 1955, hun minimumreserves dienen aan
te  houden  (6).

Bij de indeling van de Oostenrijkse kredietinstellingen in Fachver-
binde maakten we reeds melding van het feit, dat de Girozentrale, samen
met  de 176 spaarbanken, is ondergebracht  in het Fachverband  der  Spar-
kassen (in Oostenrijk meestal Hauptverband der 6sterreichischen Spar-
kassen genoemd). De Girozentrale is echter, behalve  lid  van dit Haupt-
verband, ook nog buitengewoon lid van het reeds eerder genoemde Ver-
band dsterreichischer Banken und Bankiers.

Het toezicht op het spaarbankwezen, dat in laatste instantie onder
de Ministeries van Financien en van Binnenlandse Zaken ressorteert,
wordt in de praktijk uitgeoefend door de verschillende Landesverbinde,
waarbij de spaarbanken, enkele uitzonderingen daargelaten, zijn aange-
sloten. Zo zijn 60 spaarbanken aangesloten bij het Landesverband der
Sparkassen Nieder6sterreichs und des Burgenlandes, 43 bij het Landes-
verband der Sparkassen Ober6sterreichs, 38 bij het Verband der stei-
rischen Sparkassen,  11  bij het Landesverband der Sparkassen Kirntens,  6
bij het Landesverband der Sparkassen Salzburgs en 14 bij het Landes-
verband der Sparkassen in Tirol und Vorarlberg  (7).

De hiervoren genoemde Landesverbinde zijn op hun beurt lid van
het Hauptverband der 6sterreichischen Sparkassen. Niet bij een Landes-
verband aangesloten, doch rechtstreeks lid van het Hauptverband zijn
voorts de eerder genoemde Erste 6sterreichische Spar-Casse (met onge-
veer 30 filialen) en de Zentralsparkasse der Gemeinde Wien (met cirka
45  filialen).  In dit verband  kan nog worden gewezen  op de bijzondere
status van de Steiermirkische Bank G.m.b.H. Deze instelling, waarvan

( 6)      Satzungen der Girozentrale der Bsterreichischen Sparkassen Aktiengesellschaft,
artikel    2   en   3.

(7)  Sparkassenhandbuch 1960, biz. 57 um 61.
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de Steiermirkische Sparkasse in Graz 60% en de Girozentrale der 6ster-
reichischen Sparkassen 40% van het kapitaal bezitten, maakt via het lid-
maatschap van het Verband der steirischen Sparkassen deel uit van het
Hauptverband der Bsterreichischen Sparkassen. Daarnaast is deze bank
lid van het Verband dsterreichischer Banken und Bankiers.

Het Hauptrerband heeft als voornaamste taak het bestuderen en tot
een oplossing proberen te brengen van de specifieke en gemeenschappe-
lijke problemen van de spaarbanken en het tegenover derden behartigen
van de belangen van de spaarbanken als totaliteit. Het Hauptverband is
derhalve minder bedoeld als kontrole-orgaan dan als adviserende instan-
tie, al brengt in de praktijk het uitbrengen van advies een zeker toezicht
op  de  gang van zaken  met  zich  (8).

DE ONTWIKKELING VAN DE SPAARBANKEN NA DE TWEEDE
WERELDOORLOG

A  DE PERIODE VAN 1945 TOT EN MET 1952
Het zal, na hetgeen reeds elders over de door de Oostenrijkse kre-

dietinstellingen noodgedwongen gepleegde oorlogsfinanciering werd op-
gemerkt, geen verwondering wekken, wanneer wij zien, dat ook de
spaarbanken er niet in zijn geslaagd zich aan het op grote schaal in porte-
feuille nemen van Reichspapier te onttrekken. Het jaarverslag van het
Hauptverband der Bsterreichischen Sparkassen over de periode 1941 -
1945 toont aan, dat de aktiefzijde der spaarbankbalansen met name als
gevolg van de sterke aanwas van het bezit aan waardepapieren een struk-
turele wijziging had ondergaan.

Aan de passiefzijde der balansen hadden de tegoeden na de zwakke
toenemingen in 1938 en 1939 - hierbij heeft zonder twijfel de politiek
onzekere situatie een rol gespeeld - enorm hoge groeipercentages te zien
gegeven. Voor het overgrote gedeelte kan deze groei worden toege-
schreven aan de voortdurend te snelle uitbreiding van de geldhoeveel-
heid. Het was trouwens ook deze grote liquiditeit van het economisch
proces, die, gelet op de rantsoenering en officiele prijszetting van de le-

(8)  Dkfm. Dr. K. Fritsch, Sparkassenproblematik und Leistungen der Verbands-
politik; Oesterr. Bank-Archiv 1959, biz. 294.
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vensmiddelen, ertoe had geleid, dat aan de aktiefzijde der spaarbank-
balansen de debiteurenstand krachtig was gedaald en dat de verstrekking
van leningen en kredieten in het beleggingspatroon van deze instellingen
een steeds kleinere plaats was gaan innemen.

De tegoeden bij de spaarbanken (in mln RM = Schilling) TABEL 16

Ultimo Spaartegoeden Overige tegoeden Totaal tegoeden

1937
I

1.120,5 87.9 1.2()8,4

1938 i

1.149,7 ) 170,9 1.320,6

1939
|

1.083,5 I

241,3 1.324,8

1940
1

1.283,4 339,1 1.622,5

1941 1.593.3 489,8 2.083,1

1942
'

2.172,3 572.9 2.745,2

1943 2.757,3 707,5 3.464,8

1944 3.394,7 887.4 1.282.1

Bron: Verslag van het Hauptverband der Bsterr. Sparkassen 1941-1945, blz. 15.

Beliepen de hypothekaire leningen in 1938 bijna 450 der totale

tegoeden, ultimo 1944 bedroeg dit percentage nauwelijks 8. Voor de
post or·erige debiteuren waren de percentages respektievelijk  11  en  nog

geen 2.

Met betrekking tot de aanschaf van Reichspapier door de spaar-
banken - einde 1944 beliep de waardepapierportefeuille der spaarban-

ken ruim 4190 van hun tegoedenstand - wordt in het zoEr·en genoemde
verslag van het Hauptverband opgemerkt, dat het niet altijd alleen de

politiek der regeringsinstanties was, die de spaarbanken noopte dergelijk
papier te nemen, doch dat het incidenteel ook een verkeerd geinterpre·
teerd rentabiliteitsbegrip was, dat bepaalde spaarbanken tot het in
portefeuille nemen van Reichspapier aanzette. Niettemin heerste in spaar-
bankkringen vrij algemeen het principe „Liquiditiit geht vor Rentabili-
tdt". In de overige delen van het Duitse Rijk was het percentage Reichs-
papier in handen van de spaarbanken trouwens nog veel hoger: einde
1943 stonden daar tegenover bijna 79 milliard RM aan tegoeden bijna
42,2 milliard RM aan waardepapieren ( 53,4%).
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Enkele aktiefposten der spaarbankenbalansen (in nlln RM = Schilling) TABEL 17

Ultima Waardepipieren Debiteuren Hypothekaire kningen

1938           |          303.4          I 143,4 390,6

1944
 

1.773,4            76.0 355,6

Bron: Verslag van het Hauptverband der Osterreichischen Sparkassen 19·11-1945, biz. 18.

Toen, kort na de beeindiging van de tweede wereldoorlog, op 3 juli
1945 de reeds in hoofdstuk 1 besproken Schaltergesetz was uitger·aar-

digd, kregen de spaarbanken, evenals de andere soorten kredietonder-
nemingen, een grote toerloed ran gelden te verwerken. Ook na 20 juli
1945 - de tot deze datum gestorte gelden zouden worden rrijgesteld
\·an een mogelijke belastingvervolging - hield deze strooni aan. De
spaarbanken waren er zich intussen wel van bewust, dat met name de
sterke groei van de spaargelden niet mocht worden beschouwd als een
symptoom van rrijwillig afstand doen van konsumptie op korte ter-
mijn  (9).

In de maanden volgend op de heropening der bankloketten en.
meer in het bijzonder nog, vlak voor de inwerkingtreding van de Schil-

[inggesetz losten vele debiteuren hun bankschulden af met het doel al-
thans een gedeelte ran hun kontante gelden aan de toekomstige blokke-
ring te onttrekken. Om deze reden werden ook vele hypothekaire le-
ningen rervroegd afgelost. Het met de verstrekking van deze leningen
gemoeide bedrag liep bij de spaarbanken terug met ongeveer 21 9 met
als gevolg, dat de hypothekaire leningen ultimo 1945 een stand bereikten
overeenkomende met nog geen 4% der totale tegoeden.

De uitraardiging van de Schillinggesetz, die als de tweede stap op
de weg naar een definitieve geldsanering kon worden beschouwd, vond
bij de bevolking en de kredietondernemingen een allerminst gunstig ont-
haal. Dat de bevolking niet bijster enthousiast was moet worden gewe-
ten aan het niet nakomen van de in de Schaltergesetz gedane beloften
aan de houders r·an nieuwe tegoeden. Zoals bekend, werden in de
Schillinggesetz immers ook voor de tegoeden, die tussen 5 juli en 30
november 1945 waren ontstaan, beperkende bepalingen gesteld. In de

(9)     Dr. Richard Donies. Die Leistungen der Sparkassen  seit 1945; Oesterr.  Bank-
Archiv 1953, blz. 123.
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Schaltergesetz was toegezegd, dat bedoelde tegoeden bij een toekomstige
geldsanering in een gunstigere situatie zouden worden geplaatst dan de
Reichsmark-bankbiljetten. De kredietondernemingen moesten hun ad-
ministratieve apparaat nog verder uitbreiden teneinde de verschillende
kategorien tegoeden (Altguthaben - van v66r 5 juli - voor 6070 ge-
blokkeerd, Neuguthaben - van 5 juli tot 30 november ontstaan - ook
voor 6092 geblokkeerd, en, tenslotte, de Konversionsguthaben - ont-
staan in de periode van 1 tot 22 december - en eveneens voor 6096 ge-
blokkeerd) te kunnen bijhouden.

Bij de behandeling van de Schillinggesetz zagen wij reeds hoe voor
deze verschillende groepen tegoeden dispositiebeperkingen werden af-
gekondigd. De bepalingen van het aldaar gegeven artikel 13 leidden er-
toe, dat het publiek direkt na de omwisselingsperiode - zoals bekend
werden in de periode van 13 tot 22 december 1945 de Reichsmark-bank-
biljetten van 10 RM en hoger en de AMS-Schillingen van 10 Schilling
en hoger tot een maximum van 150 nieuwe Schillingen per natuurlijke
persoon in de verhouding 1:1 omgewisseld - ertoe overging van de
ojerige rekeningen het toegestane maximum zo snel mogelijk op te
nemen om verrolgens, na uitputting ran deze overige bronnen, over de
pas ontstane konversietegoeden te kunnen beschikken.

Als gevolg van de Schalter- en Schillinggesetz onderging het girale
geldverkeer een sterke uitbreiding vooral dank zij het feit, dat men de
girale betaalwijze ook bezigde in gevallen, waarin, normaal gesproken.
betaling in kontanten meer voor de hand zou hebben gelegen. Het
spreekt welhaast i·anzelf, dat het gevoel van wantrouwen jegens de ver-
derc saneringsmaatregelen in de toekomst het ontstaan van nieuwe te-
goeden allerminst berorderde.

Een ook voor de spaarbanken minder prettige omstandigheid in de
periode na de Schillinggesetz was, dat de monetaire autoriteiten enerzijds
op vrij grote schaal geblokkeerde saldi van de bevolking vrijgaven, ter-
will zij anderzijds de saldi der kredietondernemingen bij andere krediet-
ondernemingen geblokkeerd lieten. De verzoeken van de zijde van het
publiek om rrijgave van saldi op geblokkeerde rekeningen werden op den
duur zo talrijk en de ambtenaren van het Ministerie van Financien bleken
bij de verlening van vergunningen zo meegaand, dat de kredietonderne-
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mingen tegen deze gang van zaken wel in verzet moesten komen. Mede
als gevolg van dit verzet bepaalde de Minister van Financifn in maart
1947, dat iedere vergunning tot het opnemen van gelden van geblokkeer-

de rekeningen voortaan door hem persoonlijk zou worden getekend (10).

De bij de geldsaneringsmaatregelen besproken Wihrungsschutz-
gesetz van november 1947 bracht natuurlijk ook voor de tegoeden bij de
spaarbanken een drastische vermindering te weeg. Zoals bekend, werden
alle eertijds geblokkeerde tegoeden ten gunste van de Staat afgeboekt en
werden voor de resterende, na de Schillinggesetz in beperkte mate be-
schikbaar gelaten, tegoeden Bundesschuldverschreibungen afgegeven.
Bovendien werden de tegoeden, die na de Schillinggesetz waren ontstaan,
met 2/3 verminderd en werd de helft van de dan nog overblijvende
saldi tij delijk geblokkeerd.

Het ligt voor de hand, dat de met name bij de spaargelden opge-
treden krachtige dating een grote invloed op de beleggingspolitiek der
spaarbanken heeft gehad. De spaarbankinstanties waren dan ook van
mening, dat zij „solange diese aussergewilhnliche Erscheinung andauert,
eine Geschi:ftspolitik einschlagen mussen, die der hohen Beweglichkeit
der Giroeinlagen Rechnung tragt, und daher vorlbufig den langfristigen
Hypothekarkiedit zurucktreten lassen mussen"    ( 11).

De spaartegoeden namen, niettegenstaande het feit, dat met ingang
van 1 januari 1948 voor het eerst na de oorlog voor spaargelden weer
een rente (2%) werd betaald, in de eerste jaren na de W hrungsschutz-
gesetz slechts langzaam toe. Deze ontwikkeling moet worden toegeschre-
ven aan de omstandigheid, dat de spaarders, die het slachtoffer waren
geworden van deze saneringswet, slechts weinig vertrouwen hadden in
een welslagen van de volledige sanering der monetaire verhoudingen,
te meer omdat de inflationistische ontwikkeling, onder meer tot uitdruk-
king komend in een verdere toeneming van de geldhoeveelheid en een
aanhoudende stijging van lonen en prijzen, vooralsnog geen halt kon
worden toegeroepen.

Toen in de eerste maanden van 1948 met name in de westelijke
delen van het land een vergrote kredietvraag viel waar te nemen, wer-

( 10)   Jaarverslag  van het Hauptverband der 8sterr. Sparkassen  1947,  biz.  4.
(1 1)   Jaarverstag  van het Hauptverband der 6sterr. Sparkassen  1947,  blz.  7.
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den natuurlijk ook de spaarbanken benaderd. Geletop de zoeven ver-
melde krachtige daling van de spaartegoeden lieten deze instellingen hun
voorkeur uitgaan naar het korte krediet. Daar komt nog bij, dat de
hypotheekrente op een, volgens de spaarbanken, te laag niveau werd ge-

handhaafd 1) en men in deze kringen meende in de toekomst hogere

percentages te kunnen bedingen. Het waren derhalve ook spekulatieve
oogmerken met betrekking tot de rente, die het kortlopende krediet op
dat moment voor de spaarbanken aantrekkelijker deden zijn (12).

Een naast elkaar stellen van de cijfers van de aan de spaarbanken
toevertrouwde middelen en die van de door de spaarbanken verleende
kommerciele kredieten toont aan, dat de spaarbanken in de hierbedoelde
periode, de jaren 1948 t/m 1951, zeer liquide waren en dat de spreiding
van hun kredieten over de verschillende sektoren van het economisch le-
ven niet anders dan gezond kan worden genoemd. Gezien tegen de ach-
tergrond van de door alle kredietondernemingen aan de verschillende
debiteuren-groepen verleende kredieten speelden de spaarbanken de

hoofdrol bij de financiering van de woningbouw, namen zij een goede
tweede plaats in bij de kredietverlening aan de publiekrechtelijke licha-
men en bleven zij ook bij de kredietverlening aan het ambacht een be-

langrijke faktor vornien.

De tegoeden bij de spaarbanken en de door deze instellingen verleende kommer-
ciale kredieten TABEL 18

(in min Schilling)
Ultimo          I    Spaartegoeden    ' Girale tegoeden Totaal Kommercitle kred.

1947 461 605 1.066 426

1948 599 817 1.416 709

1949 730 962 1.692 1.033

1950 965 1.092 2.057 1.256

1951
' 912 1.441 2.353 1.519

Bron: Mitteilungen des Direktoriums der Osterreichischen Nationalbank
De cijfers der Nationalbank hebben steeds betrekking op de totale spaarbankensektor, dus
inklusief de Girozentrale.

Aan de hand van de cijfers van tabel 19 zou men, zoals destijds van
verschillende zijden is geschied, kunnen opmerken, dat de spaarbanken

( 12)   Dr.   Richard  Domes, Die Leistungen der Sparkassen   seit 1945; Oesterr.   Bank-

Archiv 1953. biz. 126.
1 Dit gebeurde op basis van het goedkeuringsrecht van de Minister van Financien.
waarop in hoofdstuk 3  ·ordt teruggekomen.
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De kredietverlening van de spaarbankensektor aan de verschillende sektoren van het economisch leven in verhouding tot die
van het gehele kredietapparaat (in mln Sch.) TABEL 19

.0   1               8
c                        Re
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.  I l    e      g e  I r I N a l m31 1 3  :         2 1: 4  1  6fi 1,  A #I l e'1 l l g
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Bron: Mitteilungen des Direktoriums der Osterreichischen Nationalbank.
Bij de berekening   van het kredietvolume werden de kredieten,   die   de   verschillende   soorten kredietondememingen elkaar onderling verleenden,    ver.waarloosd.   De   in   deze   tabel   voor de spaarbanken gegeven   cij fers hebben betrekking  op de tntale sektor.



zich in bedoelde periode steeds meer tot zogenaamde „kommunale Ban-
ken" ontwikkelden. Ultimo 1951 namen zij immers 4190 van het door
alle kredietondernemingen aan de publiekrechtelijke lichamen verleende

kredietbedrag voor hun rekening (1949 35% en 1947 2890). Deze op-
vatting werd echter door de spaarbankinstanties bestreden met de verwij-
zing naar het vrijwel onveranderde percentage, dat deze kredietverlening
aan de publiekrechtelijke lichamen bij hun totale kredietuitzettingen
uitmaakte. „Wenn daher manchmal davon gesprochen wird, dass die
Sparkassen sich zu kommunalen Banken entwickeln, mag dies vom Ein-
lagensektor her gesehen, cutreffen, vom Gesichtspunkt der Anlagen aus
ist diese Bezeichnung jedoch keinesfalls richtig, da die Anlagen keines-

wegs nach kommunalpolitischen Gesichtspunkten ausgerichtet  sind" (13).
Wij zullen zien, dat het procentuele aandeel van de publiekrechtelijke li-
chamen in het totale tegoedencijfer der spaarbanken in de jaren na 1951

geleidelijk afbrokkelde, zodat ook op dit punt de betiteling „kommunale
Banken" steeds minder gerechtvaardigd werd en wordt.

Uit de gegevens met betrekking tot de looptijd der door de spaar-
banken in de periode 1948-1951 verleende kommerciele kredieten, komt
de zoeven gememoreerde voorkeur voor het kortlopend krediet duidelijk
naar voren. Niettegenstaande de meer dan evenredige toeneming van de
kredietrerlening met een termijn tot 12 maanden, bleef het langlopende
krediet toch de boventoon voeren. Van het per eind 1951 uitstaand kre-

dietbedrag had ruim 7690 een looptijd van meer dan 12 maanden. Ultimo

1947 beliep dit percentage nog 95 !

De tegoeden van de publiekrechtelijke lichamen bij de spaarbanken (in mln
Schilling) TABEL 20

Ultimo 1948
'

1949
'

1951

Staat 8,6 8,1 12,9

Provincies 30,9 43,6 91,9

Gerneenten 284,4 1 405,2 383,3

Andere publ.recht. lich. 26,4 37,0 81,6

Sociale verzekeringsinst 163,4 177,4 371,4

Totaal 533,7 671,3 941,1

in % van de totale tegoeden 35,9% 38,6% 39,4%

Bron: Jaarverslag van het Hauptverband der Osterreichischen Sparkassen 1951, biz. 7
Jaarverslag van het Hauptverband der Ostermichischen Spaikassen 1949, biz. 6.
De hier gegeven    cij fers hebben betrekking    op    de 176 spaarbanken    en    nia   op    de   gehele
spaarbankensektor  (inklusief de Girozentrale).

(1 3)   Jaarverslag   van   het   Hauptverband   der Bsterr. Sparkassen   1950,   blz.   6.
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Het hoge tempo, waarin de spaarbanken in de periode 1948-1951

hun kredietverlening uitbreidden, werd nog overtroffen door dat der
kredietexpansie   van het kredietapparaat   in zijn totaliteit.   Tegenover

een toeneming van de door de spaarbanken verleende kommerciele kre-
dieten met bijna 257% stond immers een expansie van het totale kom-
merci8le kredietvolume, die de 400%-grens nog overschreed. Het pro-
centuele aandeel van de spaarbanken in deze kredietverlening daalde

hierdoor van 20% in december 1947 tot 1490 ultimo 1951. Wanneer
men ook de zogenaamde opbouwkredieten in de beschouwing betrekt,
vallen deze verhoudingscijfers nog aanmerkelijk ongunstiger voor de
spaarbanken uit.

De verdeling der uitstaande kredieten der spaarbanken naar omvang en looptijd
(mln Sch.) TABEL   21

ultimo 1947 i ultimo 19511)

Naar omvang Aantal Bedrag Aantal Bedrag

Tot 10.000 S. 47.915 111,8 ( 26%) 71.621 251,2 ( 16%)

Van 10.000 S.- 50.000 S. 6.075 118,6 ( 28%)
 

18.971 419.4 ( 28%)

Van 50.000 S.-500.000 S. 3.523 408,1 ( 26%)

Groter dan 500.000 S. 1 1.083 196,1 ( 46%) 215 485,6 ( 31%)

3
55.073 426,5 (100%)

'

94.330 1.564,3 (100%)

Naar   looptij d Aantal Bedrag Aantal Bedrag

Tot 3 maanden 1.926 10,4 ( 2%) 11.742 120,5 ( 8%)

Van 3 t/m 12 maanden 1.562 13,5 ( 3%) 11.865 253,5 ( 16%)

Van 12 maanden tot 5 jaar 20.386 406,6 ( 26%)

Langer dan 5 jaar 51.583 402.6 C 95%) 50.337 783,7 ( 50%)

55.073 426,5 (100%) |
94.330 1.564,3 (100%)

Bron: Mitteilungen des Direktoriums der Osterreichischen Nationalbank.
4 inklusief interbankaire kredieten, vandaar afwijkend met de in tabel 19 vermelde cijfers.

In de jaarverslagen van het Hauptverband der Bsterr. Sparkassen

worden veelal ook cijfers vermeld betreffende de waardepapieren in het
bezit der spaarbanken, de door deze instellingen verstrekte hypothekaire
leningen en de leningen aan de publiekrechtelijke lichamen. In het
verslag over 1948 wordt met betrekking tot deze cijfers gezegd, dat dit
de voornaamste vormen zijn, waarin door de spaarbanken middelen wor-
den verstrekt.
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In het voorgaande merkten wij reeds op, dat de waardepapierporte-
feuille der spaarbanken gedurende de tweede wereldoorlog een grote
aanwas had vertoond. Volledigheidshalve zij hier vermeld, dat deze in-

stellingen ook in de jaren v66r 1938 grote bedragen in waardepapieren
hadden belegd. Na de scherpe daling van het bezit aan waardepapieren
in 1947 - in de loop van dat jaar verkochten de spaarbanken een zeer
aanzienlijk gedeelte van hun effektenportefeuille tegen het v66r de Wah-
rungsschutzgesetz heersende hoge koerspeil - namen de spaarbanken in
de hiernavolgende jaren slechts op zeer bescheiden schaal nieuw papier
in portefeuille. De verklaring voor deze laatste handelwijze moet wor-
den gezocht in de geringe rente, die het sporadisch aan de markt komen-
de papier opleverde. In hoofdstuk 8, waarin aandacht zal worden ge-
schonken aan de naoorlogse geld- en kapitaalmarkt, zal hierop nader
worden ingegaan. Hier zij slechts gewezen op de minder prettige gang
van zaken met de 29; Bundesschuldverschreibungen 1947, die, zoals be-
kend, werden toegekend voor de op het moment van het van kracht
worden der Wihrungsschutzgesetz nog resterende niet geblokkeerde
saldi. Toen in het najaar van 1948 van bedoelde stukken de zogenaamde
„Interimscheinen" werden uitgegeven, kwamen deze voor het meren-
deel terecht bij oude spaarders, die veelal nog nooit een waardepapier
hadden bezeten en er bijgerolg nogal wantrouwend tegeno,·er stonden.
Omdat deze kringen praktisch geen vermogens- of vermogensvermeer-
deringsbelasting hoefden te betalen, konden zij deze stukken ook hier-
roor niet gebruiken. Deze omstandigheden leidden ertoe, dat er een
illegale handel ontstond, waarbij, als gevolg ran het grote ongeorgani-
seerde aanbod, zeer lage noteringen tot stand kwamen. Het is geen

geheim, dat deze papieren destijds op die nianier tegen een koers ,·an
309 en nog lager zijn verhandeld. Voor de oude spaarders betekende
deze gang van zaken een grote teleurstelling. Toen vervolgens met het
doel het ruitne aanbod in meer normale banen te leiden, mede op aan-
drang van de spaarbanken, begin februari 1949 de officiele handel in
deze stukken werd ter hand genomen, vertoonde het koersbeloop aan-

vankelijk evenmin een bemoedigend beeld (14).

Gelet op het borenstaande, lag het in de lijn van de verwachtingen,
dat toen de Minister van Financien met het oog op de zorgwekkende
toestand van het overheidsbudget in juni 1949 de eerste naoorlogse le-
ning, de Aufbauanleihe 1949, probeerde te plaatsen, van de zijde van het
beleggend publiek weinig interesse voor deze lening aan de dag werd
gelegd. In totaal werd voor 324 niln Schilling ingeschreven en toegewe-
zen. De klanten van de spaarbanken namen hiervan 31,6 mln Schilling
voor  hun  rekening,  de  spaarbanken  zelf  1,1  mln !  Dit  laatste cijfer steekt

(14) Dr. Richard Doines, Die Leistungen der Sparkassen seit 1945; Oesterr. Bank·
Archiv 1953, biz. 128.
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toch wel sterk af tegen de quote van 609, waarvoor de spaarbanken
bij de laatste lening der Oostenrijkse Staat in 1938 in het garantie- en
emissiesyndikaat hadden deelgenomen (15)

Enkele vormen, waarin de spaarbanken kredjeten ter beschikking stellen (in mln
Schilling) TABEL 22

Ultimo Waardepapieren i Hypothekaire leningen Leningen aan pulb.recht.lich.

1946
1.829,0 5 258,9  

1947 102,3 245,9 30,4

1948 129,7         | 310,9 35,5

1951 142,2          | 475,9 167,4

Bron: Jaarverslagen van het Hauptverband der Osterreichischen Sparkassen.
De cijfers hebben betrekking op de 176 sp:larbanken, de Girozentrale NIET inbegrepen; vandair
de afwijkingen met de in tabel 19 voor de publiekrechtelijke lichamen vermelde cijfers.

Op het stuk van de hypothekaire leningen kan worden vermeld,
dat het Ministerie van Financien op 1 juli 1949 de spaarbanken toestem-
ming verleende de door hen aan de lage kant geachte hypotheekrente van
61/2% te verhogen tot 7%.   Ook roor leningen aan publiekrechtelijke
lichamen zou voortaan een rente van 7% mogen worden berekend. Deze
verhoging, die aanvankelij k bovendien aanleiding  was tot enkele  mis-
verstanden over het al dan niet verhogen van de hypotheekrente van de
reeds lopende leningen - een nadere toelichting van het Ministerie van
Financitin verklaarde op 12 augustus 1949, dat zulks niet de bedoeling
was -, bleek echter nog niet voldoende om de spaarbanken ertoe te
bewegen de verstrekking van hypothekaire leningen op aanmerkelijk
ruimere schaal te doen plaats vinden.
De belangrijke plaats, die de spaarbanken innemen bij de ter beschikking-
stelling van middelen aan de publiekrechtelijke lichamen, werd in het
voorgaande reeds terloops aangestipt. Van het totale aan deze lichamen
ter beschikking gestelde bedrag kwarn het overgrote deel ten goede aan
de gemeenten. Wanneer wij voor ogen houden, dat het grootste gedeelte
van de spaarbanken, nl. 132, gemeente-spaarbanken zijn, is zulks niet
vreemd.

Het jaar 1951, dat in de naoorlogse geschiedenis van Oostenrijk als
het jaar van de drastische sanering der monetaire verhoudingen en het
einde van de periode van de goedkoop-geld-politiek wordt aangemerkt,
bracht, behalve de eerder besproken „gentlemen's agreements" met de
banken- en bankierssektor, de eveneens reeds vermelde eerste verhoging
van het (wissel)diskonto van de centrale bank sinds het einde van de
tweede wereldoorlog. De met deze verhoging (van 31/2 tot 5%) gepaard

gaande verzwaring van de debetrentekondities der kredietondernemingen

( 15) Jaarverslag van het Hauptverband der 8sterr. Sparkassen 1949, biz. 15 en 16
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bleek voor de debiteuren geen al te groot bezwaar. Een rekeningkourant
krediet van een spaarbank ging 8M  -  11 90 kosten. Het jaarverslag van het
Hauptverband der spaarbanken zegt naar aanleiding van de vrij onver-
schillige houding der debiteuren: „Es ist dies offenbar darauf zuruckzu-
fuhren, dass der Zinssatz der Kontokorrentkredite noch immer, gemessen
an den Gewinnchancen der gewerblichen Wirtschaft, eine relativ geringe
Bedeutung hat. Es ist dies aber auch unter Umst nden ein Anzeichen
dafur, dass die Erh8hung der Bankrate um lj/Sy nicht jene Auswirkun-
gen  auf die Wirtschaft haben  kann,  die  von ihr erwartet  wird"  ( 16).

Bij zijn bespreking ran de houding, die de Nederlandse banken te-
genover de verschillende maatregelen van monetaire politiek der centrale
bank innemen, stelt Prof. Bosman (17), dat alhoewel de betekenis van
de diskontopolitiek, het oudste middel van monetaire politiek, naar al-
gemeen gevoelen reeds sinds de Eerste Wereldoorlog aan betekenis heeft
ingeboet, er, afgezien van een situatie, waarin een ruime liquiditeit van
het bankwezen aanwezig is, geen reden is om a priori de diskontopolitiek
thans zonder meer als in-effektief te verwerpen. Bosman is van mening,
dat in de omstandigheden, waarin het diskonto van de centrale bank
althans kans heeft effektief te worden, de effektiviteit in tweeErlei zin
moet worden opgevat. Hij stelt daarbij de dubbele vraag:

a)  is het diskonto effektief ten aanzien van het bankwezen in die zin,
dat de hoogte van het diskonto invloed heeft op geldmarktrente en
op de rente, die de banken bij het verlenen van kredieten in reke-
ning brengen ?

b)   is de rente, die de banken in rekening brengen, effektief met betrek-
king  tot de kredietvraag  van  de  partikuliere  sektor?

Wanneer wij bovenstaande viaagstelling  op  de  in  1951  bij  het  Oos-
tenrijkse kredietapparaat heersende verhoudingen toepassen, kunnen wij
de onder a) gestelde viaag slechts ten dele bevestigend beantwoorden.
Immers ofschoon in Oostenrijk, evenals in Nederland, de automatische
binding aan de tarieven van de centrale bank weliswaar veel voorkomt,
is deze toch niet algemeen. Het antwoord op de vraag onder b), of de

( 16)   Jaarverslag  van het Hauptverband der Bsterr.   Sparkassen   1951,   blz.   16.

(17)   Dr.   H.   W. 3 Bosman,   De Wet toezicht kredietwezen,   blz.   119   e.v.
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rente, die de Oostenrijkse kredietondernemingen in rekening brengen,
effektief is met betrekking tot de kredietvraag van de partikuliere sektor,
luidt, althans wat de diskontoverhoging van 1951 aangaat, in ieder geval
ontkennend. Met Bosman en Batenburg (18) zijn wij het evenwel eens,
dat het niet juist is om te generaliseren omdat het verband tussen debet-
rente en krediet,raag in verschillende landen anders zal zijn en afhanke-
lijk is van de mate, waarin het bedrijfsleven een beroep op bankkrediet
moet doen.

Omdat de centrale bank reeds spoedig inzag, dat via de „gentlemen's
agreements" met de banken- en bankierssektor en de verhoging van het
diskonto een verdergaande kredietexpansie niet genoegzaam kon worden
bestreden, streefde zij ernaar ook met de andere soorten kredietonderne-
mingen gentlemen's agreements ter beteugeling van de kredietverlening
af te sluiten. Voor de spaarbankensektor traden de Girozentrale en 34
grotere spaarbanken als onderhandelingspartners van de Nationalbank
oP. Op 23 oktober 1952 sloten deze een overeenkomst, waarbij de 34
toegetreden spaarbanken zich verplichtten niet meer dan 50% van de
nieuwe toevloed aan middelen voor kredietverlening te gebruiken. Voor
de betrokken spaarbanken werd bovendien een kredietplafond ingesteld
op dezelfde wijze als zulks voordien voor de banken en bankiers was
geschied. Opbouwkredieten, exportfinancieringskredieten en kredieten
tot herstel en onderhoud van woonhuizen werden bij de berekening van
dit kredietplafond niet meegeteld (19)

Op het tijdstip, dat deze overeenkomst met de belangrijkste spaar-
banken van kracht werd, was het keerpunt der inflatie echter reeds be-
reikt. Volgens Karlik (20) moet dit heuglijke feit zelfs niet zozeer wor-
den toegeschreven aan de verschillende gentlemen's agreements en dis-
kontoverhogingen - na de verhoging van het diskonto van 31/2% tot
5% op 6 december 1951 was dit op 3 juli 1952 van 5% op 690 ge-

bracht - als wel aan de door de industrie gehanteerde prijsstop en de
door de vakbeweging aanvaarde loonstop.

(18) Dr. A. Batenburg, Inleiding tot de nionetaire politiek, biz. 77.
( 19)   Prof.  Dr. H. Krasensky, Geld-  und  Kreditpolitik;  Handbuch der Oesterreichi-

schen Wirtschaftspolitik, biz. 175.
(20)   Eduard    Karlik, Volkswirtschaftliche Leistungen    der Osterreichischen Banken

seit 1945; Oesterr. Bank-Archiv 1953, biz. 116.
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Nadat reeds met ingang van 1 januari 1952, in navolging van de
diskontoverhoging  ,·an  december  1951,  de rentevergoedingen  voor  spaar-

gelden hoger waren gesteld, werden deze na de diskontoverhoging van
juli 1932 op 7 augustus daaropvolgend andermaal met een 1/202 ver-
hoogd.

Het ,·ertrouwen in de waardevastheid der eigen \·aluta keerde ge-
leidelijk terug. Dit had onder meer tot gerolg, dat de spaarzin der be-
volking toenam. Door de twee opeemolgende verhogingen der rente-

percentages was het sparen trouwens ook heel wat aantrekkelijker ge-
n'orden.

De cijfers tonen aan, dat het groeipercentage der spaartegoeden
reeds in 1952 aanzienlijk hoger kwam te liggen dan in voorgaande jaren.
Tevens blijkt dat de uitbreiding der kredietverlening in dat jaar ver
bij de kredietexpansie der jaren 1 949 t/m 1951 ten achter bleef.

B  DE PERIODE VAN 1953 1'07' EX MEI' 1962

De uitraardiging van de zogenaanide Sparbegunstigungsgesetz van
24 april 1953 (21) en de belasting,·erlaging, die bij de Bondswet van 21
mei 1953 werd afgekondigd. hadden op de bereidheid tot sparen natuur-

lijk een gunstige invloed. Toch is het volgens de jaarverslagen ran het
Hauptverband der spaarbanken niet juist de hoge vlucht, die de spaar-
gelden in 1953 en volgende jaren namen voor een belangrijk gedeelte toe
te schrijven aan de in 1953 geintroduceerde fiskale begunstiging van het
sparen. Onderstaande cijfers tonen immers aan, dat de fiskaal begunstig-

de spaargelden slechts een klein gedeelte van de sterke spaargelden-
aanwas vormden.

Het beloop der fiskaal begunstigde spaargelden bij de spaarbanken (in min Sch.)
TABEL 23

Ultimo Aantal begunstigde spaarrekeningen Bedrag van deze rekeningen

1953 2.978 20,5

1954 5.896 51,2

1955 7.801 88,0

Bron: Jaarverslagen van het Hauptverband der Osterreichischen Sparkassen.
Cijfers hebben alleen betrekking op de 176 spaarbanken. niet op de hele spaarbankensektor.

(2 1)    Bundesgesetz   vom 24. April 1953 iiber die Begunstigung des Sparens    ( Spar-

begunstigungsgesetz) ;  Bundesgesetzblatt  fur die Republik Oesterreich  1953/  51.
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Artikel 1 van de „Sparbegunstigungsgesetz- kende aan natuurlijke
personen een eenmalige vermindering van de inkomsten- respektievelijk
loonbelasting, alsook van de bijdragen in de bezettingskosten en de kos-
ten van de wederopbouw van woonhuizen - deze bijdragen waren
gerelateerd aan het inkomen - toe tot een bedrag overeenkomende met
1052 van het spaarkapitaal, dat op de volgende wijzen kon worden ge-
vormd:
1:   De spaargelden, die tot 31 december 1955 bij een Oostenrijkse kre-

dietonderneming werden gedeponeerd, moesten aan een driejarige
blokkering worden onderworpen.

2: Vasterentende Oostenrijkse waardepapieren, die in de periode april
1953 - ultimo 1955 via intekening bij emissies werden rerkregen,
moesten terstond bij een Oostenrijkse kredietonderneming worden
gedeponeerd en daar worden geblokkeerd, eveneens voor een pe-
riode van 3 jaar.
Natuurlijke personen, wier betaling van inkomstenbelasting uit-

sluitend geschiedde via het laten inhouden van loonbelasting, mochten
- in  plaats van  10% - 15% van het aldus gevormde spaarbedrag op de
in te laten houden belasting in mindering brengen.

Rechtspersonen konden via de onder 2 genoemde manier en de
blokkering van deze Oostenrijkse vasterentende waardepapieren eveneens
een vermindering krijgen van de te betalen belasting (vennootschaps-
belasting) ten bedrage van 1 0% van het door hen op deze wijze tot 31
december 1955 gevormde spaarkapitaal.

Ingevolge artikel 2 der wet werd het bovengenoemd spaarkapitaal
ook voor de vermogensbelasting in een gunstige positie geplaatst: tot
einde 1957 werd het begunstigde spaarkapitaal n.1. ook vrijgesteld van
vermogensbelasting en de bijdrage in de bezettingskosten - voor zover
deze gerelateerd was aan het vermogen - en mocht dit bij de vaststel-
ling van een bedrijfsvermogen eveneens buiten beschouwing worden
gelaten.

Artikel 7 van de wet tot begunstiging van het sparen hield in ook
een algemene bepaling betreffende de Oostenrijkse vastrentende waarde-
papieren, die geen hogere rente droegen dan 4% per jaar: deze waar-
depapieren werden tot 31 december 1957 vrijgesteld van vermogensbe-
lasting, de bijdrage in de bezettingskosten, voorzover gerelateerd aan het
vermogen, en enkele, minder belangrijke, met het vermogen verband
houdende belastingen, Bij de vaststelling van een bedrijfsvermogen
mochten deze waardepapieren worden verwaarloosd.

Overeenkomstig artikel 5 moesten de kiedietondernemingen, op
verlangen van de rechthebbende, de blokkering van het begunstigde
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spaarkapitaal voor het gehele bedrag of voor een deel hiervan opheffen.
In een dergelijk geval waren zij echter verplicht onmiddellijk 1290 van
het bedrag waarvoor de blokkering werd opgeheven in te houden. Voor
personen, die een belastingvermindering van 15% van het spaarkapitaal
zouden verkrijgen, werd het in te houden percentage bij vroegtijdig op-
heffen van de blokkering gesteld op 17.

Om te voorkomen, dat zowel op de belastingfaciliteiten van de aan-
stonds te bespreken Energieanleihegesetz als op die van Sparbegunsti-
gungsgesetz aanspraak werd gemaakt bepaalde artikel 8 van laatstge-
noemde wet, dat gebruikmaking van de gunstige bepalingen van de
Energieanleihegesetz, toepassing van de artikelen 1 t/m 3 van de Spar-
begunstigungsgesetz uitsloot.

Het feit, dat het aandeel van de publiekrechtelijke lichamen in het
tegoedencijfer der spaarbanken in deze jaren een procentueel teruglopen-
de tendentie vertoonde, wijst op een toegenomen spaarzin bij de bevol-

king.

De tegoeden van de publiekrechtelijke lichamen bij de spaarbanken (mln Sch.)
TABEL 24

ultimo 1952 1953 1954 1955

Staat                                 10               16               18               15

Provincies 118 125 139 126

Gerneenten 608 793 916 899

Andere publ.recht. lichamen       91 120 129 150

Sociale verzekeringsinstellingen 370 384 412 431

1.197 1.438 1.614 1.621

in % van de totale tegoeden 38,5% 34,1% 27,8% 23,0%

Bron: Jaarverslagen van het Hauptverbind der Osterreichischen Sparkassen.
Cijfers hebben alleen betrekking op de 176 spaarbanken, niet op de hele spaarbankensektor.

Bij de hierboven gegeren cijfers valt op, dat de Staat hoegenaamd

geen tegoeden bij de spaarbanken aanhoudt. Ter verduidelijking van deze
situatie zij vermeld, dat het Ministerie via een aanwijzing alle overheids-
instanties had voorgehouden hun geldverkeer uitsluitend over de Post-
spaarbank te laten lopen. Ofschoon van de zijde van verschillende dezer

overheidsinstanties er meerdere malen op werd aangedrongen bij plaat-
selijk gunstiger gelegen spaarbanken een rekening te mogen aanhouden,
bleef het Ministerie van Financien op dit punt hardnekkig weigeren.
In spaarbankkringen heeft men voor deze houding van het Ministerie
overigens wet begrip. Ook volgens hen beschikt de Staat in tegenstelling
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tot de gemeenten en de sociale verzekeringsinstellingen, nauwelijks or·er
reserves, die het karakter van spaargelden bezitten doch zijn de kasvoor-
raden van de Staat van dien aard, dat zij nog in het lopende begrotings-
jaar zullen worden gebruikt (22).

Onder de tegoeden der publiekrechtelijke lichamen bij de spaarban-
ken blijken die der gemeenten veruit het belangrijkst. Dit houdt natuur-
lijk verband met de omstandigheid, dat een groot aantal gemeenten alle
geldtransakties via „hun" spaarbank laten lopen.

Wellicht ten overvloede zij hier vermeld, dat de grote aanwas der
spaartegoeden in 1953 en volgende jaren niet uitsluitend in de cijfers
van de spaarbanken tot uitdrukking kwam. Voor het kredietapparaat in
zijn  geheel viel immers  een   vrij wel even sterke procentuele toeneming
der spaargelden te signaleren.

In het jaarverslag over 1954 merkt het Hauptverband der spaar-
banken terecht op, dat men bij de beoordeling van de spaarprestaties van
de bevolking de emissies van waardepapieren niet buiten beschouwing
mag laten (23). In het rerslag over het jaar 1956 geeft deze instantie

een schatting van het in deze jaren 1953 t/m 1955 door de kredietonder-
nemingen in portefeuille genomen gedeelte van het in deze jaren ge-
emitteerde papier en het gedeelte, dat door het beleggend publiek werd
opgenomen (24).

TABEL 25
in min Schilling 1953 1954 1955

Totale afzet waardepapieren 796
 

1.856 2.196
Door kredietondern. gekocht 400 1.400        |       1.650
Door partikulieren gekocht 396 456        1        546

Konden wij hierboven voor de jaren 1953 t/m 1955 een meer dan
verdrievoudiging van de bij het totale kredietapparaat en de bij de spaar-
banken aangehouden spaartegoeden signaleren met betrekking tot de in
deze periode opgetreden kredietexpansie liggen de verhoudingen toch wel
enigszins anders. Het kommerciEle kredietvolume van het gehele krediet-

(2 2)    Jaarverslag  van  het  Hauptverband der 8sterr. Sparkassen   1 9 5 5,   biz.   6.
(23) Jaarverslag van het Hauptverband der listerr. Sparkassen 1954, biz. 5.
(24) Jaarverslag va nhet Hauptverband der Bsterr. Sparkassen 1956, biz. 27.
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apparaat nam in deze periode immers met 87% en dat der spaarbanken-
sektor alleen met ruim 142% toe. Het is duidelijk, dat deze ontwikkeling
tot gevolg had, dat het aandeel der spaarbankensektor in het totale kom-
mirciEle kredietvolume steeds groter werd. Beliep dit ultimo 1952 nau-
welijks 16%, ultimo 1955 was dit gestegen tot ruim 209. (In het hoofd-
stuk  over de banken en bankiers zagen  wij,  dat het aandeel  van  de  bati-

kensektor in deze jaren juist een teruglopende tendentie vertoonde.)

Als gevolg van het feit dat de spaartegoeden in de tegoeden bij de

spaarbanken een met het jaar grotere faktor waren gaan vormen, was in
de periode 1953 t/m 1955 het rerstrekken van hypothekaire leningen en
leningen aan publiekrechtelijke lichamen (de zogenaamde Kommunal-

darlehen) alsmede het in portefeuille nemen van waardepapieren bij de
spaarbanken steeds meer in tel gekomen. Onderstaande cijfers vermogen
dit te illustreren.

Het beloop der tegoe(len en van de uitstaande hypothekaire leningen, Kommu-
naldarlehen en waardepapierportefeuille (in mln Schilling) TABEL 26

Spaar- Girale Hypothekaire Kommunal- Waarde-

Ultimo tegoeden tegoeden Totaal leningen darlehen papieren

1952 1.422        1.645    1 3.067

517    1     179    I    147
1953 1

2.166 1.981 4.147 624 185 224

1954 T 3.280 2.421        5.701 885 210        474

1955 4.360 2.543 6.903 1.236
1

376 706

Bron: Mitteitungen des Direktoriums der Osterreichischen Nationalbank en jaarverslagen van het
Hauptverband der Osterreichischen Sparkassen.

De spreiding van de door de spaarbanken aan de verschillende
sektoren van het economisch leven ter beschikking gestelde middelen
gaf voor de jaren 1953 t/m 1953 geen ingrijpende wijzigingen te zien.
Vermeld kan worden, dat het ambacht en de woningbouw niet alleen de

belangrijkste klanten der spaarbanken waren gebleven maar dat hun aan-
deel in het totaal uitstaande kredietbedrag der spaarbanken zelfs nog iets
was toegenomen. Handel en verkeer en de publiekrechtelijke lichamen

bleven eveneens een grote plaats innemen.

Een projektie van de door de gehele spaarbankensektor aan derden
ter beschikking gestelde gelden tegen de achtergrond van de cijfers van

het gehele Oostenrijkse kredietapparaat laat zien, dat in bedoelde periode
met name het procentuele aandeel van de spaarbanken in het totale kre-

dietbedrag aan industrie en mijnbouw, ambacht en handel en verkeer was

toegenomen.
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Zoals in het hoofdstuk over de banken en bankiers reeds werd ge-
zegd, werden in de periode 1953 t/m 1955, naast de Sparbegiinstigungs-
gesetz, de Rekonstruktionsgesetz en de Schillinger6ffnungsbilanzengesetz
uitgevaardigd. Daarnaast zagen wij in hoofdstuk 2, dat op 8 september
1955 de nieuwe Bankwet werd goedgekeurd. In het hiernavolgende zul-
len wij aan deze wetten, voor zover deze ook voor de spaarbanken van

belang waren, aandacht schenken.

Naar aanleiding van de uitvaardiging van de „Gesetz zur Ordnung
der wirtschaftlichen und finanziellen Lage der Kreditunternehmungen
(Rekonstruktionsgesetz)" van 8 september 1955 merkt het Hauptverband
der Sparkassen in het jaarverslag over 1955 op, dat reeds in 1946 tussen
de verschillende soorten kredietondernemingen over de sanering der
bankbalansen diepgaand overleg was gepleegd doch dat de wettelijke
regeling van deze materie als gevolg van het feit, dat de twee grote poli-
tieke partijen hierover zeer uiteenlopende opvattingen huldigden, steeds

was opgeschort. In bedoeld verslag wordt trouwens onomwonden gesteld,
dat het geenszins op een toevallige omstandigheid berustte, dat de Re-
konstruktionsgesetz en de Nationalbankgesetz op dezelfde dag de parle-
mentaire eindstreep haalden 2).

Omdat vele kredietondernemingen - en daaronder natuurlijk ook
een aantal spaarbanken - er in de jaren na de tweede wereldoorlog ge-
leidelijk in waren geslaagd de oorlogsverliezen met de gunstige uitkom-
sten van deze jaren goeddeels te kompenseren, was het vraagstuk van de
sanering der bankbalansen in 1935 lang niet meer zo aktueel als dit on-
middellijk na de oorlog was. Anderzijds mag men niet uit het
oog verliezen dat de kredietondernemingen, die bij de opstelling van
de rekonstruktiebalans nog een verlies moesten vermelden, door het zo
lang uitblijven van deze saneringswet, gedurende 10 jaren toch wel sterk

in hun bedrijfsuitoefening zijn belemmerd.

2)     Op blz.  10 en  11  van het verslag over  1955  heet het:  „Wenn auch zwischen diesen
beiden Gesetzen weder ein organisatorischer noch tin materieller Zusanimenhang be-
stand, so bildete doch das Rekonstruttionsgesetz durcli Jahre hindurch ein Druck-
mittel, dessen sich der eine der Koalitionspartner der Regierung im politischen Kampfe
bediente,   um   bei   dem   Herzstiick  der   sogenannten   Kapitainiarktgesetze,   dem   National-
bankgesetz, die ihm notwendig erscheinenden Bestimmungen durchzusetzen. Es war
daher kein Zufall, dass beide Gesetze am gleichen Tag beschlossen und auch hinter-
einander verlautbart wurden."
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Ofschoon er voor de spaarbanken geen totaalbalans van de rekon-
struktie werd gepubliceerd, kunnen wij niettemin aan de hand van en-
kele, in het jaarverslag van het Hauptverband over 1956 gegeven, cijfers
vaststellen, dat in de periode 1945-1954 bij de spaarbanken geen omvang-
rijke reservevorming heeft plaats gehad en dat het grootste gedeelte der
in de naoorlogse periode behaalde winsten door de spaarbanken inder-
daad werd gebruikt om de oorlogsverliezen te dekken. Op de laatste
totaalbalans der spaarbanken, die van 1942, hadden de reserves der
spaarbanken met 186 mln RM te boek gestaan. Ultimo 1944 beliepen

deze reserves 234 min Schilling; de SchillingerBffnungsbilanz, de eerste
balans die het Hauptverband voor alle spaarbanken samen publiceerde,
vermeldde voor alle reserves een cijfer van 430 min Schilling. Of-
schoon dit laatste cijfer is ontleend aan de per 1 januari 1955 door de
spaarbanken opgestelde Schillingerdffnungsbilanz, kunnen wij gevoeglijk
aannemen, dat de reserves op de rekonstruktiebalans vrijwel even groot
moeten zijn geweest. In het jaarverslag van het Hauptverband over 1956
wordt immers gezegd, dat vele spaarbanken van de in de Schillinger-
6ffnungsbilanzengesetz geboden mogelijkheid tot herwaardering der
aktha geen gebruik hadden gemaakt 3).

De hen in artikel 13 der rekonstruktiewet gegeven kans om een
belastingvrije reserve te vormen hebben de spaarbanken, getuige de cij-
fers op de Schillingeriiffnungsbilanz, niet onbenut gelaten. Dit neemt
niet weg, dat de op deze wijze tot stand gebrachte reserve, 28 millioen
Schilling, in vergelijking met het zoR,en genoemde cijfer van 430 mln
Schilling toch ook weer niet z6 groot was.

Op 8 september 1955 kwam de Nationalbankgesetz tot stand. In de
kringen der spaarbanken werd de tenuitvoerlegging van deze nieuwe
Bankwet van meet af aan met gemengde gevoelens beschouwd. Immers
ofschoon artikel 22 der Wet stelde, dat een lid van de Bankraad uit de

3)  biz. 7 jaarverslag 1956: .Von dem in SchillingerOffnungsbilanzengesetz gebotenen
MBglichkeiten einer Aufwertung gewisser Aktik·en hat eine Reihe von Spirkassen
nicht Gebrauch gemacht, sondern die Buchwerte der in ihrern Eigentum befindlichen
Liegenschaften und des Inventars unver:indert belassen. Wenn daher die neuen Stiinde
der im Eigentum der Sparkassen befindlichen Liegenschaften und der Betriebsaus-
stattung nicht ubermiissig erhoht wurden, so liegt der Grund darin. dass  fur  die
Sparkassen weder die optischen Gesichtspunkte der Bilanzverbesserung noch auch
kreditpolitische Erwiigungen massgebend   waren.
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kringen der spaarbanken zou moeten worden gekozen, werd deze toe-
zegging reeds bij de eerste aanwijzing van de leden van dit kollege niet
gestand gedaan. Het lag voor de hand, dat de spaarbanken tegen deze
gang van zaken met klem protesteerden. Hun kritiek op de benoeming
richtte zich met name op het feit, dat twee leden der raad waren gekozen
uit de groep der banken en bankiers en dat vier leden afkomstig waren
uit de kringen van het „Genossenschaftswesen" (de landbouwkrediet- en
de middenstandskredietkoiiperaties) 4).

Zoals reeds in het hoofdstuk over de Oostenrijkse centrale bank
naar voren werd gebracht, ondervond de, op grond ran artikel 43 der

Nationalbankgesetz  1955 afgekondigde uniforme vaststelling  van  het
percentage der minimumreserves, - voor de spaartegoeden werd eventls
voor de girale tegoeden een percentage van 5 voorgeschreven - in fi-
nanci8le kringen veel kritiek. Het waren in het bijzonder de spaarbanken,
die bezwaar maakten tegen het feit, dat bij de vaststelling van het per-
centage geen differentiatie in kredietondernemingen werd toegepast en
dat spaartegoeden en girale tegoeden over 66n kam werden gescho-
ren (25).

In Oostenrijk wordt een veel minder sterk onderscheid gemaakt
tussen de kredietinstellingen als dat in Nederland gebeurt. In Neder-
land worden de algemene spaarbanken van oudsher niet als geldschep-
pende instellingen beschouwd en genieten zij ook in de Wet Toezicht
Kredietwezen een afzonderlijke belangstelling uit monetair oogpunt.
Een reden hiervoor is onder meer, dat de Nederlandse spaarbanken zich

(25)  Dr. Richard Domes, Mindestreserven  fur Spareinlagen; Oesterr. Bank-Archiv
1956, biz. 192.

4)  blz. 12 jaarverslag 1955: „Da die Sparkassen keineswegs politisch orientierte In-
stitute sind, die allen Schichten der Bevalkerung ohne Unterschied des Standes oder
der politischen Einstellung dienen, sollte mann meinen. dass uber die Wirtschaftliche
Kapazitiit des Sparkassenwesens, das die zweitstiirkste Gruppe von Geldanstalten bil-
det, nicht hinweggegangen hltte werden kiinnen. Wenn nun zwei Vertreter der
Banken und vier Vertreter des Genossenschaftswesens im General rat einen Sitz haben
und die Sparkassen iiberhaupt nicht vertreten sind, so ist das eine durch nichts ge-
rechtfertigte Verkennung der Bedeutung der Sparkassen fur die Wahrung." en wider
„Die Sparkassen werden daher mit Nachdruck diesen offensichtlichen Fehlgriff bei
der Besetzung der Mandate des Generairates beldimpfen und massen auf einer Ver-
tretung bestehen, die ihrer wirtschaftlichen Bedeutung entspricht."

113



beperken tot het aannemen van spaargelden en zich niet hebben ingelaten
met het girale geldverkeer. In Oostenrijk, evenals in de Duitse Bonds-

republiek staat deze zaak anders. Weliswaar vormen de spaartegoeden
bij de spaarbanken de belangrijkste passiefpost,  doch deze spaarbanken
nemen ook girale tegoeden aan. Bij de banken en bankiers is het om-
gekeerde het geval. De girale tegoeden overwegen, doch de spaartegoe-
den komen eveneens voor. In een dergelijke situatie heeft de National-
bank uiteraard de neiging om voor alle groepen van kredietondernemin-
gen een gelijksoortige regeling vast te stellen, terwijl het onderscheid
tussen spaartegoeden en girale tegoeden dan ook niet als uit monetair
oogpunt zo doorslaggevend wordt beschouwd als dat in Nederland het
geval is.

In Nederland heeft men bij de voorbereiding van de Wet Toezicht
Kredietwezen eveneens het karakter van de saldi bij de spaarbanken in
beschouwing genomen. Bosman merkt in dit verband op: „In het karak-
ter van deze spaarsaldi ligt inderdaad de kern van de kwestie. Indien
men deze saldi als geld zou beschouwen, dan zouden daarmede de spaar-
banken als geldscheppende instellingen zijn geclasseerd, aangezien door
de inleg van een som bij een spaarbank en de belegging daarvan de
geldhoeveelheid (inclusief de spaarsaldi) zou zijn toegenomen" (26).
Met Buning (27) splitst hij de spaarsaldi in deposito's, die tijdelijk bij de
spaarbanken worden aangehouden en gezien kunnen worden als koop-
kracht, die men op korte termijn weer wil besteden (de zogenaamde be-
talingsdeposito's) en de eigenlijke spaardeposito's voor beleggingsdoel-
einden. De konklusie van Bosman is dan „dat de spaartegoeden weliswaar
niet tot de geldhoeveelheid gerekend kunnen worden (zodat de spaar-
banken niet onder de geldscheppende instellingen moeten worden op-
genomen),  doch  dat zij vanwege hun geldachtige karakter een zekere
monetaire betekenis hebben"  (28).

De spaartegoeden bij de Oostenrijkse spaarbanken zijn voor het
overgrote gedeelte echte, voor beleggingsdoeleinden bestemde, spaar-
saldi en missen derhalve het sterk geldachtig karakter. Bij hen is het
streven, dat wij ook bij de beide centrale boerenteenbanken in Nederland
aantreffen, nl. om de spaarsaldi bij de lokale banken zo zuiver mogelijk
te houden en het betalingsverkeer geheel over de bij deze banken aan-

(26) Dr. H. W. J. Bosnian. De Wet toezicht kredietwezen, blz. 74.
(27) Dr. J. R. A. Buning, Beleggingen bijzondere spaa:banken, biz. 42 en 43.
(28) Dr. H. W. J. Bosnian, De Wet toezicht kredietwezen, biz. 76.
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gehouden lopende rekeningen te leiden (29), reeds goeddeels geeffek-
tueerd.

Het voorschrijven van minimumreserves heeft, zoals bekend, tot
doel te verhinderen, dat kredietschepping boven een bepaalde grens
wordt voortgezet. De kredietverlening, waarmee de Oostenrijkse spaar-
banken zich bezig houden, draagt veeleer het karakter van kredietbemid-
deling. Het voorschrijven van minimumreserves voor spaartegoeden
staat in deze gedachtengang dan ook gelijk met een deflatoire maatregel,

waardoor het evenwicht tussen sparen en investeren dreigt te worden
verbroken. Richard Domes (30) komt dan ook tot de slotsom: „Das
Verlangen nach der Unterhaltung von Mindestreserven fur die Sparein-
lagen ist daher, soweit es sich um echte Spareinlagen handelt, v611ig

unbegrundet".

Toen medio maart 1960 bij gelegenheid van de verhoging van het
Bankdiskonto van 41 2% tot 5% met ingang van 1 april ook de voor-
schriften op het stuk van de minimumreserves werden herzien, heeft men
zich van deze totaal andere geaardheid van de spaartegoeden w61 reken-
schap gegeven: het percentage   werd   voor de girale tegoeden   op   9   en
voor de spaartegoeden op 7 gesteld. Ook bij de in 1962 doorgevoerde

verhogingen der percentages der minimumreserves heeft men met deze
omstandigheid rekening gehouden.

Nadat reeds in 1952 voor een aantal spaarbanken kredietmaatregelen
van kracht waren geworden, werden op 14 november 1955 twee nieuwe
overeenkomsten aan het Sparkassenverband ter beoordeling voorgelegd.
De inhoud van deze overeenkomsten was vrijwel gelijk aan die, waarover
nauwelijks twee dagen tevoren tussen de Nationalbank en de banken en
bankiers overeenstemming was bereikt. Het zonder meer aanvaarden
van deze overeenkomsten bleek voor een aantal spaarbanken in te hou-
den, dat zij, wilden zij althans het roor hen geldende plafond niet meteen

overschrijden, hun kredietverlening moesten stopzetten. De protesten

(29) Dr. H. W. J. Bosman, De Wet toezicht kredietwezen, biz. 76 en Dr. H. A.
A. Zijlmans, Het boerenleenbankwezen in het betalingsverkeer in .,Landbouw
en Bankwezen", blz. 125 e.v.

(30)  Dr. Richard Domes, Mindestreserven  fur Spareinlagen; Oesterr. Bank-Archiv
1956, biz. 198.
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der spaarbankinstanties hadden tot gevolg, dat de tekst der roor hen
bedoelde overeenkomsten werd herzien  (31)

De overeenkomsten, die vervolgens tussen de Nationalbank ener-
zijds en de Girozentrale, 96 spaarbanken en de Steiermarkische Bank an-
derzijds op 18 en 30 november 1955 werden gesloten, stonden in zekere
zin in tegenspraak tot elkaar. Iinmers, de overeenkomst van 18 novem-
ber bepaalde, dat het uitstaande kredietvolume binnen drie maanden
met 10% moest worden rerminderd en dat tot 31 maart 1956 geen
nieuwe leningen mochten worden verstrekt, die van 30 november stond
de spaarbanken toe 509 van de hen toestromende nieuwe middelen voor
kredietverlening te besteden (32). Met betrekking tot de liquiditeits-
voorschriften was het zonder twijfel een groot winstpunt ,·oor de spaar-
banken, dat zij, in tegenstelling tot de banken en bankiers, niet aan een
uniform liquiditeitspercentage van 10 van de eerste orde en van 30 van
de tweede orde werden gebonden doch dat roor hen de bestaande statu-
taire liquiditeitsioorschriften (30% T·an de spaartegoeden en 50% van
de overige tegoeden) zouden blijven gelden.

Nadat met ingang ran 1 november 1936 de bepalingen van de
gentlemen's agreements in zoverre waren herzien, dat roortaan door de
aangesloten spaarbanken slechts 255* der nieuw toevloeiende middelen
zoor kredietverlening mochten worden gebruikt, trad op 1 april 1957
een geheel nieuwe overeenkomst tussen de Nationalbank en de grotere
spaarbanken (spaarbanken, die een tegoedenstand van minder dan 10
mln Schilling vertoonden werden niet in de overeenkomst betrokken) in
werking. Deze overeenkomst van 1 april baseerde zich op de eerste plaats
op een bepaalde minimum-omvang der aan te houden vlottende midde-
len. Verlangd werd een liquiditeit van de eerste orde ten belope van
1096 van de spaartegoeden en 2098, van de overige tegoeden en een
liquiditeit van de tweede orde overeenkomende met 25% van alle te-
goeden. Bij het tekortschieten in de plicht tot het aanhouden van de
voorgeschreven liquiditeit van de eerste orde moest ·een strafrente wor-
den  betaald  over het manko-bedrag, gelijk  aan het officiele wisseldis-
konto (Bankrente) van de centrale Bank. Niet naleving van de roorschrif-

(31)  Jaarverslag van het  Hauptverband der Osterr.  Sparkassen  1955,  biz.  10.
(32) idem.
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ten betreffende de liquiditeit van de tweede orde werd beboet met een
rente van 1% over het tekort. In beide gevallen moesten de boeten wor-
den afgedragen aan de „Staatshauptkasse", De overeenkomst impliceerde
verder een kredietplafond, vast te stellen aan de hand van de cijfers van
de tegoeden en van het eigen kapitaal + reserves. Een aanvullende
overeenkomst stond toe, dat in totaal 75% van kapitaal + reserves
vermeerderd met 7092 van de spaartegoeden en 50% van de overige
tegoeden voor kredietverlening werd gebruikt. Van het aldus verkregen
plafond moest 60% der tegoeden bij andere kredietondernemingen (ex-
klusief de eigen girocentrale) worden afgetrokken. Verder zouden de
spaarbanken erop toezien, dat alleen economisch verantwoorde kredie-

ten 5) werden verleend.

Nadat met ingang van 1 februari 1962 de percentages der aan te
houden minimumreserves met een 1/2 % waren verhoogd, de te betalen
boete bij het tekortschieten in deze verplichting was gebracht op 3%
boven het vigerende Bankdiskonto en de kredietovereenkomsten met alle
soorten kredietondernemingen in die zin waren gewijzigd, dat zij voort-
aan nog maar 50% van de nieuwe toevloed aan tegoeden voor krediet-
verlening mochten gebruiken, werd op 1 augustus daaropvolgend een
nieuwe verhoging der minimumreserve-percentages van kracht. Bij deze
gelegenheid werd verder de kredietexpansie voor alle soorten krediet-
instellingen beperkt tot 4090 van de na 31 juli 1962 op te treden toe-
neming  van hun tegoeden  (33).

Wanneer wij aan de hand van de door de Nationalbank gepubliceer-
de cijfers de naleving van de voorschriften door de tot de gentlemen's
agreements toegetreden spaarbanken nagaan, komen wij tot de bevin-

ding, dat zij, over het geheel genomen, royaal aan hun verplichtingen
hebben voldaan, al moet hieraan onmiddellijk worden toegevoegd, dat
zij de laatste jaren hoe langer hoe dichter bij het voor hen geldende
kredietplafond zijn gekomen.

(33)   Jaarverslag   van de Oostenrijkse Nationalbank,   1962.

5)  als economisch minder gewenste kredieten werden met name beschouwd kredieten
voor de instandhouding van bovenmatig grote voorraden, kredieten voor spekulatie-
doeleinden en kredieten, die een ongewenste uitbreiding van de konsumptiefinancie-
ring tot gevolg hadden.
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De   naleving   van de liquiditeits- en kredietvoorschriften   door   d e spaarbanken   (mln Sch.) TABEL 27

Naleving vooischriften betreffende de liquiditeit Naleving voorschriften betr. het kredietplafond
Primaire liquiditeit Sekundaire liquiditeit C i.

c   3 1 : f $3
a  imil C.

:                       § f   g          :*                  4   =          .  1  4      1         M        1         %6  8 N
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1957  ' 13.157 1.585   2.738 1.153 - 1.153 3.375
I

5.285 1.919 9 1.910 7.172 6.341 921    90 831 11,6%
1958 16.052 2.031 1 3.278 1.298    51 1.247 4.111 7.055 2.950 6 2.9.14 8.851 7.779 1.115    43 1.072 12,1%
1959 ' 19.309 2.429

I

3.609 1.180 - 1.180 4.935 7.635 2.838 138 2.700 10.698 9.395 1.473 170 1.303 12,2%
1960    22.119 2.775 4.113 1.338 - 1.338 5.643

I

8.257 2.871 257 2.614 12.410 11.651 1.042 283 759 6,1%
1961 24.906 3.117 5.036 1.919 - 1.919 6.349 9.133 3.108 324 2.784 13.990 13.534 838 382 456 3,3%

1962   29.370   3.642    6.136    2.494 - 2.494 7.490 10.983 3.595 102 3.493 15.511 15.126 575 190 385 2,5%
Sept.   1'
1963    33.442 1.171 1 6.763   2.392 - 2.592 8.548 13.302 4.760 6 4.754 16.715 16.254 560    99 461 2,8%

1) inklusief surplus liquiditeit van de eerste orde.
Bron: Mitteilungen des Direktoriums der Osterreichischen Nationalbank



In dit verband zij opgemerkt, dat de reeds in het voorgaande voor
de jaren 1953 t/m 1955 gesignaleerde tendentie, nl. dat de kredietver-
lening der spaarbanken een meer dan proportionele aanwas vertoonde,
zich ook in de hiernavolgende periode heeft voortgezet. Het procentuele
aandeel der spaarbankensektor in het totaalbedrag der uitstaande kom·
merciele kredieten, dat in 1951 op 14, in 1953 op 17 en in 1935 op 20
had gestaan, nam toe tot 24 in 1957, tot 26 in 1959 en beliep ultimo
1962 zelfs 28. In tabel 33 komt de toegenomen betekenis der spaarban-

kensektor bij de kredietverlening aan de verschillende sektoren van het
economisch leven duidelijk tot uitdrukking. Uit de daar eveneens ge-
geven cijfers betreffende de spreiding van de door de spaarbanken aan
derden ter beschikking gestelde gelden blijkt o.m; dat deze instellingen
in de loop der jaren met name aan de financiering van de woningbouw
in toenemende mate een zeer hoge prioriteit zijn gaan toekennen. Deze

toeneming van de financiering van de woningbouw moet volgens de
spaarbankinstanties als de voornaamste oorzaak van de groei van het
met de verstrekking van hypothekaire leningen gemoeide bedrag wor-
den  beschouwd  (34),

De waardepapierportefeuille der spaarbanken en de door hen verstrekte hyp.
leningen en leningen aan publiekrechtelijke lichamen (in min Schilling)

TABEL 28

Leningen aan
Hypothek. publ.recht.

Ultimo Waardepapieren leningen lich. Totaal

1955 706 1.236 376 2.318

1956 876 1.646 531 3.053

1957 1.134 2.121 659 3.934

1958 1.611 2.731 884 5.226

1959 2.266 3.330 1.056 6.652

1960 2.594 4.077 1.176 7.847

1961 2.882 4.987 I.158 9.027

1962 3.508 6.062 1.192 10.762

Bron: Jiarversligen van het Hauptverband der Osterreichischen Sparkassen.
Cij fers hebben alleen betrekking  op  de 176 spaarbanken,   nia  op   de hele spaarbankensektor
(inklusief Girozentrale).

Een blik op de in bovenstaande tabel vermelde cijfers laat zien, dat
de spaarbanken op het stuk van de waardepapieren een opmerkelijke
groei hebben beleefd. Reeds in het jaarverslag van het Hauptverband

( 3-1)   Jaarverslag  van het Hauptverband der usterreichischen  Sparkassen  1957,  blz.  5.
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der Sparkassen over 1956 heette het: „ohne die Mitwirkung der Spar-
kassen kann heute schlechthin an keine Anleihebegebung gedacht wer-
den"   (35).  In dit verband speelde en speelt de Girozentrade  een  zeer
belangrijke rol. Het centrale instituut gebruikt namelijk een groot ge-
deelte der door de afzonderlijke spaarbanken bij hen ondergebrachte
middelen voor de aankoop van belangrijke porties van de aan de markt
komende emissies. Van het totale sinds 1949 geplaatste bedrag aan le-
ningen zorgde de spaarbankensektor roor de onderbrenging ran ruim
2952. Tot ultimo 1962 nam de spaarbankenorganisatie ruim 22,896 zelf
in portefeuille en beliep de intekening van de klientdle der spaarbanken
bijna 6,352

Aandeel der spaarbankenorganisatie bij de emissies van leningen (in Inln Sch.)
TABEL 29

Intekening vanIntekening voor
eigen rekening spaarbanken Totaal aandeel

Emissiejaar     , Totaal emissies kliEnten

Bedrag % Bedrag 96     Bedrag        ,9

1949 325 0,9 0,28 31,8 9,78 32,7 10.06

1953 697 106,3 15,25   81,9 11,75 188,2 27,00
1954 1.260 875,0 69,44   36,0 2,86 911,0 72,30
1955 1.645 855,9 50.81 49.1 2,99 885,0 53,80
1956 770 26,9 3,50 34,3 4,45 61,2 7,95
1957 1.169 74,7 6,39 , 96,4 8,25 171,1 14,64
1958 2.627 687.4 26,17 1 182,3 6,94 869,7 33,11
1959 4.420 653,6 14,79 304,9 6,90 958,5 21,69
1960 2.783 434,2 15,60

 
48,8 1,75 483,0 17,35

1961 2.338 149.8 6,41 144.7 6,19 294,5 12,90
1962 T 3.603 1.091,6 30,30

 

350,7 9,73 1.442,3 40,03

1949 t/m 1962 21.637 4.936,3 22,81  1 1.360,9 6,29 6,297,2 29,10

Bron: Jaarverslag van het Hauptverband der Osterreichischen Sparkassen 1962. blz. 44.

Wanneer wij, in navolging van hetgeen met name in de jaarversla-
gen van het Hauptverband der laatste jaren expliciet is geschied, het to-
taal der posten waardepapieren, hypothekaire leningen en leningen aan
publiekrechtelijke lichamen als het aandeel der spaarbanken in de finan-
ciering van langlopende investeringen beschouwen, komen wij tot de
bevinding, dat zij een hoe langer hoe groter gedeelte van hun totale te-
goeden aan deze langlopende financiering hebben dienstbaar gemaakt.

(35) Jaarverslag van het Hauptverband der Bsterreichischen Sparkassen 1956, biz. 7.
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Een specifikatie van de door de totale spaarbankensektor verleende
kommercifle kredieten naar looptijd en een daarnaast stellen van de
relevante cijfers van de andere soorten kredietondernemingen laat duide-
lijk zien, dat de spaarbanken als veruit de belangrijkste representant
van het lange krediet in Oostenrijk moeten worden aangemerkt.

Kommercilile kredieten der spaarbanken (inkl. interbankaire kredieten) in min
Sch. TABEL 30

Ultimo     i   Tot 3 mnd.    1  3 tot 12 mnd.   1  12 mnd.-5 jaar ILanger dan 5 jaar  Totaal

1952 285    ' 266 513 I 794 I 1.858
1957 1.220 688 1.725 3.210 6.843
1962 1.885 1.661 3.401

 

9.192 1 16.139

Bron: Mitteilungen des Direktoriums der Osterreichischen Nationalbank

Zoals destijds na de uitvaardiging van de WUhrungsschutzgesetz bij
de afzonderlijke spaarbanken, onder invloed van de scherpe dating der
spaartegoeden, een uitgesproken roorkeur voor het korte krediet werd
gesignaleerd, was de steeds in het voordeel der spaartegoeden verande-
rende struktuur der tegoeden geleidelijk oorzaak van het langer worden
der looptijden van de door de spaarbanken verleende kredieten. In
1952 was de verhouding spaartegoeden - overige tegoeden bij de spaar-
banken ongeveer 1:l,i n 1957 ten naaste bij 3:l e n ultimo 1962 bijna
4:1.

De reeds voor de periode 1952 - 1955 gekonstateerde teruglopende
beweging van het procentuele aandeel van de publiekrechtelijke licha-
men in het tegoedencijfer der spaarbanken zette zich ook in de hierna-
volgende jaren voort. Het Hauptverband der Sparkassen merkte in zijn
verslag over 1959 op, dat het toch wel zeer in het oog viel, dat de le-
ningen en kredieten aan de gemeenten een voortdurende toeneming ble-
ren vertonen terwijl anderzijds de tegoeden van de gemeenten bij de
spaarbanken voortdurend duidelijk afnamen. In 1960 trad op dit punt
een voor de spaarbanken gunstige wending in. Ultimo 1961 waren de
tegoeden ran de gemeenten weer groter dan de aan hen verstrekte kre-
dieten.
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De tegoeden van en de kredieten aan de gemeenten TABEL 31

(in mln. Schilling) Tegoeden Kredieten

Ultimo

1956                               I

930,8 466,9

1957 879,0 566,7

1958                                 I

635,2 704,2

1959 641,6 868,8

1960                                 i 708.7 1.115,4

1961 873,7 802,6

1962 978,5 884,0

Bron: Jaarverslag Hauptverband der Osterreichischen Sparkassen
Cijfers hebben uitsluitend betrekking op de 176 spaarbanken

In dit verband is het resultaat van een in 1958 gehouden enqu6te

naar de spaar- en girorekeningen van de gemeenten bij de spaarbanken
bijzonder interessant. Het bleek namelijk, dat sinds 1945 74 spaar- en
506 girorekeningen van gemeenten bij de spaarbanken waren geliqui-

deerd. In spaarbankkringen neemt men aan, dat ongeveer 80« van deze
rekeningen naar konkurrerende instellingen is overgegaan (36).

In het jaarverslag van het Hauptverband over 1957 werd uitdrukke-

lijk gesteld, dat het feit, dat de spaarbankensektor een steeds groter ge-
deelte van het kommerciele kredietvolume voor hun rekening namen (en
nemen) en ten naaste bij 4552 van alle bij het Oostenrijkse kredietappa-

raa: berustende spaargelden behe(e)r(d)en geenszins inhield, dat de
spaarbankenorganisatie ook qua vestigingsplaatsen was ,·ooruitgegaan.
Het in 1939 ook voor Oostenrijk van kracht geworden Duitse Kredit-

wesengesetz onderwierp de oprichting van nieuwe filialen aan de goed-
keuring van de „oberste Aufsichtsbeh6rde". In de praktijk was dit neer-
gekomen op een verbod van iedere uitbreiding van het kredietapparaat.
Ofschoon het Ministerie van Financifn na de oorlog de in 1936 tussen

de verschillende groepen kredietondernemingen gesloten konkurrentie-
overeenkomst weer van kracht had verklaard, bleek, dat vele krediet-
ondernemingen - met name in de periode na 1952 - zich nic: aan deze

overeenkomst hielden en in het bijzonder op het stuk van de wer\·ing
van kli8nten methoden in praktijk brachten, die weinig strookten met de
bankethiek. Om aan deze, algemeen als ongewenst beschouwde, situatie
een einde te maken riep de sektie geld- krediet- en verzekeringswezen

(36)   Jaarverslag  van  het  Hauptverband  der asterr. Sparkassen   1958,  biz.  6.
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van de Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft begin 1957 een
speciale konkurrentiekommissie in het leven, terwijl deze sektie zich
bovendien ging bezig houden met de door de verschillende soorten
kredietondernemingen opgestelde filialen-programma's.

In de dorpen en kleinere gemeenten op het platteland ondervinden
de spaarbanken in verscherpte mate konkurrentie van de landbouwkre-
dietko8peraties, die zich meer en meer tot echte „Dorfbanken" ontwik-
kelen en veelal met veronachtzaming van het strikte „genossenschaftliche
Selbsthilfeprinzip" voor vrijwel alle groepen partikulieren en nering-

TABEL 32

Groep Betiteling Aantat

A    Spairbanken in de stad Wenen                                                              2

B    Spaarbanken in de typisch. industriesteden                      12
C     Spairbanken in steden met een overwegend industrie- en

nijf·erheidskarakter                                                                        21
D    Spaarbanken in de pr„vinciesteden (middelgrote spaarbanken)        22
E     kieinere spaarbanken                                           60
F zeer kleine spaarbanken                                    58

1751)

S P A A R T E G O E D E N
G R O E P A B C D E F

1951 33.79 17,90 24.88 7.47 10,91 5,05
1962 46,()9 15.85 18.50 6.10 9.35

'

4,11

OVERIGETEGOEDEN
GROEP A B C D E F

1951 35,66 21,83 24,77 5,94 8,64 3.16
1962 46,44 19.88 19,60      4,72 1 6,75 2,61

TOTALETEGOEDEN
GROEP A B C D E F

1951 34,94 20,32 24,81 6.53 9,52 3,88
1962 46.17 16.77 18,75 5.78 8,76 3.77

PROCENTUELEVERSCHUIVING
GROEP        A    B   C   D    E    F

Spaartegoeden | +12.30 ' -2,05 -6,38 -1,37 -1.56 --0,94
Overige

tegoeden     I
+10.78 --1.95 -5,17 1 -1.22 -1,89 1 -0,55

Totale tegoeden +11,23 -3,55 -6,06 -0,75 -0,76  -1,11

Bron:  Jairverslag Hauptverband der Osterreichischen Sparkassen  1962,  biz.  12.  1)  thans  176.
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doenden de bankiersfunktie op zich nemen. Met lede ogen zien de
spaarbanken, dat deze „Sonntagskassen- van weleer hoe langer hoe meer
overgaan  tot het dagelijks  openstellen  van hun loketten  (37).

De van de landbouwkredietko6peraties en ook nog van de zijde van
de andere soorten kredietondernemingen ondervonden konkurrentie
komt in voorgaande opstelling betreffende het beloop van het procen-
tuele aandeel van de verschillende groepen spaarbanken in de totale
spaar- en girale tegoeden bij de 176 spaarbanken wet zeer duidelijk tot
uitdrukking.

Om te voorkomen, dat men uit bovenstaande cijfers de gevolgtrek-
king zou maken, dat de spaarbanken in Wenen weinig merken van de
tussen de verschillende soorten kredietondernemingen heersende kon-
kurrentiestrijd, zij hier onmiddellijk opgemerkt, dat deze cijfers natuur-
lijk ook ten nauwste samenhangen met het verschil in spaarquote. Zoals
bekend pleegt deze in de grote steden doorgaans iets hoger te liggen dan
in de kleinere steden en op het platteland. De spaarbankinstanties geven
hierover geen kwantitatieve aanduidingen.

(37)   Jaarverstag  van  het  Hauptverband  der Bsterr. Sparkassen  1959,  blz.  14.
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Het beloop van de door de spaarbanken verleende kommerciele kredieten (in mln Sch.) TABEL 33
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209 453 1.870 24%
1947        35       41       56       25                          58 211 426 2.146 20%
1948        63       55      135        55                          85 118 198 709 3.886 18%
1949         88        67       199        92 164 170                 25 253 1.033 5.779 18%
1950        91       68 241 145 209 226                 27 276 1.256 8.212 15%
1951        90 135 248 264 267 231                 46 285 1.519 10.789 14%
1932 104 227 298 300 262 288 82 297 1.776 11.365 16%
1953 135 291 416 316       85 268 424 114       73 185 2.234 13.315 17%
1954 218 632 605 554 288 572                 64 413 3.282 17.320 19%
1955 270 674 829 675 411 835 197 182 408 4.299 21.272 20%
1956 5.388 24.084 22%
1957 350 1.119 1.084 846 131 684 1.786 253 9 581 6.834 28.365 24%
1958 428 1.009 1.061 1.093       95 141 888 2.243 294 7 622 7.876 31.585 25%
1959 497 1.180 1.267 1.270 134 187 1.137 2.811 418 9 842 9.763 37.180 26%
1960 684 1.507 1.603 1.551 301 264 1.434 3.301 495        38 1.127 12.267 44.877 27%
1961 778 1.942 1.701 1.588 392 464 1.464 4.108 634 317 913 14.301 52.384 27%
1962 892 2.108 1.875 1.857 395 612 1.351 4.924 679 268 1.178 16.139 57.196 28%

Bron: Mitteilungen des Direktoriums der Osterreichischen Nationalbank



HOOFDSTUK 5

DE OOSTENRI KSE PROVINCIALE
HYPOTHEEKINSTELLINGEN

INLEIDING

Na 1870 werd het economisch leven in Oostenrijk gekenmerkt door
een voortschrijdende industrialisatie en een daarmee gepaard gaande trek
van grote bevolkingsgroepen van het platteland naar de stad. Deze fak-
toren deden de vraag naar woningen snel toenemen en leidden tot een
grondspekulatie op grote schaal. In deze periode konden de adspirant-
bouwers van een eigen huis slechts met veel moeite de beschikking krij-
gen over een bouwkrediet. Omdat de spaarbanken op een zo grote toe-
vloed van aanvragen (nog) niet waren ingesteld, konden de partikuliere
geldschieters woekerrenten bedingen en beleefden deze gulden tijden  ( 1).

Het lag voor de hand, dat de overheid in de hierboven geschetste
situatie niet lang passief kon blijven. Men zag een mogelijke oplossing
van het financieringsprobleem der minder met aardse goederen bedeel-

den, die een woning wilden bouwen, in de oprichting van een bijzonder
soort kredietondernemingen: de hypotheekinstellingen. De eerste in 1888
in Niederdsterreich gestichte Landes-Hypothekenanstalt kreeg, evenals de
in de volgende decennia in andere provincies opgerichte provinciale
hypotheekinstellingen, tot taak aan landbouwers en kleine grondbezit-
ters in de stad door de hypotheekinstellingen niet-opzegbare vasteren-
tende leningen te verstrekken, die in kleine jaarlijkse termijnen zouden
kunnen worden terugbetaald. De wenselijkheid van de oprichting van
dergelijke hypotheekinstellingen werd wel zeer duidelijk aangetoond
door de resultaten van een in 1891 in de provincie Oberusterreich ge-
houden onderzoek: van een totale hypotheekschuld ten bedrage van 194

( 1)      Dr. Max Gitsch, Der Beitrag   der   Bsterreichischen   Lands-Hypothekenanstalten
zur privaten Wohnbaufinanzierung; Oesterr. Bank-Archiv 1958, blz. 41.
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mln (Wiener) Gulden was voor niet meer dan 6 mln door geldinstituten
ter beschikking gesteld. Voor de overige 188 mln hadden partikuliere
geldschieters zich met de verstrekking van hypothekaire leningen bezig
gehouden  (2). Nog in hetzelfde jaar werd  daarop  in  Oberdsterreich een
provinciale hypotheekinstelling in het leven geroepen.

Het voorbeeld van Nieder- en Ober8sterreich werd weldra door an-
dere provincies gevolgd: in 1896 werd in KarinthiE, in 1898 in Vorarl-
berg, in 1900 in Tirol en in 1909 in (de provincie) Salzburg een hypo-
theekinstelling gesticht. Na de eerste wereldoorlog gingen ook de pro-
vincies Burgenland (1928), Wenen (1929) en Steiermark (1931) tot de
oprichting van een dergelijke instelling over. In 1931 had derhalve ie-
dere provincie  (9) zijn eigen provinciale hypotheekinstelling  (3).

Mede dank zij het optreden van de hypotheekinstellingen - het
voor de verlening van hypothekaire leningen benodigde geld moesten
zijn via de uitgifte van pandbrieven en „Kommunalschuldverschreibun-
gen" proberen te verkrijgen - en het geleidelijk meer op de voorgrond
treden van de spaarbanken, kon de zoeven gesignaleerde sterke opwaartse
beweging  der hypotheekrente worden afgeremd  (4)

In de eerste decennia van hun bestaan besteedden de provinciale
hypotheekinstellingen het grootste gedeelte van de hen ter beschikking
staande middelen aan de landbouw. Na de eeuwwisseling werd de finan-
ciering van de woningbouw voor hen steeds belangrijker. Omstreeks
1910 was het bedrag, dat de oudste hypotheekinstellingen, die van
Nieder- en OberBsterreich, aan de woningbouw hadden besteed, reeds

gelijk aan het bedrag, dat zij aan de landbouw hadden verstrekt. Vast
staat tevens, dat de Oostenrijkse hypotheekinstellingen reeds voor de
tweede wereldoorlog 50-70% van hun aktiviteiten op de woningbouw
hadden gericht (5).

(2)      Dr. Max Gitsch, Der Beitrag   der   Bsterreichischen   Landes-Hypothekenanstalten
zur privaten Wohnbaufinanzierung; Oesterr. Bank-Archiv 1958, blz. 41.

( 3)     Dkfm. Dr. Magnus  Kahl, Die Entwicklung der Lands-Hypothekenanstalten  im
letzten Jahrzehnt; Oesterr. Bank-Archiv  1953,  biz.   143.

(4)  Dr. Max Gitsch, Der Beitrag der Bsterreichischen Landes-Hypothekenanstalten
zur privaten Wohnbaufinanzierung; Oesterr. Bank-Archiv   1958,   blz.   41.

( 5)      Dr. Max Gitsch, Der Beitrag der 6sterreichischen Landes-Hypothekenanstalten
zur privaten Wohnbaufinanzierung: Oesterr. Bank-Archiv 1958 biz. 41 en 42.
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Reeds in 1898 besloten de toen bestaande hypotheekinstellingen tot
een bepaalde vorm van samenwerking over te gaan. Op initiatief van de
Nieder8sterreichische Landes-Hypothekenanstalt werd een „Informations-
buro" opgericht. Met de stichting van dit bureau werd beoogd „in
wichtigen, alle Anstalten gleich beriihrenden Fragen ein gemeinsames
Vorgehen zu erm8glichen"   (6).  Tot de eerste wereldoorlog bleef  deze
vorm van samenwerking bestaan. Na de eerste wereldoorlog kwamen de
direkteuren der verschillende hypotheekinstellingen jaarlijks weer ver-
schillende keren bijeen, een juridische basis hiervoor ontbrak. Niettemin
was de benaming „Gemeinschaft der osterreichischen Landes-Hypothe-
kenanstalten" algemeen gebruikelijk. Bij een nadere regeling van het
Oostenrijkse kredietwezen in 1935 werd voorgeschreven, dat gelijksoor-
tige ondernemingen in zogenaamde „Fachverbande" moesten samengaan.
De konstituerende vergadering van het Fachverband der Landeskredit-
institute vond op 20 maart  1936 plaats  (7). Na de „Anschluss" van  Oos-
tenrijk aan Duitsland werd de samenwerking in dit Fachverband noodge-

dwongen beeindigd.

Bij het einde van de tweede wereldoorlog bleek het noodzakelijk,
dat de hypotheekinstellingen nog meer dan voorheen aan een gemeen-
schappelijk optreden aandacht schonken. Op 9 en 10 juni 1947 vond te
Villach de oprichtingsvergadering van het Verband der dsterreichischen
Landes- Hypothekenanstalten plaats. De Niederijsterreichische hypotheek-
instelling  werd de leiding  van deze vereniging  toevertrouwd   (8).

Bij de bespreking van de organisatie van het Oostenrijkse krediet-
apparaat - de laatste paragraaf van het eerste hoofdstuk is hieraan ge-
wijd - maakten we melding van het feit, dat op grond van de zoge-
naamde „Fachgruppenordnung" van 1947 verschillende FachverbUnde
tot stand kwamen. Daarbij zagen wij, dat de provinciale hypotheek-
instellingen en de aanstonds nog te bespreken Pfandbriefstelle werden
ondergebracht in het Fachverband der 8sterreichischer Banken und Ban-
kiers. Het eerste naoorlogse verslag van het Verband der Bsterreichischen

(6) Bericht uber die Zeit vom 1945-1949. Verband der Bsterr. Landes-Hypotheken-
anstalten  biz.   1.

(7)  Bericht uber die Zeit vom 1945-1949, Verband der usterr. Landes-Hypotheken-
anstalten, biz. 2.

(8) Bericht uber die Zeit vom 1945-1949. Verband der Bsterr. Landes-Hypotheken-
anstalten, blz. 3.

128



Landes-Hypothekenanstalten merkt hierbij op, dat de oprichting van een
eigen „Fachgruppe" voor de hypotheekinstellingen met het oog op het
geringe aantal economisch niet verantwoord was en dat deze instellingen
met hun vertegenwoordiging in het Bankenverband alleszins tevreden
waren (9)

In 1939 riepen de gezamenlijke provinciale hypotheekinstellingen
de Pfandbriefstelle der tisterreichischen Landes-Hypothekenanstalten in
het leven. Dit instituut mag men niet zien als een soort klearinginstantie
tussen de verschillende hypotheekinstellingen, het heeft uitsluitend tot
taak via kollektieve emissies vreemde middelen voor de hypotheekinstel-
lingen aan te trekken.

ENKELE SPECIFIEKE KENMERKEN VAN DE PROVINCIALE
HYPOTHEEKINSTELLINGEN

De Oostenrijkse provinciale hypotheekinstellingen zijn niet overeen-
komstig de regelen van het privaatrecht opgericht doch bij wetsakte in
het leven geroepen. Om deze reden worden deze instellingen ook wei
als publiek-rechtelijke kredietondernemingen aangemerkt.

De hypotheekinstellingen zijn niet toegerust met een eigen kapitaal;
de  provincie, die destijds als „auctor intellectualis" optrad,  blijft  borg
voor eventuele verliezen van de binnen de provinciegrenzen opererende
instelling. Omdat het arbeidsterrein van een provinciale hypotheekin-
stelling beperkt is tot de betrokken provincie 1) is de kontrole op de
verstrekte gelden niet zeer moeilijk. Grote risiko's kunnen hierdoor wor-

den vermeden.

De Oostenrijkse hypotheekinstellingen houden zich vrij wel uitslui-
tend bezig met het uitzetten van middelen op lange termijn: 80 A 90%

(9) Bericht uber die Zeit vom 1945-1949, Verband cler Bsterr. Landes-Hypotheken-
anstalten, blz. 3.

1)       In afwilking hiervan   mag de Landes-Hypothekenanstalt   fur   NiederBsterreich   ook
in Wenen en mag de Wiener Hypothekenanstalt in het hele land leningen verstrek-
ken.
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van hun uitzettingen heeft een looptijd van meer dan 5 jaar. Geen en-
kele andere soort kredietondernemingen kan dit percentage ook maar
benaderen ! De hypotheekinstellingen moeten dan ook worden gezien als
de typische representanten van het lange krediet.

Het op lange termijn ter beschikking stellen van middelen is na-
tuuilijk alleen mogelijk wanneer aan de passiefzijde der balansen in vol-
doende mate middelen op lange termijn voorhanden zijn. Het ligt voor
de hand, dat de girale- en spaartegoeden in dit verband niet de ideale
vormen kunnen zijn, ook al is hierbij en dat met name bij de spaarte-
goeden een zekere vaste, permanente, kern aanwezig (in tegenstelling tot
de hypotheekinstellingen in andere landen, en daaronder ook Neder-
land, nemen de Oostenrijkse hypotheekinstellingen ook spaargelden
aan en houden  zij zich eveneens bezig  met het giroverkeer). De oplos-
sing van dit probleem werd gevonden in de kreatie van bijzondere waar-
depapieren: de pandbrieven en de Kommunalschuldverschreibungen. De-
ze werden de door de wet beschermde waardepapieren van de hypotheek-
instellingen. Een zeer groot gedeelte van de voor uitzetting bestemde

gelden werd en wordt via de uitgifte van deze pandbrieven en Kommu-
nalschuldverschreibungen r.erkregen. Met betrekking tot de wettelijke
bescherming van de door de hypotheekinstellingen geEmitteerde waarde-
papieren kan worden vermeld, dat de uitgegeven pandbrieven tot een
ten minste gelijk bedrag door hypotheken van een rentetype, dat op zijn
minst gelijk is aan dat der pandbrieven, moeten zijn gedekt. Voor de
niet-hypothekair gedekte middelenverschaffing der hypotheekinstellingen
komen alleen binnenlandse publiekrechtelijke lichamen in aanmerking.
De voor de verstrekking van deze middelen benodigde gelden moeten uit
de verkoop van de genoemde Kommunalschuldverschreibungen worden
verkregen. Voor de Kommunalschuldverschreibungen gelden vrijwel de-
zelfde dekkingsvoorschriften als voor de pandbrieven. Het uitstaande
bedrag aan Kommunalschuldverschreibungen moet op dezelfde wijze als

de pandbrieven door „Kommunaldarlehen" - dit is de verzamelnaam

voor leningen aan publiekrechtelijke lichamen - zijn gedekt.

Ook de door de provinciale hypotheekinstellingen aan derden ter
beschikking gestelde middelen moeten op hun beurt behoorlijk zijn ge-
dekt. Als onderpand kunnen daarbij fungeren: agrarische bedrijven, af-
zonderlijke stukken land, woonhuizen en bepaalde soorten waardepapie-

130



ren. Bij het verschaffen van gelden aan publiekrechtelijke lichamen vormt
de bevoegdheid tot het heffen van belastingen en/of opcenten de basis

op grond waarvan de hypotheekinstellingen leningen verstrekken   (10).

De door de hypotheekinstellingen genomen hypotheken dienen in
een speciaal dekkingsregister te worden geadministreerd. In het kadaster
moet worden vermeld, dat de in de vorm van pand veilig gestelde (hy-
pothekaire) vordering een speciale dekking voor de pandbrieven
vormt  ( 11).  Een van Staatswege aangewezen gevolmachtigde heeft  er  op
toe te zien, dat de voorgeschreven dekking voor de pandbrieven steeds

aanwezig is en dat de hypotheken inderdaad in het dekkingsregister
staan opgetekend. In geval van faillisement krijgen de houders van
pandbrieven speciale rechten  op  het  verhypothekiseerde  onderpand  2).

Wanneer wij er ons rekenschap van geven, dat de pandbrieven en
Kommunalschuldverschreibungen door het gehele vermogen van de
emitterende instelling gedekt zijn en dat de houders van pandbrieven
bovendien aanspraak kunnen maken op de zoaven genoemde dekkings-
waarden en wanneer wij verder bedenken, dat ook nog telkens een pro-
vincie aansprakelijk blijft, moeten wij wel tot de slotsom komen, dat het
vrijwel uitgesloten is, dat er iets met de waardepapieren der hypotheek-
instellingen zou kunnen gebeuren. Voor de spaarder bieden deze papie-
ren een absoluut veilige beleggingsmogelijkheid. Voor het feit, dat zijn
spaargelden langer gebonden blijven verkrijgt hij een hogere rente ter-
Wijl het stellig niet zo is, dat hij zijn bezit aan waardepapieren der hypo-
theekinstellingen niet in liquide middelen kan omzetten; hij kan zijn
papieren ter beurze verkopen en, in geval hij voor slechts korte tijd over
kontante middelen hoeft te beschikken, ook belenen.

De hierboven vermelde kwaliteiten van de pandbrief hebben de
partikuliere spaarders er goeddeels van weerhouden zelf direkt hypothe-

( 10)  Dkfm. Dr. Magnus  Kahl, Die Entwicklung der Landes-HypothekenanstaIten  im
letzten Jahrzehnt; Oesterr. Bank-Archiv 1953, blz. 146.

(1 1)   Dkfm. Dr. Magnus  Kahl, Die Entwicklung der Landes-Hypothekenanstalten  ini
letzten Jahizehnt; Oesterr. Bank-Archiv 1933, blz. 147.

2)  In Nederland is de situatie zo, dat het onroerend goed, waarop een hypotheek
wordt gevestigd, alleen tot zekerheid strekt voor de hypotheekb:ink, doch niet voor de
houders van pandbrieven der hypotheekbank.
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kaire leningen te gaan verstrekken. Het feit, dat voor de telkens bij de
periodieke aflossing der hypotheek vrijkomende gelden, die uiteraard re-
latief geringe bedragen omvatten, een nieuwe belegging moe(s)t worden
gezocht, heeft hierbij zonder twijfet ook een grote rol gespeeld.

De pandbrief en Kommunalschuldverschreibung hebben voor de
hypotheekinstelling het roordecl, dat de via de uitgifte van deze papie-
ren verkregen middelen volledig voor de verlening van hypothekaire le-
ningen en de verstrekking van leningen aan publiekrechtelijke lichamen
kunnen (en, zoals wij zagen, moeten) worden gebruikt, hetgeen natuur-
lijk stellig niet kan worden gezegd van de girale- en spaartegoeden,
waarover zij beschikken. Deze voor de hypotheekinstellingen typerende
wijze van middelenverkrijging maakt het bovendien mogelijk, dat een
evenwicht tussen de voor de verschillende perioden verkregen- en uit-
gezette middelen kan worden bereikt.

In het voorgaande stipten wil reeds aan, dat de provinciale hypo-
theekinstellingen aanvankelijk hun bezigheid vonden in de financiering
van de landbouw en de woningbouw. Met het toenemen der overheids-
taken, met name van die der lagere overheden, ging ook het ter beschik-

king stellen van middelen aan provincies en gemeenten een steeds be-

langrijker onderdeel van hun aktiviteit vormen. Sinds het einde van de
tweede wereldoorlog zijn de publiekrechtelijke lichamen zelfs de groot-
ste debiteur  van  de hypotheekinstellingen !

DE ONTWIKKELING DER HYPOTHEEKINSTELLINGEN NA DE
TWEEDE WERELDOORLOG

A   HET BELOOP DER VREEA+IDE MIDDELEN BIT DE
HYPOTHEEKINSTELLINGEN IN DE PERIODE 1945-1951

Toen na de beeindiging van de tweede wereldoorlog het econo-
misch leven in Oostenrijk in het teken van de wederopbouw kwam te
staan, werd voor de financiering van de gigantische bouwprojekten
vooral een beroep gedaan op die kredietondernemingen, die zich bij uit-
stek met het verlenen van lang kiediet plegen bezig te houden. Hiervoor
kwamen natuurlijk op de eerste plaats de provinciale hypotheekinstel-
lingen in aanmerking. Deze instellingen waren zich van meet af aan
terdege van deze taak bewust en (zij) namen onmiddellijk na de sanering
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van het geldwezen het in de oorlogsjaren verbroken kontakt met de tal-
rijke (woning)bouwverenigingen weer op en stelden voorts alles in het
werk om deze kontakten verder uit te bouwen. Een beschouwing van
de voor de uitzettingspolitiek der hypotheekinstellingen essentiele struk-
tuur del: aan hen toevertrouwde middelen toont voor de eerste jaren na
de oorlog echter een, ten opzichte van de uit emissies verkregen gelden,
vrij sterke positie  van de spaar- en girale tegoeden 3). Omdat  de  hypo-
theekinstellingen bij voorkeur op lange termijn financieren en daarvoor
met name de uit emissies verkregen middelen gebruiken, ontstond er in
deze periode een grote marge tussen het totaal der vreemde middelen
enerzijds en de som der verstrekte leningen en kredieten anderzijds. De
cijfers van tabel 34 geven hiervan een duidelijke illustratie.

Het beloop der vreemde middelen en der verstrekte leningen en kredieten bij de
provinciale hypotheekinstellingen (in mln. Schilling) TABEL 34
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F    2.€                             -
I

1 5   I      U   I      .   I      .   i      s   I     i   I  F l e
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i*       1        3 1                si       1        1 1       '        I.1                I  e             3.#1
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1938  |   187   1    87   |   274   1    45        58       103       377   '   307
1944     193 118 '

311       141
201 342 653 338

1947 153   1 111
'

264       39       288 ' 327 591 269
1948 185 219 404        74 279 353 757 443
1949

' 224 270 494   | 101 332 433   | 927 595
1950 245

 

285 530       132    i    373       505 1.035 618
1951 254 295 549 149 393 542 1.091 672

Bron: Jaarverslagen van het Verband der Osterreichischen Landes-Hypothekenanstalten.

Vooraleer aan de cijfers over de jaren na de tweede wereldoorlog
nader aandacht te schenken zij opgemerkt, dat de in de jaren 1939 t/m
1944 via emissies ter beschikking gekomen gelden slechts een geringe

3)       In   1911   beliepen de obligatie-bedragen  bij de Niederusterreichische Lancles-Hypo-
thekenanstalt   460   min, de girate- en spaartegoeden samen   9 min Kronen.    In    1933
bedroeg de post obligaties bij alle hypotheekinstellingen samen 430 min en de te-
goeden  118  min  Schilling.  In 1944 hebben de totale tegoeden  de uit emissies verkre-
gen gelden voor het eerst overvieugeld. We zien derhalve, dat de toenemende
betekenis van de tegoeden reeds geruime tijd v66r en gedurende de tweede
wereldoorlog van zich had doen spreken. (Dkfm. Dr. Magnus Kahl, Die
Entwicklung der Landes-Hypothekenanstalten im letzten Jahrzehnt; Oesterr.
Bank-Archiv 1953, blz. 152 en 153).
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aanwas hadden vertoond. Daarentegen was het tegoedencijfer in deze
periode uitzonderlijk sterk gestegen. De verklaring voor deze ontwik-
keling moet enerzijds - voor zover het de emissiegelden betreft -
worden gezocht in de omstandigheid, dat het gedurende de oorlogsjaren
zeer moeilijk was de voor de emissies van pandbrieven en Kommunal-
schuldverschreibungen vereiste toestemming te verkrijgen 4) en ander-
zijds moet de sterke toeneming van de tegoeden, zoals ook reeds bij de
bespreking van de analoge cijfers van de spaarbanken werd opgemerkt,
voor het overgrote gedeelte worden toegeschreven aan de grote liquidi-
teit van het economisch leven, waaraan op zijn beurt het in de oorlogs-
jaren gehanteerde systeem van rantsoenering en officiale prijsvaststelling
der levensnoodzakelijke goederen debet was.

Het na de uitvaardiging van de Schillinggesetz algemeen optreden-
de verschijnsel, dat de bevolking er naar streefde zijn konversietegoeden
zo snel mogelijk te liquideren en over de geblokkeerde saldi bij de kre-
dietondernemingen vrijelijk te kunnen beschikken, alsmede de drastische
maatregelen van de Wahrungsschutzgesetz lieten natuurlijk ook de te-
goedencijfers bij de hypotheekinstellingen niet onberoerd. Ook hier wa-
ren het de spaarders, die de hoogste tol moesten betalen. Hierdoor en
mede als gevolg van het feit, dat de inflatoire ontwikkeling niettemin
vooralsnog niet tot het verleden ging behoren, vertoonden de tegoeden
geruime tijd een slechts bescheiden groei. Bij de hypotheekinstellingen
namen deze zelfs nog in een iets langzamer tempo toe dan bij het krediet-
apparaat in zijn geheel. Het procentuele aandeel van deze instellingen
in het totale Oostenrijkse tegoedencijfer liep bij gevolg van einde 1947
tot einde 1951 terug van 6,090 tot 4,9%.

De in de periode na de tweede wereldoorlog veelvuldig optredende
loons- en prijsverhogingen remden niet alleen de vorming van (spaar)-
tegoeden af maar bemoeilijkten ook de afzet van de pandbrieven en
Kommunalschuldverschreibungen der hypotheekinstellingen. Omdat an-
derzijds de aflossing van deze stukken normaal voortgang vond, nam het
uitstaande bedrag aan waardepapieren in de jaren 1945 t/m 1947 zelfs
met  47 mln Schilling  af ! Nadat  het  jaar 1948 vervolgens  met  een  naar

4 )      In  zil n reecls meerdere malen aangehaalde artikel zegt Dr. Magnus Kahl zelfs, dat
er  „wiihrend der Kriegszeit faktisch eine Ausgabesperre bestand".
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verhouding vrij forse toeneming van de omloop aan waardepapieren der
hypotheekinstellingen had afgesloten, vertoonde de omloop in de hier-
navolgende jaren andermaal een aanzienlijk minder gunstig beeld.

Zoals reeds meerdere malen vermeld, bereikte de naoorlogse geld-
ontwaarding in 1951 zijn grootste omvang. De toeneming der totale
vreemde middelen bij de hypotheekinstellingen beliep dat jaar slechts
56 mln Schilling. Ofschoon de pandbrieven- en Kommunalschuldver-
schreibungen-omloop hiervan slechts 19 min voor zijn rekening nam,
kunnen de hypotheekinstellingen er in zekere mate trots op zijn, dat zij
er althans in geslaagd zijn waardepapieren af te zetten. In 1951 werd
immers verder geen enkele emissie, noch van aandelen, noch van obliga-
ties op de markt gebracht !  Bij de bespreking  van de Oostenrijkse geld-
en kapitaalmarkt zullen wij hierop nader ingaan.

De toenemende moeilijkheden, waarop de afzet van pandbrieven en
Kommunalschuldverschreibungen stuitte, waren voor de hypotheekinstel-
lingen aanleiding om de emissieverhoudingen in het buitenland te on-
derzoeken. Het resultaat van dit onderzoek was, onder meer, dat men
naar Zwitsers voorbeeld besloot de uitgifte van een middellange (6-jari-
ge) pandbrief ter hand te nemen. Het Ministerie van Financien gaf op
15 april 1950 toestemming om gedurende een periode van 4 jaren voor
een  totaalbedrag van  100 mln Schilling  aan dit papier te plaatsen  (12).
Inmiddels waren de experts der hypotheekinstellingen er zich zeer weI
van bewust, dat de looptijd der uitgegeven en nog uit te geven waarde-
papieren aanzienlijk moest worden bekort en dat de tot dan toe in het
geheel niet ongebruikelijke looptijd van 50 jaar niet langer kon worden
gehandhaafd. Gelet op de snelle ontwikkeling van het economisch ge-
beuren, spraken zij zich uit voor een looptijd van  15 tot 20 jaar. Ofschoon
zij verder ook inzagen, dat de rente op de pandbrieven en Kommunal-
schuldverschreibungen (4%) wel aan de zeer lage kant was, namen zij,
beducht voor de nadelige gevolgen die een hoger stellen van de rente
voor het tot dan toe uitgegeven papier zou kunnen hebben, op het stuk
van de rente een afwachtende houding  aan   (13). De verhoging  van  de

(1 2)    Tatigkeitsbericht   fur   das  Jahr   1950,   biz. 3; Verband der 8sterr. Landes-Hypo-
thekenanstalten.

(1 3)    Tatigkeitsbericht   fur   das  Jahr   1951.   biz. 7, Verband der Osterr. Landes-Hypo-
thekenanstalten.
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Bankrente op 6 december  1951 (ran 3y2% tot 5%) en de hieropvolgen-
de verhoging van de spaarrenten met ingang van 1 januari 1952 noopten
de hypotheekinstellingen deze afwachtende houding te laten varen en
met een rentevoet te komen, die enerzijds de spaarders tot een langere
belegging van hun spaargelden - aankoop van pandbrieven en Kommu-
nalschuldverschreibungen - aanzette en anderzijds geen al te grote ver-
zwaring van de rentelasten voor hun debiteuren inhield. Gelet op het
feit, dat de hypotheekinstellingen bij deze gelegenheid ook tot de zo-
even bedoelde verkorting van de looptijd van hun nieuwe emissies wil-
den overgaan, leek hun een rente van 7% voldoende aantrekkelijk.

De verhoging van het rentetype van het nieuw uit te geven papier
maakte het noodzakelijk ook de tot dan toe uitgegeven 4%-pandbrieven
en -Kommunalschuldverschreibungen aan de veranderde verhoudingen
aan te passen. De koersen van dit 490-papier, die begin 1952 voor pand-
brieven op 96.50 en voor Kommunalschuldverschreibungen op 95.50
hadden gestaan, waren immers tot medio maart 1952 gedaald tot 78
voor de pandbrieven  etl  77 voor de Kommunalschuldverschreibungen !
(14)

Een radikale oplossing voor bovenstaand probleem, die hierin zou
hebben bestaan, dat men een onmiddellijke volledige konversie van het
4%-papier in een waardepapier met een rente w an om en nabij de 7 98
had doorgevoerd, zou de hypotheekinstellingen zonder twijfel een te
hoge rentelast hebben opgelegd. De hypotheekinstellingen gaven de
voorkeur aan een geleidelijke konversie waarbij zij, in nauw overleg met
het Ministerie van Financien, de houders van de 4%-stukken een kon-
versie in 514% 20-jarige pandbrieven, respektievelijk-Kommunalschuld-
verschreibungen, in het vooruitzicht stelden. De jaarlijkse konversie-
quote werd afhankelijk gesteld van de winst van de betrokken instelling;
de te konverteren stukken zouden door het lot worden aangewezen.

Als gevolg van de hierboven bedoelde konversie en het daarnaast
op vrij grote schaal uitgeven van waardepapieren van een, soms aanmer-
kelijk, hoger rentetype, nam het 4%-papier in het totaalbeeld van het

(14)   Titigkeitsbericht  fur  das  Jahr  1952,  biz.   11;  Verband  der usterr. Landes-Hypo-
thekenanstalten.
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door de hypotheekinstellingen geemitteerde papier reeds spoedig sterk
in betekenis af. Onderstaande cijfers, die wij in een ander verband nog
nader zullen uitwerken, tonen dit wel duidelijk aan.

TABEL 35 (in mln. Schilling)

Totial uit. 4%-Kommunal- Totial uitstaandeUltimo 4%-pandbrieven staande pand- schuldverschr. Kommunalschuldv.brieven

1952 246,1 273,4 265,2 296,8
1953 231,8 346,5 249,4 323,4
1934 222,9 513,3 247,1 493,3
1955 218,5 731,0 239,8 654,9

1956 203,1 856,9 224,9 715,5

Bron: Jaarverslagen van het Verband der Osterreichischen Landes-Hypothekenanstalten.

B    DE ONTWIKKELING VAN DE DOOR DE
HYPOTHEEKINSTELLINGEN IN DE PERIODE ]945 - 1951
VERLEENDE KREDIETEN

Omdat de voor de jaren 1945 t/m 1951 per saldo te signaleren toe-
neming der lang ter beschikking staande middelen bij de hypotheek-
instellingen (238 mln Schilling) in verhouding tot de groei der tegoeden
bij deze instellingen (200 mln Schilling) niet bijzonder groot was, kon-
den de hypotheekinstellingen hun eigenlijke taak, de financiering op
lange termijn, slechts in bescheiden mate vervullen. De ontwikkeling van
de looptijd van het totale Oostenrijkse kommerciele kredietvolume wees
er trouwens eveneens op, dat de financiering op lange termijn in bedoel-
de periode steeds meer op de achtergrond was komen te staan. Het mag
in dit verband dan ook niet verwonderlijk heten, dat het procentuele
aandeel van de hypotheekinstellingen in het door het totale Oostenrijkse
kredietapparaat ter beschikking gestelde kommerciEle kredietvolume een
aanhoudende daling vertoonde. Dit daalde van 14% ultimo 1948 tot
696 ultimo 1951.
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C   De kredietverlening van de hypotheekinstellingen aan de verschillende sektoren van het economisch leven in verhouding tot
00   die van het gehele kredietapparaat (in mln Schilling) TABEL 36.

1 1     1  1
1 1).1 1   1.

Per ultimo
11 . / 1 1 1 8 ,  1   A   *1 4C

4.2 8   8   .st a    15        18    3   f#
/4

3 N.E
   Iti  4 i  t:f l a   I P U   ·lf1   m:  1     1A-4-W A SE < = 21 ,  1 *mg 1  g

1948

Gehele kredietapparaat 3.886 377 1.5% 467 535 318
1

208
1

445

Hypotheekinstellingen alleen
Procentueel aandeel

hypotheekinstellingen                     531                 11                1 14                  10                    3                2 1 6     i            57                                       7314  '                  8                     1
1 68   3 |     16

In procenten van hun totale kredietverlening 100          7         21          9          1         39         10                   13

1949

Gehele kredietappariat ' 5.779 ' 536 1.879 676 1 1.257 472 336   176 603

Hypotheekinstellingen alleen 579        40         67         34        10 270 74 16        84

1950

Gehele kredietapparaat 8.212 630 3.069 836 2.021 534 427 198 ' 695

Hypotheekinstellingen alleen
| 618  1     49        65         44         7   1    267   '     78   |          |     108

1951

Gehele kredietappariat 10.789
 

760 4.466

Hypotheekinstellingen alleen 670 53  ' 9
312,3 1 ' 

'94 387   I    763
289   '     84

| 2 | 112
Procentueel aandeel hyp. instellingen          6      7      2                             21              15

'

10
1

7  1 3 43 |        17In procenten van hun totale kredietverlening 100 8 |               13    |

Bron: Mitteilungen des Direktoriums der Osterreichischen Nationalbank



Uit de cijfers van tabel 36 blijkt duidelijk, dat de publiekrechtelijke
lichamen in bedoelde periode de grootste klant der hypotheekinstellin-
gen waren. Einde 1948 namen zij ruim 39%, ultimo 1951 zelfs meer dan

43% van het totale kredietbedrag der hypotheekinstellingen voor hun
rekening !  De  aan de landbouw en woningbouw ter beschikking gestelde
gelden - zoals gezegd hielden de hypotheekinstellingen zich vroeger
vrijwel uitsluitend met deze sektoren bezig - vormden een procentueel
slechts klein gedeelte van de totale uitzettingen der hypotheekinstellin-
gen (landbouw ult. 1948: 7%, ult. 1951: 890; woningbouw
ult. 1948: 10%; ult. 1951: 13%).

De verdeling der uitstaande kredieten der hypotheekinstellingen naar omvang en -
looptijd (min Sch.) TABEL 37.

Uttimo 1948 Ultimo  1951 1)

Naar omvang Aantal Bediag
I

Aantal Bedrag

Tot 10.000 S. 14.481     38,7 (7%)
1 12.599    

45,8 (7%)
Van 10.000 S. -

50.000 S. 2.240
| 47,9 (9%)     4.776    102,3 (15%)

Van 50.000 S. -
500.000 S. 870  '  465,4 (84%)     1.182  |   157,4 (23%)

Groter dan 500.000 S.                                |     161   366,7 (55%)

17.591 1 552.0(100%)   -18.718 672,2(100%)

Naar looptijd Aantal f Bedrag Aantal Bedrag
-

Tot 3 maanden 158 25,2 (4%) 217 14,9 (2%)
Van 3 tot 12 maanden          95        3,6 (1%) 1.336 45,2 (7%)
Van 12 maanden - 5 jaar 1.171 29,0 (4%)
Langer dan 5 jaar 17.338 523,2 (93%) 15.994 583,1 (87%)

17.591 552,0(100%) 18.718
 

672,2(100%)

Bron: Mitteilungen des Direktoriums der Osterreichischen Nationalbank
1) inklusief interbankaire kredieten, vandaar afwijkingen met de in tabel 36 gegeven cijfers.

Dat de hypotheekinstellingen ook in de jaren 1948 - 1951 hun
funktie als verschaffers van middelen op lange termijn nauwgezet heb-
ben vervuld, blijkt uit de samenstelling van de looptijd van hun uitstaand
kredietbedrag: ultimo 1948 had 95% van dit bedrag betrekking op kre-
dieten  met een looptijd van langer  dan  een jaar, ultimo  1951  91%  (hier-
van 490 met een looptijd van 12 maanden tot 5 jaar en 87% met een
looptijd  van  langer  dan  5  jaar).
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TABEL 38 (in mln Sch.)

Hypothekaire Kommunal- OverigeUltimo kningen
 

darlehen kredieteni)

1948                   181          I         231                    139
1949 227 289                     63
1950 256 310                     52

1951          I         279         '         337                     54

Bron: Jaarverslag Verbaod der Osterr. Lands-Hypothekenanstalten    1951.

1) Exklusief interbankaire kiedieten

Het overwegend lange karakter van hun kredietverlening komt ook
in  de vormen, waarin zij gelden ter beschikking stelden, duidelijk  tot
uitdrukking. Voorts kan men aan de hand van de in tabel 37 vermelde
cijfers opmaken, dat de hypotheekinstellingen in bedoelde periode het
grootste gedeelte van hun kredietbedrag in de vorm van grotere kredie-
ten hebben verleend.

Zoals wij in de voorgaande hoofdstukken reeds enkele malen hebben

gezegd, werden in de loop van 1951 en 1952 aan de kredietverlening van
verschillende soorten kredietondernemingen (banken, spaarbanken en
de nog te bespreken kredietk peraties) beperkingen opgelegd. De hy-
potheekinstellingen bleven in dit verband buiten schot omdat zij, als
vanouds, zonder een beroep te (kunnen) doen op de centrale bank, uit-
sluitend de opbrengst van hun emissies en een klein gedeelte der nieu-
we spaargelden aan derden ter beschikking stelden.

Vooraleer aandacht te schenken aan de verdere gang van zaken bij

de hypotheekinstellingen in de periode 1952-1962 zullen wij even
ingaan op een probleem, dat in de periode 1950 t/m 1956 telkens weer
in de jaarverslagen van het Verband der 6sterr. Landes-Hypothekenan-
stalten aan de orde werd gesteld nl. de rekonstruktie der kredietonderne-
mingen en dan speciaal die van de hypotheekinstellingen.

Ofschoon wij reeds eerder, in hoofdstuk 3 en 4, bij het vraagstuk
der rekonstruktie hebben stil gestaan, willen wij deze materie hier nog-
maals onder ogen zien omdat de hypotheekinstellingen zich in dit ver-
band toch wet ernstig tekort gedaan voelden.
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Zoals bekend, is het rekonstruktieprobleem ontstaan als gevolg
van het feit, dat de vorderingen op het voormalige Duitse Rijk, die
een groot gedeelte van de aktiva der kredietondernemingen uitmaakten,
na de tweede wereldoorlog van nul en gener waarde waren geworden.
Hierdoor was immers een groot gedeelte van de tegoeden bij de krediet-
ondernemingen zonder dekking komen te verkeren. De reeds bij de be-
handeling van de geldsanering besproken Wihrungsschutzgesetz van
1947 bevrijdde de kredietondernemingen weliswaar in zekere mate van
hun verplichtingen jegens de houders van tegoeden, doch maakte hen
tezelfdertijd  voor  een  gelijk bedrag debiteur  van de Staat !  Het  is  de
manier, waarop de, op basis van het bovenstaande tot stand gekomen
schuld aan de Staat, moest worden gekweten, die bij de hypotheekin-
stellingen zo veel protesten heeft uitgelokt.

De  afboekingen,   die de hypotheekinstellingen krachtens   de   .i h -
rungsschutzgesetz  op  de  bij hen aangehouden tegoeden moesten  toe p.ip-
sen, beliepen in totaal 206,8 nlln Schilling (15), Volgens het jaarver.lag
over 1952 van het zoeven genoemde Verband kwam dit bedrag overcen
met ongeveer 299 van de in november 1947 bij hen aangehouden te-
goeden. Bedoeld jaarverslag stelt, dat dit afboekingspercentage bij ando-
re soorten kredietondernemingen veel hoger lag en noemt voor dc
spaarbanken en de kredietkiloperaties een percentage van zelfs ongeveer
65   (16).  Dat de afboekingspercentages  bij de verschillende soorten  kre-
dietondernemingen zo grote verschillen te zien gaven, vond zijn oorzaak

in het feit, dat de Wi:hrungsschutzgesetz een onderscheid maakte tussen
tegoeden van partikuliere personen, tegoeden van publiekrechtelijke
lichamen en tegoeden van sociale verzekeringsinstellingen en daarbij
voor elke kategorie verschillende afboekingspercentages vaststelde. De
omvang van de door te voeren afboekingen op deze tegoeden en bijge-
volg ook de mogelijkheid zich, overeenkomstig de aanstonds te bespre-
ken aanwijzing van het Ministerie van Financi6n van 10 oktober 1951,
van waardeloze Duitse vorderingen te ontdoen, was derhalve afhankelijk
van de toevallige samenstelling van de kring der klienten !

(15)  litigkeitsbericht  fur  das  Jahr  1951,  blz.  10;  Verband  der Bsterr. Landes-Hypo-
thekenanstalten.

(16) TStigkeitsbericht fur das Jahr 1952, biz. 19; Verband der Bsterr. Landes-Hypo-
thekenanstalten.
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De  kwijting  van  de  bij de Wihrungsschutzgesetz  voor  de  hypo-
theekinstellingen ontstane schuld - 206,8 mln Schilling - werd door
drie aanwijzingen van het Ministerie van FinanciEn geregeld. Deze aan-
wijzingen werden op 22 december 1947, 4 februari 1948 en 10 oktober
1951 gegeven. Overeenkomstig de eerste aanwijzing moesten de hypo-
theekinstellingen 4,1 mln Schilling van hun vrij e girale tegoeden bij
de Nationalbank en overeenkomstig de tweede 21,1 mln van hun bij de
Nationalbank geblokkeerde saldi aan de Staat overdragen. Aldus ge-
schiedde begin 1948. Bij de derde en laatste aanwijzing werd bepaald,
dat ook vorderingen op het voormalige Duitse Rijk in betaling konden
worden gegeven. Voorwaarde voor dit laatste was echter, dat de ge-
blokkeerde interbankaire saldi waren uitgeput. Uitvoering gevend aan
deze laatste aanwijzing, deden de hypotheekinstellingen allereerst afstand
van hun 49,3 min Schilling aan geblokkeercle saldi bij de Oostenrijkse
Postspaarbank en van hun 16,8 mln Schilling aan geblokkeerde tegoeden
bij de overige kredietondernemingen. Pas daarna konden zij voor een
totaal van 113,7 mIn aan vorderingen op het Duitse Rijk aan de Staat
overdragen.

De kwijting van de voor de hypotheekinstellingen bij de W.Sch.G. ontstane schuld
TABEL 39.

Totate afboekingen op tegoeden van klienten = Schuld aan de Schatkist = 206,8 mln Schilling
Ter delging van deze schuld deden de hypotheekinstellingen afstand van:

Vrije tegoeden bij de Nationalbank 4,1 m]n Schilling
Geblokkeerde tegoeden bij de Nationalbank 21,1 min Schilling
Geblokkeerde tegoeden bij de Oostenrijkse Post-

spaarbank 49.3 min Schilling

Geblokkeerde tegoeden bij de overige krediet-
ondernerningen 16,8 mln Schilling

91,3 min Schilling
Vorderingen op her voormalige Duitse Rijk 113,7 min Schilling

Op grond van de drie aanwiizingen afgelost van de oorspronkelijke schuld  205,0 min Schilling
De na de aanwijzingen nog niet gekweten schuld beliep derhalve 1,8 mIn Schilling

Bron:   TN:tigkeitsbericht   fur   das   Jahr   1952,    biz. 20; Verband der Osterreichischen Landes-Hypo-
thekenanstalten.

Wanneer men, aldus de experts der hypotheekinstellingen, deze
drie aanwijzingen van het Ministerie van Financien op hun m6rites voor
deze groep van instellingen toetst, dan kunnen deze niet anders dan als

5)  „Anordnungen uber die Abfuhr der vom Bund auf Grund des W.Sch.G. in An-
spruch genommenen Werte".
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ongunstig voor de hypotheekinstellingen worden bestempeld. Naar het
oordeel van bedoelde experts zou het veel meer in overeenstemming met
de rekonstruktiegedachte zijn geweest wanneer men ook de hypotheek-
instellingen in de gelegenheid had gesteld op grote schaal waardeloos
geworden Duitse vorderingen af te stoten. In feite werd het rekonstruk-
tieprobleem voor de hypotheekinstellingen slechts in zoverre een stap
dichter bij een oplossing gebracht, dat zij ongeveer 55% van hun schuld
aan de Staat in „Deutsche Werte" konden betalen. Het resterende ge-
deelte van deze schuld moesten zij immers in de vorm van vrije- en ge-
blokkeerde tegoeden voldoen   ( 17).

Na  de  overdracht  van   113,7 min Schilling aan vorderingen  op  het
voormalige Derde Rijk bleven bij de hypotheekinstellingen nog aanzien-
lijke bedragen aan dergelijke vorderingen over. Voordat de aanwijzingen
van het Ministerie waren uitgevaardigd, beliepen deze namelijk ongeveer
305,2 mln Schilling (18), Het zou nog geruime tijd duren, voorateer
de reeds besproken Rekonstruktionsgesetz van 1955 voor deze resterende
vorderingen een oplossing bracht. Bij de tenuitvoerlegging van deze wet
bleek, dat als gevolg van de per saldo gunstige bedrijfsresultaten ge-
durende de periode 1945-1954 de rekonstruktiebehoefte der hypotheek-
instellingen tot minder dan y4 van de na de derde aanwijzing nog
resterende omvang was gedaald. De hypotheekinstellingen konden toen
nog maar voor 49 mln Schilling aanspraak maken op de in de vorm van
„Bundesschuldverschreibungen gemiiss Rekonstruktionsgesetzes" verleen-
de overheidssteun.

C    HET BELOOP DER VREEMDE MIDDELEN BIT  DE
PROVINCIALE HYPOTHEEKINSTELLINGEN
GEDURENDE DE PERIODE 1952 - 1963.

Als gevolg van het feit, dat de monetaire autoriteiten in de jaren
1951 en 1952 van de sinds het einde van de tweede wereldoorlog gevoer-
de goedkoop-geld-politiek waren afgestapt en met sukses de sterke geld-

(1 7)   Titigkeitsbericht   fur  das  Jahr   1951,   blz. 1 1; Verband der Bsterr.   Lands-Hypo-
thekenanstalten.

(18)   Titigkeitsbericht   fur   das  Jahr   1950,   blz.   4;   Verband   der asterr. Landes-Hypo-
thekenanstalten.
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ontwaarding hadden bestreden, vertoonden de tegoeden bij de Oosten-
rijkse kredietondernemingen reeds in 1953 een krachtige aanwas. Deze
tendentie kon zich ook in de hiernavolgende jaren doorzetten. Daarbij
gaven de spaartegoeden wel zeer hoge groeipercentages te zien. Ofschoon
in deze periode de toeneming der totale tegoeden bij de hypotheekin-

stellingen vrijwel gelijke tred hield met het landelijk gemiddelde, kon-
den deze instellingen op het stuk van de spaargelden het hoge tempo
niet bijhouden. Immers, ultimo 1951 beheerden zijn ruim 6y290 van
alle spaarsaldi, einde 1962 nog geen 2%!

Wanneer men, zoals in de jaarverslagen van het Verband der 6sterr.
Landes-Hypothekenanstalten geschiedt, het totaal van de aan de hypo-
theekinstellingen ter beschikking staande vreemde middelen (inklusief
de uit emissies verkregen bedragen) naast de totale tegoeden bij het ge-
hele kredietapparaat stelt, komt men tot de bevinding, dat ook in deze
verhouding gedurende het afgelopen decennium vrijwel geen wijziging is
opgetreden. Dit laatste neemt niet weg, dat de uit emissies verkregen
gelden in het totaal der aan de hypotheekinstellingen ter beschikking
staande middelen een steeds belangrijker plaats zijn gaan innemen. Ta-
bel 40 geeft hiervan een duidelijke illustratie.

FIG.5 Fl .6

MET BELOOP DERTECOEDEN HET BELOOPDERUITEMISSIES
4   eV Of ItypoTHEEk INjTELLINGeri (MLO SCHILLING) 4  vERKREGEN GELDErt (MLP sc* ILLING /
3                                            3

2                                               '2
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E

Het beloop der vreemde middelen bij de hypotheekinstellingen (in min Sch.) TABEL 40.

I II

0          1 =C
-*.a -     7                         -0       IE

.
giliI      1              c  '    C .S  " 31     H

f 4 842     ::      #      11  ,  :7     313  ,  a<fu
D A WX: 4   I 36 DN            A 2            1- V E

:      §3   '   2 
I

.9 8 35 0.·-
  3=ilwa

1951 254 259 549 149 393 542 1.091 11.174 10%
1952 273 296 570 169

' 508 677 1.247 12.777 10%
1953 346 323

'

670 207 631 838 1.508 17.095 9%
1954 513 493 1.107 284 677 961 1.968 23.419 8%
1955 730 655 1.386

'

321 822 1.143 2.529
'

25.278 10%
1936 857 716 1.572 354   828 1.182 2.754 27.890 10%
1957 1.006 844 1.850 389 962 ' 1.351 3.201 33.166

  10%
1958 1.189 992 2.221 465 1.102 1.567 3.788 39.985 9%
1959 ' 1.354 1.075 2.588 557 1.163 1.720 4.308 48.028 9%
1960 1.605 1.252 3.015 622 1.273 1 1.895 4.910 54.156 9%
1961 1.929 1.436 3.553 677 1.591 2.268 5.821 60.105 10%
1962 2.365 1.649

'

4.203 680 2.126 2.806 7.009 69.427 10%

Bion: Jaarverslagen van het Verband der Osterreichischen Landes-Hypothekenanstalten en Mitteitungen des Direktoriums der Osterreichischen Nationalbank
1) inklusief 414%, 5% en 5 4% rentende Kommunalschuldverschreibungen luidende in Zwitserse Francs aismede   6y % rentende pandbrievenluidende in DM.



Met betrekking tot de snel toenemende opbrengsten der emissies
kan worden vermeld, dat de in de vorige hoofdstukken reeds meerdere
malen genoemde Sparbegunstigungsgesetz 1953 in belangrijke mate tot
de verhoogde belangstelling van het door de hypotheekinstellingen uit-
gegeven papier heeft bijgedragen. Over de omvang van het fiskaal be-
gunstigd sparen op geblokkeerde rekeningen en het op fiskaal gunstige
voorwaarden verwerven van te blokkeren waardepapieren geeft het
Verband der hypotheekinstellingen enkele interessante cijfers:

De effekten van de Sparbegunstigungsgcsetz bij de hypotheekinstellingen
TABEL 41.

Aantal kopers
i Aantal spaarders van te blokkeren Bedrag rnet dezeBediag van dezeUltimo I op geblokkeer waardepapieren aankopenspaargeldende rekeningen der hypotheek- gemoeid

inst.

1953 113 0,8 rnIn S 388 40,1 min S
1954

I

183 1,4 min S 1.052
 

175,2 mln S
1955

 

334 3,5 rnln S 2.637 361,5 min S

Bron: Jaarverslag Verband der Osterreichischen  Landes-Hypothekenanstalten   1955,
blz. 17.

Uit deze cijfers blijkt, dat ook bij de hypotheekinstellingen de fis-
kaal begunstigde spaargelden slechts een klein gedeelte der totale spaar-
saldi uitmaakten en dat de spaarprestatie van de bevolking zich ook bij
hen in toenemende mate in de vorm van aankoop van waardepapieren
manifesteerde 6).

De na dederdediskontoverlagingvan  1953 lager gestelde vergoeding
v ,or spaargelden, waardoor de afstand tussen de spaarrente en de rente

op de waardepapieren der hypotheekinstellingen groter werd, had even·
eens geruime tijd een gunstige invloed op de afzet van pandbrieven en
Kommunalschuldverschreibungen, Dit laatste neemt niet weg, dat ook
de spaargelden, ondanks de lagere vergoeding, in een hoog tempo ble-
ven toenemen.

Toen de Nationalbank, rekening houdende met het feit, dat de mo-
netaire situatie zich in gezonde banen bleef ontwikkelen, er begin juni

6)  Reeds bij de bespreking van de spaarbanken wezen wij op deze ontwikkeling.
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1954 toe overging het officiele diskonto andermaal te verlagen (van
4%   tot  33/2%)   en met ingang  van  juli   ook de renten op spaargelden
weer (een  296) lager werden gesteld, besloten de hypotheekinstellingen
ervan af te zien nog langer 7%-papier te emitteren en kwamen zij met
6y290-en 6%-pandbrieven en -Kommunalschuldverschreibungen aan de
markt  7). Het vertrouwen van spaarders en beleggers   werd   door  deze

rentedalingen geenszins geschokt. Ten overvloede zij vermeld, dat de
rente op fiskaal begunstigde spaargelden op 3% bleef staan.

Het jaar 1955, dat zoals wij in een ander verband reeds zagen, sterk
in het teken van het afremmen van een te ver doorgevoerde krediet-
expansie stond - 20 mei verhoging van het diskonto der centrale bank
van 31/2 tot 4 % en op 17 november van 4M tot 5%, nieuwe krediet-

overeenkomsten, verzwaring van de financiering der afbetaling en in-
troduktie van minimumreserves op grond van de Nationalbankgesetz
1955 - bracht in juli een verhoging van de rente op spaargelden (van
3%   tot 314%) Onder deze omstandigheden zagen de hypotheekin-
stellingen zich genoodzaakt, hun eerder gemaakte voornemen om tot de

emissie van 5,2%-papier over te gaan, te laten varen en zich bij de
6,29- en 6%-pandbrieven en -Kommunalschuldverschreibungen te hou-
den (19)

Ofschoon het bedrag der uitstaande obligaties der hypotheekinstel-
lingen ook in 1935 zeer krachtig was toegenomen ( 37,6%) toonden deze

instellingen zich geenszins tevreden over dit resultaat. Als het Ministerie
van Financien hen de hiervoor vereiste toestemmingen had gegeven,
zouden zij met hun emissie-aktiviteit nog veel verder zijn gegaan. Uit
het feit, dat hun konkurrerende emissie-instituten, de Creditanstalt-Bank-
verein en het Oesterreichisches Credit-Institut, hun emissie-omloop pro-
centueel veel sterker hadden kunnen uitbreiden (ult. 1953 67,6 mln, ult.

(19)   Tiitigkeitsbericht   fur   das   Jahr   1955.   blz. 6, Verband der Bsterr. Landes-Hypo-
thekenanstalten.

7) Vermelding verdient, dat de twee, naast de hypotheekinstellingen in Oostenrijk
werkzame emissie-instituten, Oesterr. Credit-Institut en Creditanstalt-Bankverein, reeds
enkete maanden tevoren  met 6/2 %-papier  aan de markt waren gekomen (Credit-Insti-
tut met zowel 30 min Sch. aan 61/2%-pandbrieven als 30 min aan Kommunalschuld-
verschreibungen, Creditanstalt-Bankverein  met   35   min 61//2% pandbrieven). Jaarversl.
Verband der Bsterr. Landes-Hypothekenanstalten,   1953,  blz.   1 1.
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1954 126,9 mln en ultimo 1955 330,3 mIn Schilling) leidden de hypo-
theekinstellingen af, dat deze grootbanken, die zich pas op de tweede- of
derde plaats met het langlopende investeringskrediet plegen bezig te

houden, veel minder dan zijzelf door de terughoudendheid van het Mi-
nisterie bij het geven van toestemming voor emissies waren getrof-

fen (20).
Dat einde 1955 de termijn voor het vormen van met fiskale facilitei-

ten omklede spaarsaldi en (voor) het onder fiskaal gunstige voorwaar-
den verwerven van waardepapieren was verstreken, werd reeds spoedig
in het beloop der relevante cijfers merkbaar. Behalve dit wegvallen van
de belastingvoordelen van de Sparbegunstigungsgesetz waren het de
politieke gebeurtenissen in het nabuurland Hongarije en de Suez-krisis,
die de vorming van spaargelden en het verwerven van langlopend be-
leggingspapier geenszins  in  de hand werkten  (21).  In 1956 namen  de

tegoeden bij de hypotheekinstellingen met nog geen 31/2% toe ! De door
het Ministerie van Financien goedgekeurde emissies der hypotheekin-
stellingen konden niet eens volledig worden ondergebracht. Bijgevolg
nam de omloop aan obligaties in 1956 met „slechts" 1 3,4£ toe.

Na het over de gehele lijn iets teruggebleven jaar 1956 vertoonden

de tegoeden bij de hypotheekinstellingen en de door deze instellingen
uitgegeven obligaties in 1957 en volgende jaren wederom een verheu-

gende groei. Niettemin bleef ook in deze periode de aanwas der spaar-
gelden bij de hypotheekinstellingen zich in een naar verhouding aan-
merkelijk langzamer tempo voltrekken. Een verklaring voor dit laatste

moet volgens de experts der hypotheekinstellingen worden gezocht in
de omstandigheid, dat het afzonderlijke spaartegoed bij deze soort in-

stellingen doorgaans niet groot wordt omdat de spaarders bij de hypo-
theekinstellingen reeds vrij spoedig overgaan tot het aankopen van pand-
brieven en Kommunalschuldverschreibungen. Een steeds groter gedeelte
van de afzet aan waardepapieren wordt door partikuliere spaarders en
-beleggers opgenomen. Het Verband der Bsterr. Landes-Hypothekenan-
stalten schatte dit partikuliere aandeel voor 1958 zelfs op 65% (22).

(20)   TUtigkeitsbericht   fur   das  Jahr   1955,   biz. 9, Verband der tisterr. Landes-Hypo-
thekenanstalten.

(2 1)   Tiitigkeitsbericht  fur   das  Jahr   1956,   blz. 10; Verband der Bsterr.   Landes-Hypo-
thekenanstalten.

(22)   Tiitigkeitsbericht  fur  das  Jahr   1958,  blz.   12  en 14; Verband der Osterr. Landes-

Hypothekenanstalten.
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Nadat de hypotheekinstellingen er zich vanaf medio 1954 toe had-
den kunnen beperken uitsluitend 61'250- en 696-papier af te geven, za-
gen zij zich in 1957, gelet op de rentevoet waartegen andere leningen
aan de markt werden gebracht, genoodzaakt hun nieuwe pandbrieven en
Kommunalschuldverschreibungen uit te geven met een rente van (even-
eens) 7%. Tot in 1959 bleef dit hlt rentetype van de door de hypo-
theekinstellingen verzorgde emissies. De op 23 april van dat jaar door
de centrale bank doorgevoerde diskontoverlaging (van 5% tot 434%)
deed de hypotheekinstellingen weer naar de uitgifte van 61/2%- en 6%-
papier terugkeren. De laatste twee jaren is, blijkens de cij fers van tabel
42 het 7%-papier echter weer favoriet !

Het beloop der uitstaande door de provinciale hypotheekinstellingen uitgegeven
pandbrieven en Kommunalschuldverschreibungen, gerangschikt naar rentetype

(in mln Schilling) TABEL 42.

PANDBRIEVEN

Ultimo 4% 434% 1 535% 6% | 636% 1 7%   Totaal

1952 246        -        -        -   1 7 20 273

1953 232         -         12         -    '     45         57          346

1954 223 -  19  90 81 100 513

1955 218 --    ' 38 277 97 100 730

1956 203         --         49 288 216 101 857

1957
'

1.006

1958 153        -        81      281 256 418 1 1.189

1959 139         --         91 1 303 383 438 1.354

1960
 

117         -- 126 376 465 521 1.605

1961 104 i- 141
 

346 524
1

814 1.929

1962 85
 

-- 149 442      492 1.197 ''    2.363

KOMMUNALSCHULDVERSCHREIBUNGEN

Ultimo | 4%    434%   3 2% 6%       i     6K%             7%       ||     Tot:al

1952 265         25         --         --    1 -- 6    '     296

1953 249 1 2 9 1 5-I-3 0|  323
1954 247          29         17         78         38         84 1

493

1955 240    1     27         26        231         49         82    d     655

1956       225         22         41 237 108    |     83    1      716

1937 844

1958 179 -    ' 103 234 121 355 992

1959 158 -- 89 248 203 377 1.075

1960 142         --         99 279 353 379 ' 1.252

1961 120 -- 120 288 393 515 1.436

1962       103         - 131 301 390 724       4     1.649

Broo: Jaarverslagen van het Verband der Osterreichischen Landes-Hypothekenanstalten.
Over 1957 staan geen gespecificcerde gegevens ter beschikking
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D   DE ONTWIKKELING VAN DE DOOR DE
HYPOTHEEKINSTELLINGEN IN DE PERIODE 1951 - 1962
VERLEENDE KREDIETEN.

Tegenover een meer dan vervijfvoudiging, die het totaal der aan
de hypotheekinstellingen ter beschikking staande vreemde middelen in
de loop van het laatste decennium onderging, kunnen wij een vrijwel
evenredige toeneming van de som der door deze instellingen aan der-
den verstrekte gelden stellen. Daarbij bleef de liquiditeit der hypotheek-
instellingen door de jaren heen aan de ruime- tot zelfs zeer ruime kant. 8)

In de praktijk hebben de hypotheekinstellingen van de hen statu-
tair geboden mogelij kheid hun kredietverlening  uit te breiden   tot  een
omvang, gelijk aan de emissieomloop + de helft van de tegoeden, geen
volledig gebruik gemaakt. Met betrekking tot de opbouw van de li-
quiditeitspositie van deze instellingen vermelden de jaarverslagen van
het Verband der 6sterr. Landes-Hypothekenanstalten enkele interessante
cijfers:

De ontwikkeling van de liquiditeitspositie der hypotheekinstellingen (in min Schilling)
TABEL 43.

1951 1953 1955 1957 1959   1   1962

Totaal tegoeden (inkl. interbankaire-)                                                                         1bij de hypotheekinstellingen 596 948 1.279 1.495 1.891 3.003

Kasgeld                                                         29
Tegoed bij Nationalbink en Postspaarbank 48  1 (       85  1:       92  1(      12,  1(     328
Tegoed bij binnent. kredietondernemingen   /           569   783   924 1.224 '

1.978288                                          1
Schatkistpapier                                                                    0                                   47                   71                249                313               491Andere waardepapieren

Totale liquiditeit 317 664 939 1.265 1.662 2.797

Liquiditeitspercentage '

53 70 73 '      80        88 '      93

Bron: Jaarverslagen van het Verband der Osteireichischen Landes-Hypothekenanstalten.

Ofschoon de hypotheekinstellingen, zoals in tabel 43 duidelijk naar
voren komt, voor een steeds grotere liquiditeit hebben zorg gedragen,
nam de verstrekking van middelen aan derden in een nog iets boven
het landelijk gemiddelde liggend tempo toe. Het aandeel van deze in-
stellingen in het totale Oostenrijkse kommerci8le kredietvolume nam van
ultimo 1951 tot ultimo 1962 toe van 6 tot 9%.

w)      Opgemerkt   zij,   dat   de  hypotheekinstellingen ( statutair) verplicht   zijn ten minste
50% der bij hen berustende tegoeden in liquide vorm aan te houden.
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Het beloop van de kredietverlening door de provinciale hypotheekinstellingen (mln Sch.) TABEL 44.

1 :E   a
8                             1  f E i & 98                                   1! 7 .           9 :  93   ·Z 16-m.    .IM   :..#,21%   =   - . E' :   *     2 .8           I            k. >        : . .

52            .56.9            5.: : : E.El   4 E1 11 1,4 1 4 911 6D  -im ' Sh < 3: , > 1 == ; 2 3 13 31 8,&3 :  afl
<=.E

1951 53 1 66       49       17 289

84    1           I       3   1    1 1 2

6-0 1(1.789
1

6%

1952        59  |    79       64        6                       296       91                4  |
138 733 11.365 6%

1953        73      77        76        10 328 178   ' 5 37      1           60 80 13.315 6%
1954 109      76       139   1    14 461 268 103       55     1.123 17.320 6 9

1955 174 104
216   I   29                       519

' 425        11       71       39 1.517 21.272 7%
1956 1.802 24.084 8%
1957 334 217 278   &   31 676 586   17  47 ' 13 2.182 28.365 8%
1958 469 217 170   |    41 797 674 9       30       75 2.600 31.585 8%
1959 594 230 206   1   31      23 184 971 1 782        14       21       73 3.108 37.180 8%
1960 740 360 235       44      31 261 1.045 1 894   1    17       12       68 3.695 44.877 8%
1961 919 ' 393 257   1   57      32 348 1.149     1.025 21 -- 97 4.298 52.384 8%
1962 1.061    396 300   L   71      35 443 1.270   , 1.218 23 - 171 4.988 57.196 9%

Bron:   Mitteilungen des Direktoriums der Osterreichischen Nationalbank.



De dekking van de door de hypotheekinstellingen verstrekte middelen (in mln
Schilling) TABEL 45.

Hypothekaire Kommunal- OverigeUltimo darlehen Totaal 1)leningen debiteuren

1951 278,8 336,7 56,7 672.2

1952
4

302,7 365,9 68,9 737,5

1953 352,3 401,8 89,6 843,7

1954
 

516,2 542,9 100,5 1.159,6

1955 1 734.3 728,6 131,0 1.593,9

1956 896,0 818,0 155,3 1.869,3

1957 1.151,4 906,5 170,0 2.227.9

1958
'

1.242,8 , 1.190,8 182,5 2.616,1

1959 1 1.440.6 1.507,8 174,4 3.122,6

1960 1.764,3 1.739,7 203,2 3.707,2

1961 2.049,2 2.043,2 200,5 4.294,9

1962
|

2.496,0 2.288,0 207,0 4.991,0

Bron:  Jaarverslagen  van het Verband der Osterr.   Landes-Hypothekenanstaiten
1) inklusief kredieten aan kredietondernemingen, vandaar afwijkingen met de in tabel 44
gegeven cilfers.

In het spreidingspatroon van de door de hypotheekinstellingen aan
de diverse sektoren van het cconomisch leven ter beschikking gestelde
middelen traden in de loop der laatste 10 jaren belangrijke verschuivin-

gen op. De landbouw en de woningbouw - van oudsher sektoren waar-
bij deze instellingen een vrij grote financieringsfunktie vervulden -
kwamen (en komen) bij de kredietverlening der hypotheekinstellingen
steeds meer op de voorgrond. Daarentegen nam de kredietverlening aan
de publiekrechtelijke lichamen in deze periode aanmerkelijk minder snel
toe, zodat deze sektor met een vrij forse daling van het procentuele aan-
deel in het door deze instellingen in totaal verleende kredietbedrag ge-
noegen moest nemen. Bij dit laatste kan nog worden aangetekend, dat
de kredietverlening aan de publiekrechtelijke lichamen, die in 1948 nog
voor 68% en in 1951 nog voor 43% door de hypotheekinstellingen
werd verzorgd, einde 1962 voor nog maar 3 5% bij deze instellingen
berustte.

Ter verklaring van de steeds in belang toegenomen middelenver-
schaffing aan de landbouw en de woningbouw kan worden gewezen op

de verschillende (land- en woning)bouwakties, die in 1954 en volgende
jaren werden gevoerd. Chronologisch gerangschikt waren dit:

1    de E.R.P.-Wohnbauaktion
In het kader van deze in 1954 gestarte en in 1956 afgesloten aktie
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werden 80 mln Schilling van de E.R.P.-tegenwaarderekening (tegen
een   rente  van  1% )  en  80  mln  Schilling  van de hypotheekinstellin-
gen (tegen de normale rente) ter beschikking gesteld van de wo-
ningbouw. Voorwaarde roor het in aanmerking komen voor een
(3%-29 jaar lopende) lening uit deze pot van 160 mln Schilling
was, dat de bouwsom niet meer dan 100.000 Schilling (150.000 voor
families met ten minste 7 kinderen) beliep en dat de adspirant-bou-
wer 1 5-2090 van de bouwsom uit eigen middelen kon financieren.

Met het aldus geniobiliseerde bedrag van ten naaste bij 200 mln
Schilling werden 1.742 huizen met in totaal 2.208 woningen ge-
bouwd  (23).

2    de op 7 juli 1954 van kracht geworden Bundeswohnbauf6rderungs-
gesetz 1954 (24)
Deze wet bepaalde, dat de van overheidswege via de provincies te
verlenen steun aan de woningbouw gelijkelijk moest worden ver-
deeld over:
a) bouw ter vervanging ran de nog bestaande barakken-woningen,

b) bouw door gemeenten,
c) bouw door bouwverenigingen ten algemenen nutte en
d) partikuliere woningbouw.
Bedoelde overheidssteun kon bestaan uit: direkte leningen, borg-
stelling, jaarlijkse rentebijdragen en bouwpremies.
Omdat de rente van de in het kader van deze wet verleende lenin-
gen afhankelijk van het telkens vigerende Bankdiskonto werd ge-
steld (314% boven dit diskonto), toonden de hypotheekinstellingen
slechts weinig belangstelling. Volgens de experts van deze instel-
lingen hield deze binding te grote risiko's in omdat zij bij een wij-
ziging van het diskonto de rente op de feeds uitgegeven pandbrie-
ven en Kommunalschuldverschreibungen niet konden wijzigen.
Ultimo 1955 hadden de hypotheekinstellingen 604 leningen ver-
strekt tot een totaal van 48 min Schilling. Voor ultimo 1956 waren
deze cij fers 1.020 leningen  en een totaalbedrag van 68 min Schilling.
In ongeveer 2/3 van het aantal gevallen, waarin de hypotheekinstel-
lingen leningen verstrekten, bestond de overheidssteun uit jaarlijkse
rentesubsidies + borgtocht. Bij ongeveer  1/3  van het aantal lenin-
gen werden alleen jaarlijkse rentesubsidies gegeven. Voor een slechts
z66r klein percentage der bouwprojekten werden naast de leningen
van de hypotheekinstellingen direkte (overheids)leningen of bouw-
premies toegekend (25).

(2 3)   Tittigkeitsbericht   fur  das  Jahr   1956,   biz. 1 5; Verband der 6sterr.   Lands-Hypo-

thekenanstalten.

(24)   Bundesgesetzblatt   fur die Republik Oesterreich   1954,   Nr.   153.
(25)   Titigkeitsbericht  fur  das  Jahr  1955,  blz.  24  en 25; Verband  der 8sterr. Landes.

Hypothekenanstalten, alsmede Titigkeitsbericht  fik  das  Jahr  1956,  biz.  15.

154



3    de Bergbauernkredit-Besitzfestigungsaktion
In het raam van deze aktie verklaarden de hypotheekinstellingen
zich in 1955 bereid tot een totaalbedrag van 100 mln Schilling hypo-
thekaire leningen te verstrekken. Op het telkens uitstaande bedrag
gaf het Ministerie van Land- en Bosbouw een rentebijdrage van 2%,
op voorwaarde dat de betrokken provincie een gelijke bijdrage ver-
leende. De rentekostenvermindering beliep derhalve in totaal 4%.
Alleen de landbouwers in de bergachtige streken van het land kwa-
men voor de hooguit 10 jaren lopende leningen in aanmerking. De
gelden der leningen moesten worden besteed voor de nieuw- of ver-
bouw van gebouwen, de verbetering van de woongedeelten der boer-
derijen, de aansluiting op het elektriciteitsnet en/of de waterleiding,
de bouw van silo's en dergelijke.
De afwikkeling van de leningen liep vrijwet uitsluitend via de hypo-
theekinstellingen in samenwerking met de provinciale overheid en
de „Landwirtschaftskammer" der betreffende provincie.
In de tweede helft van 1956 werd de aktie ook uitgebreid tot de
landbouwers, die niet in bergachtige streken woonden. Voortaan
werd de hierboven bedoelde aktie aangeduid met „Bergbauernbesitz-
festigungs- und Flachlandbauernaktion".
Toen het oorspronkelijke bedrag van 100 min Schilling einde 1956
vrijwel volledig was toegekend, besloten de hypotheekinstellingen
de aktie niettemin voort te zetten uit eigen middelen. Een nieuwe
limiet werd daarbij niet gesteld.
Ultimo 1959 waren aan 5.200 landbouwers tot een totaal van 240
min Schilling leningen toegekend. Voor meer dan 190 mln was
reeds uitgekeerd (26).

4  De hypotheekinstellingen waren voorts ook betrokken bij enkele
E.R.P.-kredietakties ten bate van de land- en bosbouw. Op deze
plaats volstaan  wij  met deze akties te vermelden. Het waren:
a) , de Aktion zur Durchfuhrung von Investitionen in der Forstwirt-

schaft;
b) de E.R.P.-Kreditsonderaktion fur Klein- und Mittelbetriebe der

Forst-, Land- und Holzwirtschaft;
c) de Aktion zur Ftirderung des Landarbeitereigenheimbaues;
d)  de Aktion zur Eingliederung von Fluchtlingen in die Landwirt-

schaft;
e)   de  Aktion zur Neubesiedlung auslaufender Bauernh6fe    (27).

(26)    TItigkeitsbericht  fur  das  Jahr   1959,   biz. 20; Verband der asterr. Landes-Hypo-
thekenanstalten.

(27)   'Iltigkeitsbericht  fur  das  Jahr   1936,   biz. 16; Verband der Bsterr. Landes-Hypo.
thekenanstalten.
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Het is jammer, dat de jaarverslagen van de hypotheekinstellingen-
organisatie omtrent de omvang van de medewerking van deze instel-
lingen aan deze akties geen cijfermatige gegevens verstrekken.

Voorts moet men, aldus de jaarverslagen van het Verband der 6s-
terr. Landes-Hypothekenanstalten, bedenken, dat behalve de onder de
betreffende rubrieken aangegeven bedragen ook nog aanzienlijke som-
men afkomstig van de aan de gemeenten en andere publiekrechtelijke
lichamen verstrekte middelen aan de landbouw en de woningbouw zijn
toegevloeid.

Wanneer wij de door de hypotheekinstellingen verleende kredieten
naar hun omvang en looptijd beschouwen, blijkt, dat deze instellingen
zich in het voorbije decennium vooral met het middelgrote krediet heb-
ben bezig gehouden en dat zij vrijwel uitsluitend op lange termijn mid-
delen ter beschikking hebben gesteld. Op het stuk van het krediet met
een looptijd van langer dan 5 jaar behoeven zij alleen in de spaarbanken
hun meerdere te erkennen.

Verdeling van de door de hypotheekinstellingen verleende kredieten naar omvang
en - looptijd (in mlo Schilling) TABEL 46

1 10.000 S 50.000 S 300.000 S 1 mln S Groter

Ultimo Tot tot tot tot tot dan Totaal
10.000 S 50.000 S 300.000 S 1 rnln S 5 mlo S 5 min S

1952 42,7 125,3 569,5 737,51)

1957        64 454 749 576 386 2.229 1)

1962        74 867 1.198 740 1.128 981 4.988

3 maanden 12 maanden
Ultimo I Tot tot tot  

Langer dan Totail
3 maanden 12 maanden 5 jaar 5 jaar

1952 7,5 60,6 44,9 624,5 737,51)

1957
'

40             52 177 1.960 2.229  1)

1962           89            61 183 4.655
 

4.988

Bron: Mitteilungen des Direktoriums der Osterreichischen Nationalbank
1) inklusief kredieten aan kredietondernemingen

Bij de in de voorgaande hoofdstukken besproken liquiditeits- en
kredietvoorschriften van 1952 en volgende jaren werden de hypotheek-

instellingen lang buiten schot gelaten. Immers pas op 31 maart 1960
kwam de centrale bank met deze groep kredietondernemingen tot een
eerste gentlemen's agreement. Bij deze overeenkomst verplichtten de
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De liquiditeits- en kredietvoorschriften voor de hypotheekinstellingen TABEL 47
Naleving der liquiditeitsvoorschriften Naleving der kredietvoorschriften

rnln S.

Verplichtingen Voorgeschreven   Aanwezige Krediet- ' Verleende Toegestane Marge tot het
hquiditeit   hquiditeit Surplus plafond I kredieten    i   doch niet

kredietplafondverl. kiediet.   
April 1960 2.139 855 1.411 556 616 1 468 148 24%
Ultimo 1960 2.048 819

1.256              437               751      I  -    -                  168              22%

Ultimo 1961 2.481 993 1.499 506 818 158 ' 19%
Ultimo 1962 3.016 1.206 1.935 749 871 677 194

 

22%
Sept. 1963 3.298 1.319 2.110 791 913 749 164 18%

Bron: Mitteilungen des Direktoriums der Osterreichischen Nationalbank



hypotheekinstellingen zich een liquiditeit van de eerste- en van de twee-
de orde van in totaal 40% van hun verplichtingen 9) aan te houden.
Bovendien werd toen ook voor hen een kredietplafond van kracht.

Wanneer wij zien, dat hun liquiditeit steeds aanzienlijk hoger dan de
roorgeschreven omvang van 40% heeft gelegen en hun kredietverlening
voortdurend ruim beneden het kredietplafond is gebleven, kunnen wij
gevoeglijk stellen, dat de hypotheekinstellingen zich in de praktijk
zonder veel moeite aan het gentlemen's agreement hebben kunnen hou-
den.

Aan een vraagstuk, waaraan in de jaarverslagen van het Verband
der dsterr. Landes-Hypothekenanstalten meerdere malen aandacht werd

geschonken nl. het ontwerpen van nieuwe „Satzungen" - in het hier-
navolgende zullen wij van statuten spreken - en het daarmee samen-
hangende twistpunt van het toezicht op de hypotheekinstellingen, wil-
len wij bij onze bespreking van deze groep instellingen niet zonder meer

voorbijgaan.

Na jarenlange roorbereidingen legden de hypotheekinstellingen
op 27 april 1950 het Ministerie van Financien de door hen uitgewerkte
ontwerp-statuten voor. Terwijl er vervolgens op het stuk van het werk-
terrein en de leiding tussen het Ministerie en de hypotheekinstellingen
geen principieel verschil van mening bleek te bestaan, leidde het met
betrekking tot het toezicht voorgestelde artikel tot een langdurige dis-
kussie. Kort samengevat kwamen de daarbij door partijen ingenomen

standpunten hierop neer, dat de hypotheekinstellingen van oordeel wa-
ren, dat er reeds voldoende toezichthoudende instanties bestonden ter-
wijl het Ministerie stelde, dat het reeds lang voor de totstandkoming van
de zogenaamde Kreditwesengesetz op een bijzonder toezicht op de hy-
potheekinstellingen aanspraak had kunnen maken. De hypotheekinstel-
lingen bestreden deze stelling en wezen erop, dat krachtens de wetgeving
sinds 1874 het toezicht op de provinciale hypotheekinstellingen uitslui-
tend bij de provincies had berust. De in de vroegere statuten opgenomen
alinea „Der Bundesregierung wird das in den Gesetzen vorgesehene

')  De obligaties werden daarbij door de Nationalbank buiten beschouwing gelaten.
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Aufsichtsrecht und die Bestellung der Staatskommissars gewahrt" (28)
was in de ogen van de hypotheekinstellingen een inhoudloze frase om-
dat, naast de Kreditwesengesetz, voor hen geen speciale wetten, die een
dergelijk toezicht impliceerden, van kracht waren. Het recht van toe-
zicht op basis i·an de Kreditwesengesetz, waaraan alle soorten krediet-
ondernemingen gelijkelijk waren onderworpen, werd door de hypotheek-
instellingen nooit in twijfel getrokken.

Beh,zh·e aan het toezicht, zoals bedoeld in de Kreditwesengesetz, zijn
de pandbriefinstellingen en de spaarbanken - zulks in tegenstelling tot
de bankensektor en de kredietkoi;peraties - ook nog op andere wijzen
aan overheidstoezicht onderworpen. Dit laatste wordt door de hypotheek-
instellingen  wel  zeer hoog opgenomen  10).

Het toezicht op de hypotheekinstellingen kan schematisch als volgt
worden weergegeven:

1.  Een door het Ministerie van Financien benoemde kommissaris, die
de uitgiften van pandbrieven en Kommunalschuldverschreibungen
en de daarmee samenhangende verstrekkingen van middelen aan
derden doortopend op hun wetmatigheid onderzoekt;

2.  Een op grond van de Wet van 24 april 1874 door de provinciale
overheid benoemde Staatskommissaris, die op de totale gang van
zaken toezicht houdt. Deze neemt deel aan de vergaderingen der
bestuursorganen en heeft bij alle besluiten, die hij strijdig met de
de wet of de statuten acht of die hij als schadelijk voor de betreffen-
de hypotheekinstelling beschouwt, het recht van veto;

3.    Het toezicht zoals voorzien in de Kreditwesengesetz, nog uitgebreid
door de statutaire bepalingen, die voorschrijven, dat ook de uitgifte
en kondities der emissies, de te voeren rentepolitiek en bijna alle
ook maar enigszins belangrijke beleidsdaden, zoals bijvoorbeeld

(28) Tatigkeitsbericht fur das Jahr 1951. biz. 15 en 16; Verband der 8sterr. Lands-
Hypothekenanstalten.

10)     . . . dass neben der Aufsicht nach dem Kreditwesengesetz,  das fur alle Geldinstitu-
te gleichmissig gilt, fur die Pfandbriefinstitute und Sparkassen noch Sonderaufsichten
bestehen, wiihrend fiir die Banken, Bankiers, Volksbanken und Raiffeisenkassen einer
weitere behardliche Aufsicht fehlt, ohne dass ein einleuchtender Grund zu ersehen
w*re, warum die Regelung gerade so und nicht vielleicht umgekehrt getroffen wurde.
T tigkeitsbericht  fur  das  Jahr   1931,   biz. 1 3; Verband der Bsterr. Landes-Hypotheken-
anstalten.
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het verlenen van kredieten aan de provincies, het overnemen van
deelnemingen, de aankoop van onroerend goed, de vestiging van
filialen etc., een bijzondere goedkeuring van het Ministerie van
Financifn behoeven;

4.  Een door het Ministerie van FinanciEn aangewezen accountant, die
iedere balans en elk jaarverslag kontroleert;

5.   De Rekenkamer, die alle balansen en jaarverslagen ontvangt en op
hun juistheid toetst;

6.   Het provinciaal bestuur, dat het recht heeft op elk ogenblik de gang
van zaken van „haar" hypotheekinstelling te kontroleren en inzage
van alle boeken en bescheiden kan verlangen.

Ofschoon de hypotheekinstellingen reeds ten tijde van de bespreking
der nieuwe statuten aan de hierboven vermelde vormen van toezicht en
kontrole waren onderworpen, wilde het Ministerie van Financi8n nog
een verder toezicht. Onafhankelijk van het dit Ministerie overeenkomstig
de Kreditwesengesetz toekomende recht van toezicht, wilde men de door
het Ministerie van Financien benoemde Staatskommissaris (bedoeld on-
der 1) op dezelfde wijze als de door de provinciale overheid aangewezen
Staatskommissaris (bedoeld onder 2) met het recht van veto tegen alle
besluiten der bestuursorganen toerusten. De diskussies over de nieuwe
statuten en het daarbij door het Ministerie verlangde veto-recht van de
door het Ministerie te benoemen Staatskommissaris verliepen uiterst
stroef en werden meerdere malen geruime tijd opgeschort 1 1) , Uitein-
delijk heeft het Ministerie van Financian zich, zoals ook blijkt uit de
passage, die Prof. Krasensky bij zijn bespreking van de hypotheekin-
stellingen in zijn „Geld- und Kreditpolitik" aan de leiding van en het
toezicht op deze instellingen wijdt 12), bij de bestaande vorm van over-
heidstoezicht neergelegd.

11)     In  het jaarverslag over  1937  schrijft het Verband der Bsterr. Landes-Hypotheken-
anstalten  nog:  , , . . .  und in einer Konferenz iiber die Abfassung der neuen Statuten  der
Lands-Hypothekenanstalten die diesbezuglichen Belange eingehend erBrtert."     (blz.
15)
In de verslagen over de hiernavolgende laren wordt met Keen woord meer over deze

vraagstukken gerept !

12)  „Die Verwaltung besteht aus einem Kuratorium und der Direktion, die Aufsicht
iibt ein von der Landesregierung bestellter Kommissar aus. Ebenso entsendet das Bun-
desministerium fiir Finanzen einen Treuhiinder, der uber die Deckungswerte wacht
und das Deckungsregister fiihrt."   Prof.   Dr. H. Krasensky,   Geld- und Kreditpolitik,
bijdrage in het Handbuch der Bsterreichischen Wirtschaftspolitik, biz. 166.
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HOOFDSTUK 6

DE OOSTENRIJKSE
LANDBOUWKREDIETKOOPERATIES

INLEIDING

De ontwikkeling van de techniek en de hierdoor mogelijk gemaakte
industrialisering van het economisch leven hadden tot gevolg, dat de
maatschappij van de 19-de eeuw een geheel nieuw beeld ging vertonen.
In zijn artikel „Genossenschaftspolitik" schildert Prof. Dr. A. Schobel
ons dit beeld met de slagwoorden „Allgemeine Notlage des Kleinen
Mannes, immer gr6sser werdende Verarmung und Verelendung, bitterste
Not; Niederzwingung eines Teiles des Handwerkes durch die Fabriks-
industrie, trgste Bedringnis des gesamten Kleinhandwerkes; Pauperis-
mus, Wohnungsnot, sittliche und materielle Verwahilosung; Erbver-
schuldung, Grundzersplitterung, katastrophale Verschuldung und Exe-
kutionen in der Landwirtschaft; schonungslose Ausbeutung und Wucher;
Kinderkrankheiten des Kapitalismus, schrankenloses Gewinnstreben,
Grundspekulation, Uebermacht der Geldoligarchie, Missbrauch der Wirt-
schaftsfreiheit, ubersteigerter Individualismus"   (1),

Bovenstaande, voor grote groepen van de bevolking welhaast on-
houdbare, situatie deed het saamhorigheidsgevoel der betrokkenen toe-
nemen en leidde tot het ontstaan van veelsoortige ko6peraties, geba-
seerd  op het principe van solidaire onderlinge hulpverlening  (2).

(1) Prof. Dr. A. Schobel, Genossenschaftspolitik, Handbuch der Bsterr.
Wirtschaftspolitik, Wien 1961, biz. 425.

(2) „Das ist ja der primir-wirtschaftliche Sinn jeder Genossenschaft, dass eine
Gruppe von Personen, meist territorial begrenzt, das, was der einzelne Wirt-
schafter, Wirtschaftshof, Familienhaushalt, Gewerbebetrieb durch eigene Tatig-
keit nicht erreichen kann, jedoch erreichen muss, wenn er bestehen soll, oder
erreichen will, auch nur, um ertriiglich leben zu k8nnen - dem einzelnen ab-
nimmt, auf sich nimmt und nun in dem wirtschaftlich stiirkeren Gruppenunter-
nehmen vollfuhrt, und so die Einzelperson aus schwieriger, oft auswegloser
Situation befreit." Bodenkultur,    Wien 1953, Wirtschaftsfreiheit und Genos-
senschaft, biz.  167.
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De thans geldende wetgeving op het stuk van het Oostenrijkse
kollperatiewezen maakt het lidmaatschap van een ko8peratie afhankelijk
van het nemen  van een „Geschiiftsanteil"  (GA).  Het  vaststellen  van  de
hoogte van het bedng ran bedoeld lidmaatschapsaandeel wordt aan de
statuten van iedere ko6peratie zelf overgelaten. Overeenkomstig de
Schillingeruffnungsbilanzengesetz beloopt dit bedrag echter ten minste
10 Schilling. Het vergoeden van een matige rente over de met het ne-
men van het lidmaatschapsaandeel gemoeide som is toegestaan, dividend-

achtige winstuitkeringen zijn evenwel bij de wet verboden.

De wet schrijft roor, dat uit de naam van de ko,6peratie uitdrukke-
lijk  moet  blijken  of de leden onbeperkt  dan wel beperkt aansprakelijk
zijn voor de gang van zaken van hun koBperatie.

De koiiperatie wordt in- en buiten rechte vertegenwoordigd door
een door de ledenvergadering gel<ozen bestuur, dat tevens belast is met

het bijhouden der boeken en de publikatie van de jaarstukken uiterlijk
6 maanden na het einde van het boekjaar.

De wet laat  het  al  dan niet aanwijzen  van  een  raad van toezicht  vrij.
Zo een ko8peratie op grond van haar statuten een dergelijk lichaam

kent, heeft deze uit en door de ledenvergadering gekozen en aan haar
alleen verantwoording verschuldigde instantie tot taak de boeken en
bescheiden, de balans en de voorstellen betreffende de winstverdeling te
kontroleren en zijn bevindingen op de algemene vergadering ter kennis
te brengen van de leden.

Iedere ko6peratie is verplicht aangesloten bij een „Revisionsver-
band". Ten minste een keer in de twee jaar wordt de gehele boekhouding
door een accountant van dit Verband gekontroleerd.

De in Oostenrijk bestaande ko8peraties kunnen in grote lijnen wor-
den onderverdeeld in:  a) Bau- und Siedlungsgenossenschaften,

b) Gewerbliche Genossenschaften,
c) Konsumgenossenschaften en
d) Landwirtschaftliche Genossenschaften.

In het hiernavolgende zullen wij ons beperken tot de landwirt-
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schaftliche- en de gewerbliche Genossenschaften en van deze twee
groepen alleen de kredietko6peraties onder de loupe nemen. De land-
bouwkredietko8peraties zullen wij aanstonds bespreken, de midden-
standskredietko6peraties in hoofdstuk 7.

HET ONTSTAAN VAN DE
LANDBOUWKREDIETKOOPERATIES

Het feit, dat het economisch leven van West- en Middeneuropa
omstreeks het midden van de vorige eeuw in het teken van de opko-
mende industrie kwam te staan, had zoor hen, die in de agrarische sek-
tor werkzaam waren tot gevolg, dat zij steeds meer in het geldverkeer
werden opgenomen en dat zij, wilden zij het hoge tempo van het ont-
wikkelingsproces kunnen bijhouden, zich in toenemende mate op de
markt moesten gaan orienteren.

Ter verhoging van de produktiviteit, noodzakelijk om aan de
konkurrentie van andere landen en met name van de landen van over-
zee het hoofd te kunnen bieden, moesten de agrarische bedrijven wor-
den gemoderniseerd en gerationaliseerd. Hiervoor waren niet zelden
de eigen financiele middelen ontoereikend. Voorzover het voor de ver-
wezenlijking van moderniserings- en rationaliseringsplannen benodig-
de kapitaal van derden kon worden betrokken, kwamen de door de
verhoogde produktiviteit bereikte resultaten veelal niet zozeer de land-
bouwer  als  wel de geldverschaffer ten goede !  In deze periode  was  im-
mers de woeker in de meest uiteenlopende vormen algemeen verbreid
(warenwoeker door levering van slechte kwaliteiten, grondwoeker
door opdrijving van grond- en pachtprijzen en geldwoeker door het
bedingen van buitensporig hoge renten) (3).

Friedrich Wilhelm Raiffeisen (1818 - 1888) gingen de noden van
de landbouwberolking, die hij van zeer nabij kende - hij was burge-
meester van het landelijke Weyerbusch im Westerwald (Duitsland) -,
zeer ter harte. In 1846 riep hij verschillende hulporganisaties voor de
armen in zijn gemeente in het leven. Hij baseerde zich daarbij op de

( 3)     Dr.  R.  Rasser, Die Raiffeisenkassen; Oesterr. Bank-Archiv  1954,  biz.  251.
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overtuiging, dat de welgestelden krachtens het gebod van de christe-
lijke naasteliefde verplicht waren de armen en noodlijdenden te hulp
te komen. Deze organisaties waren nog geen „Genossenschaften" zoals
Wij die thans kennen. Als leden traden immers niet de hulpbehoeven-
den maar de helpers op. Niettemin vertoonden deze organisaties en-
kele kenmerken, die wij thans nog bij de landbouwkredietkoBperaties
aantreffen: de aansprakelijkheid van de leden, de beperking van de ak-
tiviteiten tot een relatief klein gebied of een klein aantal personen en
het ondergeschikt zijn van het winststreven.

De eerste door Raiffeisen gestichte organisaties was geen lang le-
ven beschoren. Nadat het principe van louter weldadigheid was ver-
vangen door dat van de „Selbsthilfe-, vertoonden zijn organisaties
meer levensvatbaarheid. In zijn in 1862 in de parochie Anhausen ge-
stichte (eerste) Spar- und Darlehenskasse zag Raiffeisen h6t middel
om  enerzijds de spaarzin te wekken   en te stimuleren en anderzijds
kortlopende bedrijfskredieten te verstrekken. Deze „Darlehenskasse"
verzorgde ook zelf de aankoop van o.a. zaadgoed, veevoeder en kunst-
mest. De vaak voorkomende koppeling van de kredietverlening aan
het kopen van deze goederen was er niet zozeer op gericht (om) het
krediet veilig te stellen doch vormde veeleer een garantie voor een
verstandig besteden  van  de ter beschikking gestelde middelen   (4).

In Oostenrijk was de landbouwbevolking er in deze periode fi-
nancieel niet veel beter aan toe. Volgens Prof. Knoll vroegen de spaar-
banken in 1885 voor een hypothekair krediet een rente van 26 - 369
per jaar. Voor een zogenaamd Personalkredit werd toen een doorsnee-
rente van 1 90 per week betaald, soms zelfs 100 - 500% per jaar (5)!

Tegen deze achtergrond vonden de ideefn van Raiffeisen weldn ook
hier allerwege een grote weerklank.

De eerste overeenkomstig de beginselen van Raiffeisen in Oosten-

rijk tot stand gekomen landbouwkredietko6peratie was de Kasse
Muhldorf bei Spitz i.d. Wachau in NiederBsterreich   (1886).   Bij    de

(4)  Dr. R. Rasser, Die Raiffeisenkassen; Oesterr. Bank-Archiv 1954, blz. 253·
( 5)     Prof.  Dr. A. Schobel, Genossenschaftspolitik; Handbuch  der 6sterr. Wirtschafts-

politik, Wien 1961, blz. 430.
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oprichting van deze en de weldra in alle provincies in het leven geroe-
pen Raiffeisenkassen bleef de provinciale overheid niet louter passief;

zij verleende, zij het kleine, subsidies en stelde veelal een ambtenaar

ter beschikking, die de landbouwbevolking met raad en daad moest

bijstaan. Bij de eeuwwisseling was het aantal landbouwkredietko6pera-
ties in Oostenrijk  de 600 reeds gepasseerd  (6).

Reeds in 1894 werd te Innsbruck de eerste provinciale Genossen-

schaftszentralkasse gesticht. 53 Raiffeisenkassen waren toen bij deze
instelling aangesloten. Ook in de andere provincies liet de oprichting
van een dergelijke Zentralkasse niet lang op zich wachten (7).

ENKELE KENMERKEN VAN DE ORGANISATIE EN VAN DE
WERKZAAMHEDEN DER OOSTENRIJKSE
LANDBOUWKREDIETKOOPERATIES

De landbouwkredietko8peraties zijn in Oostenrijk naar provincie
geordend. In iedere provincie (er zijn er 9) bestaat er een, zoiven
reeds aangeduid, Revisionsverband en een Zentralkasse. Deze laatste

bezit eveneens de rechtsvorm van een ko6peratie. De plaatselijke land-
bouwkredietko6peraties zijn in dit geval de leden. De provincie We-
nen kent geen eigen Revisionsverband en ook geen eigen Zentralkasse,
de aldaar gelegen landbouwkredietko6peraties vallen organisatorisch on-
der de provincie Niederijsterreich. In vier provincies (Vorarlberg, Salz-

burg, K rnten en Burgenland) zijn Revisionsverband en Zentralkasse
samen ondergebracht in zogenaamde Landesgenossenschaftsverbinde  (8).

De hierboven genoemde Zentralkassen en Landesgenossenschafts-
verbande worden op hun beurt gekontroleerd door het Allgemein Ver-
band fur das landwirtschaftliche Genossenschaftswesen. De Zentralkas-

sen zijn niet alleen klearinginstituten van de Raiffeisenbanken in de res-

pektievelijke provincies, maar zijn bovendien ook aandeelhouders van de

(6)  Dr. R. Rasser, Die Raiffeisenkassen; Oesterr. Bank-Archiv 1954, biz. 255.
( 7)       Prof.  Dr. A. Schobel, Genossenschaftspolitik;   Handbuch   der 6sterr. Wirtschafts-

politik, Wien 1961, blz. 431.
(8)  Dr. K. Schaller, Die Organisation der Raiffeisenkassen und ihre wirtschaftliche

Bedeutung in Oesterreich; Oesterr. Bank-Archiv 1958, blz. 331.

165



in 1927 te Wenen gestichte Genossenschaftliche Zentralbank A.G. Deze
Zentralbank kan op haar beurt worden beschouwd als het klearinginsti-
tuut van de provinciale centralen. Voorts brengt de Zentralbank deze
provinciale centralen in verbinding met de Nationalbank en de geld-
en kapitaalmarkt (9). De motieven, die destijds (1927) tot de stichting
van de Genossenschaftliche Zentralbank leidden, waren onder meer:

a) de louter naar provincie opgebouwde organisatie der Raiffeisen-
kassen was in normale situaties voor de voorziening in de meest

dringende kredietbehoefte van de verschillende ko8peraties wel toe·
reikend doch schoot bij misoogsten, overstromingen en andere ram-
pen, die een groot gedeelte van een provincie troffen, steeds tekort.
De nieuwe landelijke Zentralbank zou in dergelijke noodsituaties
uitkomst kunnen bieden.

b) het ontbreken van een, het gehele land omrattende, specifieke
landbouwkredietcentrale had tot gevolg, dat overtollige landbouw-
gelden in verschillende provincies bij instellingen werden gedepo-
neerd, die deze gelden slechts ,·oor een zeer klein gedeelte ook weer
aan de landbouw ten goede deden komen. Alleen daar, waar de
Zentralkassen hun overtollige middelen naar hun rekening bij de
provinciale hypotheekinstelling overmaakten, bestond er een grote
kans, dat de op deze manier uit de landbouwsektor weggevloeide
bedragen uiteindelijk toch weer bij de landbouw terecht kwa-
men (10).

Van de 1.750 per 15 maart 1963 in Oostenrijk bestaande landbouw-
kredietkoBperaties (met in totaal ten naaste bij 546.000 leden) waren er
meer dan 1.700, die een onbeperkte aansprakelijkheid der leden ken-
den (11).

De landbouwkredietk08peraties kunnen voorts worden onderschei-
den in zogenaamde Sonntagskassen en Raiffeisenkassen „mit Tagesver-
kehr". De eerste groep, wier loketten alleen op zondag gedurende en-

(9) Genossenschaftliche Zentralbank A.G., Jaarverslag 1957.
( 10) Genossenschaftliche Zentralbank  A.G..  Jaarverslag  over   1957.
(1 1) Oesterreichischer Raiffeisenverband,   Jaarverslag   1962,  biz.  90.
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kele uren ,66r of nA de Hoogmis geopend zijn, neemt in hoofdzaak

spaargelden in ontrangst en verleent vrijwel uitsluitend borgtochtkre-
dieten. Het besturen van een dergelijke Sontagskasse wordt als een ere-
funktie beschouwd. De tweede groep neemt zowel spaar- als girogelden
aan en verleent verschillende soorten kredieten. Het hypothekaire- en
het wisselkrediet nemen bij hen echter de belangrijkste plaats in. De
leiding van deze kredietko6peraties berust bij bezoldigde funktionaris-
sen (12). Was het aantal van deze tweede groep kouperaties in 1949
nog maar 192, thans ligt dit niet ver beneden de 850 (13).

Krachtens de wetgering op het stuk van het koaperatiewezen en
overeenkomstig de statuten der landbouwkredietkoaperaties kent iedere
raiffeisenbank een bestuur en een raad van toezicht. Het bestuur bestaat
uit 6 personen, waarvan er ieder jaar 3 aftreden doch herkiesbaar zijn.
De raad van toezicht - oorspronkelijk een fakultatief orgaan, doch
thans in de statuten der raiffeisenbanken dwingend voorgeschreven -
heeft 6 of 9 leden; ieder jaar treden 2 (bij 6) of 3 (bij 9) leden af. Ook
de afgetreden leden van de raad van toezicht kunnen herkiesbaar worden

gesteld  ( 14)

DE ONTWIKKELING VAN DE
LANDBOUWKREDIETKOOPERATIES NA DE TWEEDE
WERELDOORLOG

De opneming van Oostenrijk in het Duitse Rijk - van maart 1938
tot mei 1945 - bracht, behalve de ook aan de andere soorten krediet-

ondernemingen als het ware dwingend voorgeschreven oorlogsfinan-
ciering, voor de landbouwkredietkoBperaties een grondige wijziging in
de opbouw van hun organisatie met zich. In de plaats van de ordening
naar provincie kwam een groepering naar zogenaamde Verwaltungs-
gebiete (Ostmark, Donauland, Alpengau en Sudmark). De huidige  Ge-
nossenschaftliche Zentralbank A.G., destijds nog Girozentrale der dster-
reichischen Genossenschaften geheten, werd via het overnemen van

(12) Dr. R. Rasser, Die Raiffeisenkassen; Oesterr. Bank-Archiv 1954, biz. 256.
(1 3) Oesterreichischer Raiffeisenverband, Jaarverslag   1962,   blz.   90.

(14)    Dr. R. Rasser, Die Raiffeisenkassen; Oesterr. Bank-Archiv   1954  blz.   256,
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65,6% van het aandelenkapitaal een dochteronderneming van de Deut-
sche Zentralgenossenschaftskasse in Berlijn. Naarmate de oorlog voort-
duurde was de vroegere Girozentrale steeds minder in staat de haar bij de
oprichting in 1927 toevertrouwde taken te volbrengen. Van de bij haar
aangehouden tegoeden was ultimo 1944 voor bijna 62% in Reichspapier
en voor nauwelijks 17% in kredieten „belegd". Ultimo 1937 waren de
hiermee vergelijkbare cijfers respektievelijk 1 V2% voor de waardepa-
pieren  en  5090  voor  de  kredietverlening !  Bij het einde  van de tweede

wereldoorlog stonden derhalve (ook) bij de landbouwkredietko6pera-
ties tegenover de tegoeden grote hoeveelheden waardeloos geworden
„Deutsche  Kriegsaktiva"  (13).

Na de tweede wereldoorlog werd de organisatie der landbouwkre-
dietinstellingen van v66r 1938 hersteld. Omdat de vroegere funktionaris-
sen, die gedurende de oorlog op non-aktief waren gezet, zich weer be-
schikbaar stelden, had dit herstelproces een viot en vrij soepel verloop.
De eerste grote opgave, waarvoor de Raiffeisenkassen werden gesteld,
was de omwisseling van de Reichsmarkbiljetten in Schillingbiljetten
krachtens de Schillinggesetz. Ofschoon zij destijds slechts ongeveer 696
van alle Oostenrijkse tegoeden beheerden, ontstonden bij hen konversie-
tegoeden tot een bedrag van cirka 1,2 milliard Schilling, hetgeen neer-
kwam op 15% van de konversietegoeden bij het gehele Oostenrijkse
kredietapparaat  ( 16).  Ook  bij  de  tenuitvoerlegging  van de tweede  sane-

ringswet, de Wahrungsschutzgesetz, heeft de organisatie der landbouw-
kiedietkouperaties een meer dan evenredig aandeel geleverd.

Het terugkerend vertrouwen van de landbouwbevolking in hun
Raiffeisenkassen en Zentralkassen kwam in de steeds toenemende som
der tegoeden, in het bijzonder van die der spaartegoeden, tot uitdruk-
king. Ofschoon het aandeel der landbouwkredietko6peraties in het totale
Oostenrijkse tegoedencijfer betrekkelijk klein is, tonen de cijfers duide-
lijk aan, dat dit aandeel in de jaren na 1951 - stabilisering van de koop-
kracht van de Schilling en verhoging der renten op spaargelden - zich
steeds in stijgende lijn heeft bewogen. Ultimo 1962 beheerden zij 14%

( 15) Genossenschaftliche Zentralbank A.G., Jaarverslag  over   1957.
( 16) Ernst Strasser, Die Leistungen  der Landwirtschaftlichen Kreditgenossenschaften

seit 1945; Oesterr. Bank-Archiv 1953, biz. 170 en 171.
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van alle tegoeden bij het totale krediet-apparaat. Ultimo 1951 was dit
percentage nog slechts 7 !

Dat de cijfers van de girale tegoeden bij de landbouwkredietko8pera-
ties een heel stuk bij die van de spaartegoeden achterblijven moet worden
toegeschreven aan de omstandigheid, dat het girale geldverkeer ten plat-
telande nog in een beginstadium verkeert. Met name als gevolg van het
feit, dat de Zentralkassen bij de uitbetalingen van de opbrengsten van
de verkoop van vee en landbouwprodukten de girale betalingswijze be-
zigen, wordt ook in de landbouw het giroverkeer steeds meer verbreid.

Op het stuk van de spaargelden kunnen de landbouwkredietkotipera-
ties op 66n lijn worden gesteld met de sektor van de banken en bankiers.
Ook zij beheren immers ongeveer 18% van alle spaarsaldi bij het Oos-
tenrijkse kredietapparaat.

Na de tweede wereldoorlog bleef het ter beschikking stellen van
goedkope kredieten aan de landbouw de hoofdtaak van de Raiffeisenkas-
sen. Nadat in de eerste periode, de jaren 1945 tot en met 1947, de kre-
dietvraag ook in de agrarische sektor niet groot was geweest - het op-
genomen kredietbedrag nam zelfs af -, deed het geldverkrappend effekt
van de Wahrungsschutzgesetz zich weldra ook hier gevoelen.

De ontwikkeling van het landbouwkrediet (mln. S.) TABEL 48

KOMMeRCiELE TOTAAL         IULTIMO KREDIETEN AAN DE kOMMERCI LeKREDIET
LANDBOUW VOLUME                   

1946 208 1.870 117.1949 184 2.146 9%
194 8 377 3.886 10 0
19 49 536 5.779 9 7,
1950 630 8.2/2 8 5
1951 760 10.989 7 7.
1952 1.037 11.365 9  5
1953 1.309 13.315 10 5
1954 1.753 17.320 10   51955 2.426 21.292 11 51956 1.502 24.084 10 5
1957 2.781 22.365 10 %
1958 2.732 31.585 9%
1959 3.386 37180 9%
1960 3.979 44.877 9 f,
1961 4.477 52.384 9%
1962 5.214 57.196 90

Bron: Mitteilungen des Direktoriums der Osterreichischen Nationalbank.
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Ofschoon, zoals ook uit de cijfers van tabel 48 blijkt, de uitbrei-
ding van de kredietverlening aan de landbouw in de naoorlogse periode
ongeveer gelijke tred heeft gehouden met de expansie van het totale
kommerciele kredietvolume, mogen wij hieruit nog geenszins de kon-
klusie trekken, dat de landbouw voldoende middelen heeft ontvangen
om in zijn ontwikkeling de andere sektoren van het economisch leven te
kunnen bijhouden. Een beknopte analyse van de struktuur van de Oos-
tenrijkse landbouw laat een geheel tegengestelde ontwikkeling zien.

Van de totale opperrlakte van Oostenrijk kan ruim 4952 als land-
bouwgrond en ten naaste bij 371/'298 als bosbouwgebied worden aange-
merkt. Ruim 20  ran de bevolking vindt in de land- en bosbouw em-
plooi. Zoals uit onderstaande cijfers naar voren komt, staat de Oosten-
rijkse landbouw in het teken van het klein- en middelgroot bedrijf. De
nadruk valt echter op het kleinbedrijf. Slechts 85.000 landbouwbedrilven
hebben vreemd personeel in dienst. Het or·ergrote gedeelte der bedrijven
is louter familiebedrijf.

Sinds de volkstelling ran 1880 is het aandeel van de landbouwbevol-
king in de totale bevolking sterk teruggelopen. De industrialisatie heeft
ook hier tot deze ontwikkeling geleid.

Indeling der landbouwbedrijven naar omvang TABEL 49

PROCENTUREL AANDEEL

BEDRUFSOMVANG AANTAL GEDRUVeri 1 rl °/. VAn De BESCHIKBARE
LANDBOUWGROMD

0.5 - 2 La. 105.213 24,3                      1,6
2  -  5 ha, 102.687 23,7 4,4

5  -  20 ha. 158.421 36.6 et,8

20   - 100 ha. 60.249 13.9 26.6
GROTER DAM  log ha. 6.298                 1,5                  45.6

432.848 too.0 too,O

Ben: Dr. Rudolf Leopold, Agrarpolitik: Handbuch der 6sterreichischen Wirtschaftspolitik, Wien
1961, blz. 370.

De landbouwbevolking in verhouding tot de totale bevolking TABEL 50

VOLKS- BEVOLKING WERKZAAM
1880·100    LANDBOUWBEVOLKING18&0.100TELLING IM 1000 IN LAND EM BOSBOUW

TOTALE BEVOLKING

,&80 5.729 100 2.59.5 too 45,3 %
1910 6.546 /I 6 2.098 20 3 1,3   S

1934 6,960 II8 1.842             71            27,3 0
1951 6.934 121 1.5,6        53       11,9 %

Bron: Dr. Rudolf Leopold, Agrarpolitik; Handbuch der Osterreichischen   Wirtschaftspolitik,    Wien
1961, blz. 380.
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Het dagelijkse leven van de agrarische bevolkingsgroep in Oosten-
rijk is uiterst sober en vergt een grote inspanning. In het bijzonder geldt
dit voor de meer dan 167.000 landbouwbedrijren in de bergachtige stre-
ken.

Als uitvloeisel van de sociale vooruitgang is de arbeidende mens
hogere eisen gaan stellen. Omdat het moderne verkeer de produktiefak-
tor arbeid veel mobieler heeft gemaakt, richt het aanbod van arbeids-
krachten zich steeds meer op die plaatsen, waar de arbeidsvoorwaarden
en de levensomstandigheden het gunstigst zijn. De industrie in de ste-
den met moderne nieuwe woonwijken bleek en blijkt in dit verband een
grote aantrekkingskracht te bezitten.

Het op vrij grote schaal wegtrekken van arbeidskrachten uit de land-
bouw had (en heeft) tot gevolg, dat de landbouwbedrijven tot een
steeds verder doorgevoerde mechanisatie moe(s)ten overgaan. In vele
gevallen was (en is) de bedrijfsoppervlakte voor een rationele bewerking
met machines absoluut aan de krappe kant. Verder moe(s)t voor de
aanschaf van de machines vrijwel steeds krediet worden opgenomen
terwijl het nog een grote viaag was (en is) of de middelen voor de af-
lossing en de betaling van rente zouden (en zullen) kunnen worden op-
gebracht. Het bestand aan landbouwmachines vertoonde de laatste decen-
nia een zeer grote uitbreiding. Onderstaande cijfers spreken voor zich.

Het rendement, dat het in de landbouw geinvesteerde kapitaal levert,
is naar verhouding zeer gering. Op grond van het thans bestaande kos-
ten- en prijzenbestel kunnen de landbouwbedrijven niet die kostendek-
king bereiken, die in een redelijke verhouding tot de risiko's en de in-
spanningen van de landbouwer staat. Het ligt voor de hand, dat de boe-
renstand er op den duur geen genoegen mee zal nemen, dat de door
zuinig te leven vergaarde spaargelden, die gebruikt worden voor een
gedeeltelijke financiering der noodzakelijke investeringen, een geringere
rente afwerpen dan de spaargelden, die buiten de landbouwsektor wor-
den belegd. De financiele onderwaardering van de arbeid der landbouw-
bevolking blijkt ook wel hieruit, dat, getuige de cijfers van tabel 52, het
inkomen van de zelfstandige landbouwer in 1959 ongeveer de helft van
het loon van een landarbeider (volgens kollektief kontrakt) beliep !

Opbrengst, inkomen en loonaanspraak per ha. landbouwgrond TABEL 52

OPBREMOST INKOMEN LOONAANSPRAAK VERSCHILTUSSEN
JAAR    (BRUTO-LOMEN  (opBRENGST-   (voLGENS koL.  INKOMeN 4.Ano-

EN VERBRUIKTE RENTE VAN LEKTIEvE oveR BOUWER Brl
MATERIALEM) KAPITAAL) EEMKOMST) LOONAANSPRAAK

1950/1951 1.222,34 33 j,27 839.29 508.02

1954/,955 2.2/6,66 857,66 1.595,10 734.44
1959 3.165.00 14.9.00 2.8,1,00 1.392.00

Bron: Dr. Rudolf Leopold, Agrarpolitik; Handbuch der Osterreichischen Wirtschaftspolitik,
Wien 1961, blz. 384.
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De mechanisatie van de landbouw TABEL  31

1930 1939 1946 1953 1957 1959
(SCHATTING)

ELEKTROMOTOREN 50.384 82.010 145.526 264.498 323.855 350.000
TRAKTOREM 720 1.641 7.465 30.992 73.748 113.000
ZAAIMACHINES 26.335 34.460 53.982 59.240 65.722 69.000
MAAIMACMIMES 919 4.383 9. soo

AAROAPPELOOGSTMACHIries 5.648 35.564 49.084 56.820 61.000

Bron: Dr. Rudolf Leopold, Agrarpolitik, Handbuch def Osterreichischen Wirtschaftspolitik, Wien 1961, blz. 383.
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De kredietverlening aan de Oostenrijkse land- en bosbouw (in mln Schilling) TABEL 53

TOTAAL MIERVAN VERLEEND DOOR:

ULTIMO HYPOTHEEK- LANDBOUWKREOIET- MIDDEMSTRIDSKRE·KOMMERCIEEL KREOIETVERLENING BANKEM EMKREDIET AAM LAMP-EM SPAARBANKEN
VOLUME ') BANKIERS IMSTELLIMGEN KOOPERATIES 0 IETKOOPERATIES

BOSBOUW

1946 1.870 208      C   I t '/el 73 (35%) 4 2    C .10%) ") 83 (40•/•)   .10 (57•1
i947 2.146 184 C 9»1 62    ( 34 KI 3 5     (     1 9 7.1            „)                                      .95 (417·) 12   (951

1948 3.886 9.77  C 10%) 42  (11 53 63      C      17 9 4,  C H 7.) 202    C .54 7.1 29   (8%3
1949 5.779 536 < 9%) 67   C 13 7,1 88   C  16 74 4i    (  8 74 301   I 56 01 39  (7 5 J

1950 8.2 1 2 630 < 85) ;00  C 16 %) 9,     C    14 51 49 (8 41 353        (    56 56) 37   (6%3

1951 to. 789 760 1 7 1 153    (  20 2.1 90  C  12 51 53 C 7 70) 429      (   56  0 1 35 (5 %1
1952 11.365 1.037   < 92·) 203  ( 20 %1 104  C toy.1 59 C 6 f,1 613  ( 60 4.1 48  L 5%3
1953 13.315 1.307   <   105 ) 207 (16%) 135      C      t o 7,) 73(6 f·I 210  C 63 %1 72  (6$1
1954 17.320 1.753 1 10%1 254  C 15 70) 218     f     1 1 0} 109 (6 7•) 1.060      £   61% 1 Ill (6 »l
1955 21.272 2.426 ( ity,) 315  ( 13 %) 270    1   1 1 61 174   C  7 %1 1.533  ( 63 Y.1 134   (6%)

1956 24.084 2.502  C 1001 194  (  12 1.1 247  (m  ./. J 1.546 C 62 1,1

1957 28.365 2.78,   C  lo  ) 77 ( 3 %1 350   1 13%1 334  < 12  % 1 1.835   I  66 f•j las (9 %1
1958 31.585 2.732   ( 9% ) loS ( 4%1 428  C  16 14 469 (,7 ./.1 1.458  ( 53 %1 269    CIO  S. 3

1959 37.180 3.386  (   g B J El  ( 4 01 497  f  15 7.J 594   (/8 7,1 1.835  I 54 79) 309  (9  %3

1960 44.877 3.979 ( 9%) 191  ( 5%) 684   C   W 7·1 740  C „ 1.1 2.023     C   51 51 341   L g .4 1

1961 52.384 4.477 1 9%) 192  ( 4 %1 773     C      19 %) 914    C  21   % J 2.227  ( 50 51 361  ( 8 f J

1962 57.190 5.2 14    (     9 01 196 ( 4 Sj 891  (  Iqi.1   i.061 c 20 5, 2.669  l St ./.1 196  C 8
./,)

Bron:   Mitteilungen des Direktoriums der Osterreichischen   Nationalbank.
1) exklusief interbankaire kredieten

11) voor de jaren 1946 en 1947 werden de cijfers der hypotheekinstellingen niet afzonderlijk vermeld doch onder die der Banken en Bankiers
opgenornen.

Als gevolg van afrondingen is de som der achter de verschillende bedragen vermelde percentages niet steeds 100.



Bij de kredietverlening aan land- en bosbouw voeren de landbouw-
kredietkoBperaties, zoals ook in de rede ligt, de boventoon. Ofschoon
deze instellingen na hun topjaar 1957 - in dat jaar namen zij bijna 2/3
van het door het gehele kredietapparaat aan land- en bosbouw ter be-
schikking gestelde kredietbedrag voor hun rekening - vrij veel terrein
aan met name de hypotheekinstellingen en de spaarbanken hebben moe-
ten afstaan, bedraagt hun aandeel in het totale kiediet aan land- en bos-
bouw toch nog altijd ongeveer 5096.

Wanneer men aan de hand van de in tabel 54 vermelde cijfers het
beloop van de kredietverlening der landbouwkredietko6peraties geduren-
de de laatste decennia beschouwt, blijkt, dat deze instellingen op hun
beurt hun aktiviteiten steeds meet: tot andere sektoren van het econo-
misch leven, in het bijzonder het ambacht en de handel, hebben uitge-
strekt en dat de middelenverstrekking aan land- en bosbouw in hun
kredietpatroon procentueel aan betekenis heeft ingeboet.

In het kader van de in de jaren 1951 en 1952 getroffen maatregelen
ter beteugeling van een uit monetair oogpunt te ver gaande kredietexpan-
sie sloot de centrale bank op 17 april 1952 met de organisatie der land-
bouwkredietko8peraties een gentlemen's agreement. In grote lijnen
kwam dit agreement neer op de voordien reeds met de bankensektor
gesloten overeenkomsten - een liquiditeitsreserve ten belope van 30%
der verplichtingen en wel een liquiditeit van de eerste orde van 10%
en een liquiditeit van de tweede orde van 20% en een toegestane kre-
dietexpansie, die 70% van de nieuwe toevloed aan middelen niet te bo-
ven mocht gaan -. Bij de in de vorige hoofdstukken reeds besproken
monetair-politieke maatregelen van 30 oktober 1956 werd de bij de land-
bouwkredietko6peraties bestaande marge tot het kredietplafond per 31
oktober eveneens gehalveerd en werd met ingang van 1 november 1956
hun verdere kredietuitbreiding beperkt tot 25% der nieuwe middelen.
Vervolgens werden op 25 april 1957, met terugwerkende kracht tot 1
april 1957, ook voor de organisatie der Raiffeisenkassen nieuwe liquidi-
teits- en kredietvoorschriften van kracht. Schematisch kunnen deze als
volgt worden weergegeven  (18):

( 18)   Prof.  Dr. H. Krasensky,   Geld- und Kreditpolitik; Handbuch def 8sterr.   Wirt-
schaftspolitik, Wien 1961, biz. 177.
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De kredietverlening door de landbouwkredietkBoperaties (in mln Schilling) TABEL 54

'ful     t
. D »   ·S:  & 1/6 ,35  :5:

#8  22 5 -, p
> . <         0            0           0-  -C  o  z  z  8   ,  %8% .1=

0r     2*     to            g      E    E l s   5, / 0. 4  612
5 2% XE z :   S  i  14  6   ;  a  i    5 2%95  123o  SE  EE f I >

8  *.5
> ,  5  3   2:   22-Z  <5-f

1946 83 14 7 3   9    3 112 1.870                 6  7
1947         75          11           0           11                            9                                     5 18 2.146       5 »
1948 202       22         91        19                     5 6 14 299 3.886       6 h

1949 301 32 57 31   6 21  11 17 495 5.779                 8%

1950 353      56        43       32                    6 23 9 32 575 2.212      7 5

1951         419          52           83           34                            10        23                   11        97 668 to.989       6 70
1952 623 106 102 41   12 21  27 39 946 11.365     8%

1953 820      86 158 55     3            IS     32     27    68    16 1.222 13.315       9 %

1954 1.060      95 261 106 16 56 134 90 1.694 17.320 10 %

19 55 1533 toi 369 142 8  40 83 70 28 64 2.410 21.172 i' 54

19 56 1.546 2625 24.084 11 :/.

19 57 1.835     176 578 316     14            63 139 105     47 106 3.332 20.365 12 p

1939 1.458 329 738 811 u 17 177 i 85 139 ''' I 95 3.979 31.585 13%
1959 1.835 sia 1.012 1.014     96 43 loo 253 :86 115 i 68 5.165 '37·180 14 4

1960 2.023 645 1.137 1.283 46 83 143 359 24 :54 195 6.132 44.897 14 %
1961 2.2217 669 1.318 1.352 44 122 142 425 241     15 455 7.0 20 51.384 13 0
1g 62 2.669 686 1.6/6 1.502 42 137 I 64 527 287     is 446 8.091 57.196 14 4

Bron: Mitteilungen des Direktoriums der Osterreichischen Nationalbank
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De door de landbouwkredietki;operaties verleende kredieten, onderverdeeld naar omvang en - looptijd (in mln Schilling)
TABEL 55

NAAA OMVANG VAN 10.000 SCH. VAN SO.OOO SCH.  VAN 300.000 SCH.   VAN I MLN SCH.TOT 10.000 SCH. > 5 MLM SCH. TOTAALULTIMO TOT 50.000 SCH.   TOT 300.000 MCH.  TOT I MLN  SCH.  TOT 5 MLM ScH.

1947 40    (33 5) 15  ( 137.)                                                        64 0                                                       1 18  (100·/.)
1951 195   (29 9,1 91(  1 3 s) 393 0 679  (loo 51
1957 625 L N 977 C 7,)

830' .                        403 5

 
543%

3.378 (loo % 1
I962 7si (    2286 ( %1 i.88oy.

 

872 7
8487.            1.454'%       8.09, (1007.1

NAAR LOOPTUD
TOTD MAANOEN VAM 3» DMAAMDMI'l VAN   1 2 MAANDEM LANGER DAN 5 JAAR TOTAAL

ULTIMO TOTSJAAR

1947 0  I o./.1 35    (30 7.) 82 (70%1 1/a (loai)
195, 160   C 247•J 202  6 305) 262 (3 W) 55     l    8 •(1 679  ( 100%.J
1957 .453 l %) 9 1 9      C 7.) 1.656 C %) 350     (        f.

j 3.398    (  too % 1

1962 k568 ( f) 1.Ill  C  .7. j
3.854    C      i, J 1.540 C f·) a.091  C foopj

1) inklusief de interbankaire kredieten, vandaar afwijkend met de in tabel 54 vermelde cijfers.
Bron: Mitteilungen des Direktoriums der Osterreichischen Nationalbank



Primaire liquiditeit Sekundaire liquiditeit
Landbouwkredietko6p. 25 % 13 90
Gen. Zentralbank 12,5% 27,5 90

Kredietverlening beperkt  tot:
Eigenkapital + Verplichtingen

LandbouwkredietkoBp 75 % 65 %
Gen. Zentralbank 75 % 75 %

Tenslotte mochten de landbouwkredietkoBperaties, evenals de overige
soorten kredietondernemingen, met ingang van 1 februari 1962 nog
maar 50 % en met ingang van 1 augustus van datzelfde jaar nog slechts

40% van hun toevloed aan nieuwe middelen voor kiedietverlening ge-
bruiken.

De landbouwkredietko6peraties zijn er gedurende het laatste decen-

nium, ondanks de hierboven genoemde beperkende voorschriften, in
geslaagd hun procentuele aandeel in het totale Oostenrijkse kommerciele
kredietvolume nog te vergroten. Het blijkt, dat de Raiffeisensektor daar-
bij niettemin steeds ruim aan de liquiditeits- en kredietvoorschriften
heeft voldaan.
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De naleving van de liquiditeits- en kredietvoorschriften door de landbouwkredietkdoperaties (in min Sch.) TABEL 56

;4.112,·ing d.r  li 1.:idit:it,-vii,irschriften door d. landbouwkredietkOoperaties Naleving van de kredietvoorschriften

"                                    -

I i     -1 97 I    S·W I   :  

.g. fc.
9:7 7   a  'lm  f 7 .M:  =Mai: ,     M:8  1.9 7       Tli .E.t: liz.ts .1 9 :1:   3214 1.5145 - .  le,U Fri Im.  Imia 3 : 5:9 2:0 

...·N * i  .* * i -8   IM     IJ Z   2:% 8 1  :,M:    :       a     Zi  s   .tial·..E  .#·: 8.E a -U.N.%  f.8-5  -11'N F.6
S        1        -8.             I 1  2          : 1  8   i         E          '      .5             i'R  8 1

:.8.5 1
5:3 2             5                  1            3 '3  u        -2  *TA    ,   :41:     .1 -2  52    P  9 1      :9  8-E      t  w - :6

5   1   >     2/4 '5 5 4 1   6    1  4     2/4 1 <==   <5* 5 4  #LE em.s iatt izise 624 Me; i ll
1957 3.549 680 1.188 509 - 508 728 1.669 943 1 2 941 2.346 1.837 514 5 509 22%
1958 4.113 840 1.379 539 539 911 2.2()6

1.299 |
7 1.292 2.703 1.898 807 2 805 30%

1959 5.256 1.002 1.640     638 0 638 1.(88 2.583 1.496   1 1.495 3.391 2.276 1.121 6 1.113 33%
1960 5.538 1.066 1.585 533          14 519 1.134 2.239 1.119 1-1 1.105 3.743 2.834 910 1 909 24%
1961 6.251 1.221 1.695 488          1·1 47-1 1.259 2.459 1.326     26 1.300 4.313 3.266 1.054 7 1.047 24%
1962 8.128 1.609 2.310 702 1 701 1.606 3.3·12 1.752     16 1.736 5.180 4.198 1.001     19 982 19%
sept.
1963 11.043 2.054 3.3-12 1.288

-  1.288 2.325 5.144 2.822    3  2.819 5.959 4.502
1.464 7 1.457 24%

Bron: Mitteilungen des Direktoriums der Osterreichischen Nationalbank.



HOOFDSTUK 7

D E  O O S T E N R I J A S E
MIDDENSTANDSKREDIETKOOPERATIES

INLEIDING

Gaat het systeem van de in het vorige hoofdstuk besproken land-
bouwkredietkotiperaties terug op Raiffeisen, de organisatie van de mid-
denstandskredietkoliperaties vindt in Dr. Hermann Schulze-Delitzsch
(geboren in 1808 en overleden in 1883) zijn geestelijke vader. De mid-
denstandskredietko8peraties, in Oostenrijk veelal Volksbanken, Gewerbe-
banken en Gewerbe- und Handelsbanken genoemd, zijn ontstaan als
een reaktie van de kleine- en middelgrote bedrijven op de tendentie tot
vorming van grootbedrijven.

Omstreeks het midden van de vorige eeuw was de nood van de
middenstand in grote delen van west- en middeneuropa zo groot, dat
vele handwerkslieden niet eens meer in staat waren het gereedschap,
dat zij voor de uitoefening van hun ambacht nodig hadden, uit eigen
middelen  aan te schaffen  ( 1).  Om de belangen  van deze groepen beter  te
kunnen behartigen richtte Dr. Hermann Schulze-Delitzsch in april 1850
in zijn geboorteplaats Delitzsch (in Saksen) een „Vorschussverein" op.
In datzelfde jaar stichtte, onafhankelijk hiervan, een tiental burgers uit
Klagenfurt op initiatief van de kleermaker Jakob Lorber de „Aushilfs-
Kassenverein Klagenfurt". Dit was de eerste middenstandskredietkoilpe-
ratie op het territorium  van het huidige Oostenrijk  (2).

( 1)     Dr. Theodor K6rner, 100 Jahre Genossenschaftsbewegung, 100 Jahre Volks-
banken, biz. 11.

(2)  Ing. Vinzenz Schumy, idem, biz. 18.
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Omdat het voorbeeld van de „Kassenverein" van Klagenfurt spoe-
dig op grote schaal navolging vond, kon reeds in 1872 tot de oprichting
van het, thans nog bestaande, Genossenschaftsverband worden overge-
gaan  (3). Het thans  meer  dan 90 jaren bestaande Genossenschaftsver-
band vormt het wettelijke kontrole-orgaan van de aangesloten krediet-

ko6peraties.

In 1922 werd door de toen bestaande middenstandskredietko·8pe-
raties de Oesterreichische Zentralgenossenschaftskasse in het leven ge-
roepen. Ook deze instantie is aangesloten bij het zoeven genoemde
Genossenschaftsverband. De Zentralgenossenschaftskasse, thans Zentral-
kasse der Volksbanken Oesterreichs genoemd, fungeert als klearinginsti-
tuut van de aangesloten kredietko6peraties en als adviserende instantie
bij de oprichting van nieuwe Volksbanken. Het is de Zentralkasse niet
toegestaan aan niet-aangeslotenen krediet te verlenen. Wel mag zij van
deze niet-leden gelden ontvangen  en  voor hen beheren   (4).

Ofschoon ook de middenstandskredietkodperaties zich bij hun
kredietverlening beperken tot de leden - handwerkslieden, kleinhande-
laren en zij, die in een ambacht werkzaam zijn -, nemen ook zij zonder

beperking gelden aan van eenieder en hebben zij zich op vele plaatsen
tot geduchte konkurrenten van de spaarbanken ontwikkeld.

De plaats, die de middenstandskredietko8peraties in het maatschap-
pelijk leven van Oostenrijk innemen, komt in de uitspraak, die de toen-
malige Minister van Financifn bij gelegenheid van het 100-jarig be-

(3)  Dr. Eugen Margar6tha, idem, blz. 8.
(4)     De  Statuten der Zentralkasse vermelden  o.m.:

art. II „Gegenstand  des  I Internehmens  ist:
a) die Befriedigung des Kreditbedurfnisses der angeschlossenen Mitglieder-

organisationen    und die verzinsliche Uebernahme ihrer iiI,erschussigen
Geldmittel, sowie die Pflege des Einlagengeschiiftes;

b) der gemeinschaftliche Einkauf von Waren und deren Abgabe an die
angeschlossenen Warengenossenschaften;

c) Die Errichtung von Zweigniederlassungen und Zahistellen, sowie die
Mitwirkung bei Griindung von Genossenschaften.

art. IX „Kredit wird nur an Mitgliederorganisationen gewWhrt. Die nU:here Be-
stimmungen uber die Kreditgewihrung werden in der vom Vorstande und
Aufsichtsrate festzustellenden GeschJftsordnung niedergelegt."
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staan van het instituut der middenstandskredietko6peraties (in 1950)
deed, wel zeer duidelijk tot uitdrukking: „Wenn wir heute lesen, dass es
auf dem gewerblichen Sektor allein 180 gewerbliche Kreditgenossen-
schaften (Volksbanken und Spar- und Vorschusskassen) und rund 320
sonstige Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften des Gewerbes, des
Handwerks, des Handelsstandes und der freien Berufe mit rund 250.000

Mitgliedern gibt, wenn wir ferner bedenken, dass die gewerblichen
Kreditgenossenschaften mit ihrem Gironetz einen wesentlichen Teil der
Volkswirtschaft erfassen und dass daher riesige Betr ge bei ihnen zu-
sammenfliessen und so der Wirtschaft des gewerblichen Mittelstandes
verfugbar gemacht werden, so mussen wir anerkennen, dass das ge-
werbliche Genossenschaftswesen fur die Volkswirtschaft unentbehrlich
ist und gerade in der heutigen Zeit, wo man alles vom Staate erwartet,
als wertvollste Selbsthilfe hochgeschatzt werden  muss."   (5).

DE ONTWIKKELING VAN DE
MIDDENSTANDSKREDIETKOOPERATIES NA DE TWEEDE
WERELDOORLOG

Zoals alle in de vorige hoofdstukken besproken soorten krediet-

ondernemingen hebben de middenstandskredietko6peraties in de periode
direkt na de tweede wereldoorlog hun medewerking verleend bij de

tenuitvoerlegging van de verschillende geldsaneringsmaatregelen. Ook
de Volksbanken kenden in deze jaren (1945 t/m 1947) nauwelijks enige

kommerciele aktiviteit. Pas na de WXhningsschutzgesetz en de opheffing
van de beperkende bepalingen van de Zinsenstreichungsgesetz in 1948
kon van het intreden van een meer normale situatie worden gesproken.

Toen in de loop van 1948 met name in de westelijke delen van het
land een vergrote kredietvraag viel te bespeuren en ook de middenstand
in handel en ambacht hierbij niet ten achter bleef, konden de midden-

standskredietko6peraties  hun kredietverleningsaktiviteit hervatten   (6).
Gelet op het feit, dat ook bij  hen de spaartegoeden aanvankelijk kleiner
bleven dan de girale tegoeden, moesten zij zich in hoofdzaak beperken
tot het korte krediet.

( 3)      Dr. Eugen Margar6tha, 100 Jahre Genossenschaftsbewegung, 100 Jahre Volks-
banken, biz. 8.

(6) Erich Manhardt, Die gewerblichen Kreditgenossenschaften und deren Leistungen
fur  die mittelstindische Wirtschaft; Oesterr. Bank-Archiv   1953,  biz.   156.
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De verdeling der uitstaande kredieten der Volksbanken naar omvang en -looptijd (mln Sch.) TABEL 57

ULTIMO 1947 ULTIMO 1951
MAAR OMVANG AANTAL BEDRAG AANTAL BEDRAG

TOT to.000 5. 15.216 28.6  (. 25») 37.150 99,1   (17 %)VAM  10.000 5. -50.000 5. '·710 35.6  6 31 0/4 78 4 '71,0 ("%j
VAN 50.OOOS. -500.OOOS. 1.954 228,5 (38% )
GROTER DAM 500.000 5. 372 52,4 (54 ./.) 100 94'9  C /6 %1
TOTAAL 4 298 116,6 (tooy.) 47.1 15 594,5 (100%,J

MAAR LOOPTUD AAHTAL BEDRAG AANTAL BEORAG

TOT 3 MAANDEN 1.790
9·1 (sy.) 9·180 111,4 (19% J

VAN 3 tim 12 MAANDEH 2.577 I7.4  C 15 5 j 12.184 114.0   (36701
VAN 12 MAANDENTOT 5JAAR 12.931 90.1    C 77 7• j 18.350 145,2 (147.j
LANGER DAN 5JAAR

_2311 !2.M-1.2,1.:9TOrAAL
'7·298 i,6,6 (100») 47·/25 594.5 ( 1007.J

Bron: Mitteilungen des Direktoriums der Osterreichischen Nationalbank.
1) inklusief interbankaire kredieten, vandaar afwijkingen met de in tabel 58 gegeven cijfers.



Ultimo 1951 had 5 5% van het totale kredietbedrag betrekking op kre-
dietverlening met een looptijd tot 1 jaar. Ofschoon de omvang van het

gemiddelde door de middenstandskredietkoiiperaties verleende krediet

van ultimo 1947 tot ultimo 1951 toenam van ongeveer 6.740 Schilling
tot ten naaste bij 12.620 Schilling, kan niet worden gezegd, dat zij zich in
toenemende mate met het grote krediet gingen bezig houden. Van de
door de Volksbanken per ultimo 1951 verleende kredieten had immers

ruim 95% betrekking op kredieten, die beneden de 50.000 Schillinggrens

lagen. Het gemiddelde kredietbedrag van het gehele kredietapparaat lag
toen  op ruim 43.000 Schilling (7). Wanneer  wij de kredietverlening der
Volksbanken aan de verschillende sektoren van het economisch leven

voor de eerste naoorlogse periode - de jaren  1946 t/m  1951 - nader

bezien, blijkt, dat zij van meet af aan, zoals ook in de rede ligt, hun
voorkeur lieten uitgaan naar ambacht en handel. Niettemin kon ook de
landbouw en, in een nog iets sterkere mate, de sektor industrie en mijn-
bouw zich gedurende deze jaren in een zekere belangstelling van de
middenstandskredietko6peraties verheugen.

De verdeling van de kredietverlening der Volksbanken over de diverse sektoren
van het economisch leven (in min Schilling) TABEL 58

Z

2             /      d         8 4 1        :53           i                                3    1     1    9   15   4 1 6      e3/02  32 V : 8      
  5§

"/ 5 ,  i m i F 11 2 ..M #3
ZI   j   Z9     1 6     3 2       5        1      *   S   &   e  EM  E £43  :di  a 5 2 0 Fr Hev> 1>

1946 10(to %) 18 (18%1 39(39%)  21(217•) 1 12 101 1.870      55

'947  11(10%)  20 (17%4  39(337·J  29(257·)  2            15 117 2.146  5%
1948 29(11%3 31 (127.) 81£357•1  61(247:J  5 6 46 259 3.866 7•/·
1949 39(105) 41 (10%3 113(317.3  89(1311 4 8 36 87 391 5.779 77·
1950 37( ay,)  50 (11%3  142(30%1  113(240)  3  12   45  112  469   8.212    6%
1951 35( 75) 517(11%3 160(30%.1 145(2774  4  tO  60 122 533 to.1789 57.

1952 48£ 8M 71 (117) 191(30%/ 179(18*J  3 11 39    134   639   11.365       6%

Bron: Mitteilungen des Direktoriums der Osterreichischen Nationalbank.
1) exklusief kredieten aan kredietondernemingen.

Toen de centrale bank in de jaren 1951 en 1952, behalve via dis-
konto-verhogingen, ook via gentlemen's agreements een te ver gaande

(7)  Cijfers ontleend aan de Mitteilungen des Direktoriums der Oesterr. National-
bank.
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kredietexpansie wilde tegengaan, werden in dit verband ook de midden-
standskredietko6peraties benaderd. In grote lijnen kwam het agreement,
dat op 22 april 1952 tussen de Nationalbank en de Zentralkasse der
Volksbanken als onderhandelingspartner uit naam van de middenstands-

kredietko,5peraties werd gesloten, neer op de overeenkomsten, die de
Bank  voordien  met de sektor der banken en bankiers had gesloten   (8).
Deze hielden in een liquiditeitsreserve van in totaal 30% van de ver-
plichtingen - 1090 liquiditeit van de eerste orde en 20% liquiditeit van
de tweede orde - en stelden de uitbreiding van de kredietverlening af-
hankelijk van de toevloed aan nieuwe tegoeden in die zin, dat slechts

70% van deze nieuwe middelen voor kredietverlening beschikbaar zou
zijn. Bij het vaststellen van het kredietplafond mochten exportkredieten
en oogstfinancieringskredieten buiten beschouwing worden gelaten.

Als gevolg van deze maatregelen namen de door de middenstands-
kredietkoiiperaties in 1952 en volgende jaren verleende kommerciele
kredieten aanzienlijk minder snel toe dan in de periode 1947 t/m 1951.
Omdat deze tendentie bij het kredietapparaat in zijn geheel in een nog
iets sterkere mate aanwezig was, kwam het procentuele aandeel van de
Volksbanken  in het totale Oostenrij kse kommerciele  kredietvolume  toch
niet lager te liggen en kon zelfs een lichte stijging van dit aandeel wor-
den gesignaleerd.

Dat de middenstandskredietko6peraties in de periode 1952 t/m 1955
het tempo van de algemene uitbreiding der kredietverlening zo goed
konden volgen, moet niet in laatste instantie worden toegeschreven aan
de omstandigheid, dat ook deze instellingen hun tegoeden als gevolg
van de Sparbegunstigunsgesetz 1953 en de in datzelfde jaar doorgevoer-
de verlaging van de inkomstenbelasting, zeer aanzienlijk zagen toene-
men. Ook op het stuk van de tegoeden konden de Volksbanken gelijke
tred houden met het totale kredietapparaat.

Toen in het kader van de definitieve sanering der bankbalansen
ook de Volksbanken hun rekonstruktiebalans per ultimo 1954 en hun
Schillinger8ffnungsbilanz per 1 januari 1955 opstelden, bleek, dat deze

( 8)       Prof.    Dr. Hans Krasensky,   Geld.   und    Kreditpolitik;    Handbuch    der    6sterrei-
chischen Wirtschaftspolitik, Wien 1961, biz. 175 t/m 177.
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instellingen reeds ingevolge artikel 22 van de Wahrungsschutzgesetz
1947 hun waardeloze „Kriegsaktiva" volledig aan de Staat hadden over-
gedragen en dat zij zonder hulp van de overheid hun balansen hadden
kunnen zuiveren. Overeenkomstig artikel 13, lid 4, van de Rekonstruk-
tionsgesetz vormden de middenstandskredietko6peraties een belasting-
vrije reserve („Riskenrucklage") van cirka 4114 mln Schilling. Dr. Josef
Zahn (9) is van mening, dat deze reserve in het overgrote gedeelte van
de gevallen overeenkwam  met  de  in de rekonstruktieperiode  ( 1945  -  31
december 1954) ten minste behaalde winst. Hij motiveert deze stelling
met de verwijzing naar de omstandigheid, dat, behalve de Volksbanken,
geen enkele andere soort kredietondernemingen op de rekonstruktieba-
lans van een winstcijfer gewag maakte. In de opvatting van Zahn zou-
den de Volksbanken de rekonstruktieperiode hebben besloten met een
totale winst van 51,5 mIn Schilling (41,5 min risikoreserve + 10 min
Schilling,  die de Volksbanken als winst vermeldden).

De herwaarderingen van de verschillende aktiefposten in het kader
van de Schillinger6ffnungsbilanzengesetz beliepen bij de middenstands-
kredietko6peraties in totaal 30 mln Schilling. Samen met de zoeven ver-
melde winst van 10 min Schilling werd deze herwaarderingswinst ge-
voegd  bij de zogenaamde Kapitalsrucklage   (SEBG,  art.  32,  lid  4).  in
cijfers kan dit als volgt worden weergegeven:

Rekonstniktiebalans Schillinger8ffnungsbilanz

Aandelenkapitaal 36,5 min Sch. 36,5 min Sch.
Risikoreserve 41,5 min Sch. 41,5 min Sch.
Kapitialreserve 31,2 mln Sch. 71,7 mln Sch.

Totail 109,2 mln Sch. 149.7 mlo Sch.

Bron: Dr. Josef Zahn. Die Auswertung der Rekonstruktions- und Schillinger6ffnungsbilanzen
der Kreditinstitute Osterreichisches Bank-Archiv   1957,   biz.   338   t/m   345.

Omdat de kredietverleningsaktiviteit gedurende de periode 1952
t/m 1935 bij het gehele kredietapparaat hoger was dan door de centrale
bank uit monetair oogpunt juist werd geacht, werden alle soorten kre-
dietondernemingen in 1956 gelijkelijk aan een aanvullend gentlemen's
agreement onderworpen. De toegevoegde bepalingen van 30 oktober

(9)  Dr. Josef Zahn, Die Auswertung der Rekonstruktions- und Schillingeruffnungs-
bilanzen der Kreditinstitute; Oesterr. Bank-Archiv   1957,   blz.   340   en   341.
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hielden onder meer in, d:lt de per 31 oktober 1956 bestaande marge

tot het kredietplafond met 50% werd verminderd en dat van de na
1 november 1956 toevloeiende middelen slechts 25% voor kredietverle-

ning mocht warden gebruikt. Voor de middenstandskredietkodperaties
had de aanvullende overeenkomst onder andere tot gevolg, dat hun
speelruimte bij de kredietverlening van 143 mln tot 31 mln Schilling

slonk  ( 10).  Niet lang daarna,  op 25 april 1957, werden met terugwer-

kende kracht tot 1 april 1957 met de afzonderlijke groepen krediet-

ondernemingen nieuwe gentlemen's agreements gesloten. Voor de sek-
tor der midde,istandskredietkodperaties (Volksbanken + Zentralkasse)
werden toen de volgende liquiditeitspercentages van kracht: 20% van de
eerste  orde en eveneens  20%   van de tweede orde (totaal  40%).  Met
betrekking tot de omvang, waartoe de kredietverlening der midden-

standskredietko8peraties en die der Zentralkassen zich in de toekomst zou

mogen uitbreiden, werden de volgende percentages gegeven:
Volksbanken 75530 van „Eigenkapital" + 75% der verplichtingen
Zentralkasse 75% van „Eigenkapital" + 65% der verplichtingen.

Ofschoon, zoals reeds in een ander verband naar voren werd ge-

bracht, de kredietbeperkende maatregelen nadien voor het gehele krediet-

apparaat nog enige malen werden verscherpt, hebben de middenstands-

kredietkoBperaties er weinig moeite mee gehad de voor hen geldende

liquiditeits- en kredietvoorschriften na te komen. De cijfers van tabel 59

geven hiervan een duidelijk beeld. Bij beschouwing van deze cijfers
dient men er wel rekening mee te houden, dat niet alle middenstands-

kredietko6peraties tot het gentlemen's agreement zijn toegetreden - de

allerkleinste staan er namelijk buiten - zodat een vergelijking met de in
tabel 60 afgedrukte cijfers niet mogelijk is.

Omdat de aanwas van tegoeden bij de middenstandskredietkodpera-

ties ook in de jaren 1956 t/m 1962 naar verhouding op zijn minst even

krachtig was als die bij het kredietapparaat in zijn totaliteit konden deze

instellingen zonder veel moeite ook bij de kredietverlening gelijke tred

houden met de overige groepen kredietondernemingen. Het feit, dat de
Volksbanken zowel in 1956 als in 1962 7% van het totale kommerci6le

kredietvolume voor hun rekening namen spreekt welhaast voor zich.

( 10)   Prof.  Dr. Hans Krasensky,  Geld-  und Kreditpolitik; Handbuch der Osterreichi-

Echen  Wirtschaftspolitili   Wien    1961,   biz.    175   t»   177.
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De naleving van de liquiditeits- en kredietvoorschriften door de Volksbanken (mln Sch.) TABEL 59

NALEVING DER VOORSCHRIFTEN BETREFFEr·IDE DE LIquiDITEIT .NALEVINC DER VOCKSCHRIFTEM   BeTREFFEMDE  RET KRED,ETPLAFOriD

:                             r             .                                r
   E tW w"-: ST

Dral zz, ZIU U.1 5    6   8/Z   4          5#E E    M    E    M * m :ZEz E:& 8*2  *8  k  z o. ,- Aji  2.z .-,;   4 Cgg
,s ti JOF 2 W  2,1 9

0       5    ,  8  N» .     5      E5 5ii iEE iti  i  i 111  il :Mi lii< PA:i iril   EE#:E      2    *  6  :5 6   +
,  2,         m            i       p 8 5      5 30     &  3£         3           1       5  :  5    5  2 9    M S B     :   e  : a     E f a       E  :  3              m  e   a

2       ;    3 5%  :5 6 0 ,- *_,> <:> «.> 0 f35 9,53 &>3 25rl 8>0 581  isz IM

1957 1.@92 378 602 227 3 224 378 592 929 15 1/4 1.423 1.210 215 2 213 15,0 0/.

1958 2.504 501 78/ lai I 280 Sol 797 299 3 296 1.819 1.4 78 354 3 351 19.2 %
1959 2959 592 820 228 - 228 592 964 3174 1 372 2.137 1.672 468 3 465 21,8 7•
1960 3.313 664 780 204   89 116 664 984 323 3 320 2395 2.086 309 - 304 12.9  5
1961 3.779 756 938 223  41 181 756 1.045 296 7 289 2.713 2.389 325 1 324 11,9 7.

1962 5.128 1.026 1.316 351 61 190 1.026 1.583 565 8 557 3.456 3.047 420 0 409 It, 8  %

SEPT. 63 5.899 1.180 1.772 5.93 1 592 1.180 1.990 &13 3 810 3.785 3.197 492 4 488 12.9  S

Bron: Mitteitungen des Direktoriums der Osterreichischen Nationalbank.
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De kredietverlening door de totale sektor der middenstandskredietk8operaties in de periode 1953 Wm 1962 (in min. Schilling)
TABEL 60

3 9 *  5   E Ez rdS do  
U,            A

3 3 E Z E r 232  E2Mij
3 2     i             i      ::      „ "    3=      9(Z  d. .5 : 3 425 -t  S 

       M S     :I R      *   W    Si     2     4 1 4 E Z Z  : i e EX  /9 3<  3   0 u   %2   f 2 j *fi 2 6 2 &F 2 a g Z 2 +Z @Z i# i m i g 3 7 *5 3% i B & 2 5'5
24  5£ ZE < r > >> a -A

1952 48 71 192 179    3 11   39 04 639 11.365   60
1953 72 104 263 214 11 1     87    43     56    28 834 13.3 I S                6   ./0

1954 II2 135 397 320 3 95 168 173 1.235 17·320 7 '1,

1955 134    169 483 380    12 137 83 157 65 1.463 11.271 7 7'

1956 1.727 24.084    7 %
1957 185 240 622 488 28  31 47 105 187 79 1.825 28.365    6 %

1958    269    296 760 586     34     29     36     55 129 259 74 2.266 31.585     7 7.

1959 309 337 870 638 41 26 39 62 111 292 170 2.603 37' 180                 7   %

1960 341 367 1.068 771     49     41     49     90 146 446 232 3.154 44.877    '7 56

1961 361 461 1.20 832     56    55 56 113 170 49 230 3.601 51.384      7 S

1962 396 510 1.3/6 948 63 66 48 135 196 37 281 3.996 57190 1 ./.

Bron: Mitteilungen des Direktoriums der Osterreichischen Nationalbank.
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De verdeling van de door de middenstandskredietk6operaties verleende kommer.
ciale kredieten naar looptijd en -omvang (in min Schilling) TABEL 61

NAARLOOP-ruO
VAN 3 MAAMDEN VAN 12 MAANDN LANGER DAN

ULTIMO TOT 3 MAAMDEN TOTAALTOT 11 MAANDEN   TOT 5.jARE N 3 JAREN

1947          9,1        17,4 90,1 116,6

1932   1287  267.9  157,9  
123.8 679'19

1957 565 609 688 150 2.012 9

,962              891 1.103 1,459 543 3.996

NAAR OMVANG

VAN 10,0005  VANSO.0005 VAN300.0005 VANIMLMS GROTER DAN
ULTIMO TOT 10.000 5 TOT .50,0005 T01 300.0005  -TOTI MLM 5 TOTS,•ILM 5  5 MLrl 5

1947 28,6 35,6 44
1952 115,4 201,4 361.0

1937 20o 4 59 949           291         112

1962 215        783 1,294 868 674 I 62

Bron: Mitteilungen des Direktoriums der Osterreichischen Nationalbank.
1) voor de jaren 1932 en 1957 inklusief kredieten aan kredietondernemingen.
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In het spreidingspatroon der door de Volksbanken verleende kom-
mercitle kredieten traden gedurende het laatste decennium slechts zeer
kleine verschuivingen op. Het ambacht en de handel bleven met respek-
tievelijk 1/3 en 1/4 van alle kommerciele kredieten de boventoon voe-
ren, gevolgd door de sektor industrie en mijnbouw met cirka 13% en
de land- en bosbouw met 10%. Men kan gevoeglijk stellen, dat de mid-
denstandskredietkoGperaties bijna 2/3 van hun kredietverlening zijn
blijven richten op de middenstand in handel en nijverheid en de beoefe-
naars van vrije beroepen.

Aandeel van verschillende sektoren in het kommerdde kredietvolume van de
Volksbanken TABEL 62

ULTIMO LANO-Ell BOSBOUW IMOUSTRIE EMMDNBOUW AMBACHT MANDEL VRUe BERDEP/M

1 9 5 2                          8  3 5 .307. 28 7.
1957 10 % 13 % 34 S 26 y. 6 Y.

1962 to ./0 8% 33 % 247. 5%

Brown Mitteilungen des Direktoriums der Osterreichischen Nationalbank.

Wanneer wij de door de middenstandskredietko8peraties verleen·
de kredieten naar looptijd en omvang bezien, komen wij tot de konklusie,
dat de kredieten  van  3  tot 12 maanden  en  die  van 12 maanden  tot  5  jaar
het meest in trek waren  en zijn en dat de kredietverlening voor een zeer
belangrijk deel betrekking had en heeft op het zogenaamde middelgrote
krediet - van 50.000 tot 1 mln Schilling -.
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HOOFDSTUK 8

DE OOSTENRIJKSE
GELD- EN KAPITAALMARKT

SINDS DE TWEEDE WERELDOORLOG

Gezien de monetaire verhoudingen in de eerste jaren na de tweede

wereldoorlog - in hoofdstuk 1 hebben wij hieraan reeds aandacht ge-
schonken - kon toen van een normaal funktionerende geld- en kapitaal-

markt nog geen sprake zijn. Het rentemechanisme kon in deze jaren zijn
regulerende funktie niet vervullen omdat de vergoedingen voor het ter
beschikking stellen van gelden eerder als een premie tegen de voort-

schrij dende geldontwaarding  dan als rente moesten worden beschouwd.

Het ontbreken van een open geld- en kapitaalmarkt werd in de
eerste naoorlogse periode nog geenszins als een groot gemis gevoeld.
In de plaats van een financiering via deze markten was namelijk bij vele
industriele bedrijven de zelffinanciering getreden. Deze laatste werd fis-
kaal nog aantrekkelijker gemaakt door de bepalingen van de in 1949 uit-
gevaardigde Investitionsbegunstigungsgesetz  (1).  De  investeringen  der
overheid en der genationaliseerde bedrijven, die uit belastingopbrengsten
werden gefinancierd, impliceerden eveneens een uitschakeling van de
geld- en kapitaalmarkt bij belangrijke projekten. Verder gingen de ver-
zekeringsmaatschappijen er in deze periode in steeds grotere mate toe
over zich via de gesloten kapitaalmarkt - in de vorm van onderlinge
leningen - direkt met kapitaalbehoeftige ondernemingen en -instellingen
in  verbinding te stellen.  Het feit, tenslotte,  dat de vrijgegeven gelden

van de tegenwaarderekening der Marshallhulp uitsluitend 6f via het

( 1)       Bundesgesetz   vom    19.   Mai 1949 iiber die Bildung steuerfreier Rucklagen   fur

Investitionen ( Investitionsbegiinstigungsgesetz   1949) ;   Bundesgesetzblatt   fur   die

Republik Oesterreich 19491134.
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overheidsbudget 6f via het kredietapparaat bij het bedrijfsleven beland-
den, heeft een opbloei van een geld- en kapitaalmarkt in deze jaren na-
tuurlijk evenmin bevorderd  (2).

De eerste poging middelen via de open kapitaalmarkt te verkrijgen
werd in 1949 door het Ministerie van Financiffn ondernomen. Een op
19 mei van dat jaar uitgevaardigde wet (3) machtigde de Minister van
FinanciEn ter dekking van buitengewone overheidsuitgaven en ter dek-
king van zogenaamde zwevende schulden een 5%-opbouwlening te emit-
teren. Deze Staatslening, waarvan de omvang niet werd begrensd -
iedere vraag naar obligaties zou worden bevredigd -, hield voor de in-
tekenaars de mogelijkheid in tot verkrijging van een vergaande belasting-
amnestie.

Artikel 4 van de Aufbauanleihegesetz 1949 bepaalde, dat tegen
hen, die in strijd met de voorschriften van de Devisengesetz 1946 hun
bezit aan stukken van de 41/2% Anleihe des Deutschen Reiches 1938
2-de tranche niet aan de Nationalbank hadden opgegeven, onder be-
paaide voorwaarden geen strafvervolging zou worden ingesteld en dat
een reeds lopende strafvervolging zou worden gestaakt. Voorwaarde
voor het in aanmerking komen voor de belastingamnestie was, dat de
stukken van genoemde Duitse lening werden ingeleverd - voor iede-
re 200 Schilling nominaal ingetekend bedrag op de Staatslening mocht
in de plaats van 50 Schilling kontant 100 RM aan stukken van de
Duitse lening worden ingeleverd -. Voorts gold de amnestie hen, die
konden aantonen, dat zij kontant voor een gelijk nominaal bedrag op
de opbouwlening als hun nominaal bezit aan stukken van de Reichs-
anleihe hadden ingetekend. In dit verband moeten wij echter nadruk-
kelijk opmerken, dat deze gunstige regeling van artikel 4 alleen be-
trekking had op de genoemde Duitse lening van 1938 en derhalve niet
van toepassing was op de andere Duitse waardepapieren.

Artikel 5 van de Aufbauanleihegesetz impliceerde een aantal fis-
kaal gunstige bepalingen ten behoeve van hen, die hun inkomen of
winst over 1947 of voorgaande jaren of hun vermogen per 1 januari
1948 of vroegere datum niet, niet volledig of onjuist hadden opgege-
ven maar nu voor eigen rekening op de Aufbauanleihe intekenden:

( 2)      Prof.  Dr. Hans Krasensky, Zum Neuaufbau  des Bsterreichischen Kapitalmarktes;
Oesterr. Bank-Archiv 1954, blz. 344 en 345.

(3)     Bundesgesetz  vom  19.  Mai   1949  uber die Aufnahme einer Bundesanleihe  (Auf-
bauanleihegesetz) ; Bundesgesetzblatt    fur    die Republik Oesterreich 1949/135.

192



a)  voorzover het niet opgegeven inkomen of de niet opgegeven winst,
respektievelijk het niet opgegeven vermogen het nominaal bedrag,
waarvoor op de opbouwlening werd ingetekend, niet te boven
ging, zou een belastingvervolging achterwege blijven of worden
gestaakt;

b)  de bepalingen van a) werden ook van toepassing verklaard op de
omzetbelasting over de in 1947 of voorgaande jaren behaalde doch
niet opgegeven omzetten, waaruit het niet opgegeven inkomen, de
niet opgegeven winst en het niet opgegeven vermogen waren ont-
staan;

c)  wanneer de herkomst van de voor intekening op de Aufbauanleihe
gebruikte middelen niet onomstotelijk zou kunnen worden vastge-
steld, zou de belastingdienst aannemen, dat deze uit 1947 of de
jaren daarvoor stamden.

Bovenstaande belastingfaciliteiten ten spijt, toonde het beleggende
publiek voor deze eerste lening weinig belangstelling. In totaal werd te-
gen een koers van 90% tot een bedrag van 324 nnln Schilling ingetekend

en toegewezen. Als voornaamste oorzaak voor het toch wei tegenvallen
van deze emissie moet de weinig bemoedigende gang van zaken met de
2% Bundesschuldverschreibungen 1947 worden aangemerkt. Aan dit

laatste punt hebben wij bij de bespreking van de spaarbanken, in hoofd-
stuk 4, reeds aandacht geschonken. Op deze plaats zij daarom slechts

vermeld, dat de monetaire situatie in 1949 volstrekt geen aanleiding gaf
om voor de Staatslening betere resultaten te verwachten.

Behalve de opbouwlening 1949 konden tot 1952 alleen pandbrieven
en Kommunalschuldverschreibungen op de Oostenrijkse kapitaalmarkt
worden ondergebracht. Bij de bespreking van de hypotheekinstellingen,
in hoofdstuk 5, zagen wij, dat ook de afzet van dit hypotheekbanken-
papier in deze periode een allerminst vlot beloop had en op toenemen-
de moeilijkheden stuitte.

Toen als gevolg van de stabilisering der monetaire verhoudingen
in de jaren 1951 en 1952 - hierop zal in hoofdstuk 10 nog worden te-

ruggekomen - en de uitvaardiging van de reeds meerdere malen vermel-
de Sparbegunstigungsgesetz 1953 de besparingen in 1953 een verheugen-
de aanwas te zien gaven, probeerde het Ministerie van Financian ten
tweede male, deze keer ten behoeve van de genationaliseerde elektrici-
teitsmaatschappijen, een lening op de kapitaalmarkt te plaatsen. Ook bij
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deze gelegenheid probeerde de Minister van Financien de intekening
door fiskale faciliteiten te bevorderen. Deze werden neergelegd in de
Energieanleihegesetz  van 24 april  1953  (4).

In grote lijnen kwamen bedoelde belastingfaciliteiten hierop neer:

a)   intekenaars, die konden bewijzen, dat zij de stukken waarop zij had-
den ingetekend binnen de intekentermijn bij een Oostenrijkse kre-
dietonderneming met een driejarige blokkering hadden gedeponeerd,
kregen een eenmalige vermindering van de inkomstenbelasting, de
vennootschapsbelasting alsook van de aan het inkomen gerelateerde
bijdragen in de bezettingskosten tot in totaal 10% van het bedrag,
waarvoor zij hadden ingetekend en stukken hadden gedeponeerd.
Deze  belastingvermindering   werd  op 1590 gesteld voor personen,
wier betaling van belasting bestond uit het laten inhouden van
loonbelasting;

b)   belastingplichtigen, die hun inkomen of winst over het jaar 1951 of
de daaraanvoorafgaande jaren of hun vermogen per 1 januari 1932
of vroegere datum, duidelijk zonder opzet, helemaal niet of slechts

onvolledig hadden opgegeven en konden aantonen, dat zij op stuk-
ken der Energieanleihe hadden ingetekend en deze stukken binnen
de intekentermiJn met een zesjarige blokkeringstermijn bij een Oos-
tenrij kse kredietonderneming hadden gedeponeerd, kregen  de  vol-
gende gunsten:
1.    voorzover  het  niet  of niet volledig opgegeven inkomen  of  ver-
mogen of de niet of niet volledig opgegeven winst niet groter was
dan het bedrag waarvoor op de lening was ingetekend en stukken
waren gedeponeerd, werd geen strafvervolging ingesteld en werd
een reeds begonnen vervolging gestaakt;
2. de onder 1. genoemde regeling was ook van toepassing op de
omzetbelasting en de toeslagen hierop met betrekking tot de in 1951
of de daaraanvoorafgaande jaren behaalde doch niet opgegeven
omzetten, waaruit het niet opgegeven inkomen of vermogen en de
niet opgegeven winst was voortgekomen;
3. wanneer een uit stukken der lening bestaand nieuw vermogen
niet onomstotelijk uit de tijd na 31 december 1951 stamde, werd
ervan uitgegaan, dat de voor de intekening gebruikte middelen uit
de  jaren  1948  - 1951 afkomstig waren.

(4)  Bundesgesetz vom 24. April 1953 uber Begunstigungen einer Anleihe der Ver-
bundgesellschaft (Energieanleihegesetz  1953);  Bundesgesetzblatt  fur  die  Repu-
blik  Oesterreich   1953/   50.
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De Energieanleihe 1953 werd in twee tranches uitgegeven, de eer-
ste met een rente van 5% en een looptijd van 25 jaar, de tweede met een

rente van 49290 en een looptijd van 5 jaar. Voor beide tranches bedroeg

de emissiekoers 99%. In totaal werd op de Energieanleihe 1953 voor
662 mln Schilling ingetekend en toegewezen.

Dat de wetgever door het verlenen van fiskale gunsten aan de in-
tekenaars op de Energieanleihe 1953 - en dit geldt evenzeer voor de

intekenaars op de Aufbauanleihe 1949 - de kapitaalmarkt in het alge-
meen een dienst heeft bewezen, trekken wij zeer in twijfel. De binnen 4
jaren tot twee maal toe afgekondigde belastingamnestie vinden wij een
toch wel te wankele basis voor de vestiging van een ook in het buitenland

gerespekteerde kapitaalmarkt. Wij vinden het volstrekt onrechtvaardig
tegenover de konscentieuse belastingbetaler, dat zij, die op welke manier
dan ook zich aan belastingontduiking hadden schuldig gemaakt, daar-
voor ook nog met behoorlijk rentende waardepapieren werden beloond!
Terecht vraagt Steininger zich af, of deze hele affaire met fiskale gunsten
en belastingamnestie er niet toe moest leiden, dat er op nog grotere

schaal  onregelmatigheden  bij de belastingaangifte werden gepleegd  (5).
Voorts hield het met belastingvoordelen omringen van de Aufbauanleihe
en de Energieanleihe automatisch in, dat het de kapitaalzoekende partiku-
liere ondernemingen praktisch onmogelijk was zich met emissies tot de
open kapitaalmarkt te wenden.

In de jaren 1954 en 1955 werden, verdeeld in twee groepen van drie,
de zogenaamde Kapitalmarktgesetze uitgevaardigd. Tot deze wetten
worden gerekend:

A)  1. de Wertpapierbereinigungsgesetz van 7 juli 1954,
2.  de Erstes Verstaatlichungs-EntschIdigungsgesetz van 7 juli 1954,
3.  de Schillingertjffnungsbilanzengesetz van 7 juli 1954.

B)  1.  de Rekonstruktionsgesetz (alleen van belang voor kredietonder-
nemingen) van 8 september 1955,

2. de Nationalbankgesetz van 8 september 1955,
3.  de Versicherungswiederaufbaugesetz van 8 september 1955.

( 5)      G.  Steininger, Die steuerrechtlichen Massnahmen zur F6rderung des Kapitalmark-
tes; Oesterr. Bank-Archiv 1954, blz. 361 e.v
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In het hiernavolgende zullen wij trachten de betekenis van de on-
der A) genoemde wetten voor de Oostenrijkse kapitaalmarkt beknopt te
schetsen. De onder B) vermelde maatregelen, die wij zouden kunnen
aanmerken als kapitaalmarkt-wetten in ruimere zin, hebben wij ten
dele reeds in voorgaande hoofdstukken besproken. Wij zullen aan deze
laatste dan ook voorbijgaan.

Het sinds het einde van de tweede wereldoorlog nog steeds niet
opgeloste vraagstuk van de bezits- en eigendomsverhoudingen op het
stuk van de waardepapieren werd na de sanering van de monetaire ver-
houdingen   in de jaren   1951   en   1952   en het hiermee samenhangende
herstel  van de mogelij kheid de toenemende besparingen  via de kapitaal-
markt bij een verdere uitbouw van de nationale economie in te zetten,
zeer aktueel.

Op het einde van de tweede wereldoorlog waren vele bij de banken
in depot gegeven waardepapieren verloren gegaan. Om de oorspronke-
lijke bezitters van deze stukken terwille te zijn werd vervolgens besloten
de handel in zogenaamde „Girosammeldepotanteile" toe te laten. Hier-
toe kreeg eenieder, die kon aantonen, dat hij destijds inderdaad waarde-

papieren bij een bankinstelling had gedeponeerd een substitutie-papier.
De koersen van deze papieren en die van de echte stukken liepen aan-
vankelijk sterk uiteen. De verklaring voor deze gang van zaken moet
worden gezocht in de omstandigheid, dat de koper van het substitutie-
papier de kans liep,  dat de oorspronkelijke verkrijger van dit papier  bij
een toekomstige sanering niet de rechtmatige eigenaar van het verloren
gegane waardepapier zou blijken te zijn geweest. Het naderhand nog te-
rugvinden van grote pakketten waardepapieren had echter tot gevolg,
dat het aantal waardepapieren, dat mogelijkerwijze in verkeerde handen
was gekomen, uiteindelijk toch niet zo groot kon zijn geweest, als aan-
vankelijk werd gevreesd. Als gevolg hiervan werd de afstand tussen de
koersen van de Girosammeldepotanteile en die van de echte stukken
steeds kleiner. Op het laatst bedroeg deze marge nog maar 10% (6).

(6)   Dr. R. Rintersbacher, Das GeschD:ft an der Wiener Wertpapier- und Warenb6rse;
Oesterr. Bank-Archiv 1956, biz. 205.
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De op 7 juli 1954 uitgevaardigde Wertpapierbereinigungsgesetz (7)
had tot doel de markttechnische verhoudingen voor een normale handel
in waardepapieren te herstellen. De wet machtigde de Minister van
FinanciEn, voorzover hem dit ter vaststelling van de eigendomsverhou-
dingen wenselijk voorkwam, bepaalde binnenlandse waardepapieren ter
aanmelding op te roepen. Een dergelijke oproeping, die moest worden

gepubliceerd in het Amtsblatt zur Wiener Zeitung, moest, behalve na-
tuurlijk de soort van waardepapieren, de aanmeldingstermijn van 6
maanden duidelij k aangeven en tevens de bepaling bevatten,  dat  de  niet
binnen de gestelde periode aangemelde waardepapieren waardeloos wer-
den en dat bijgevolg de in deze waardepapieren geinkorporeerde aan-
spraken verloren gingen.

Overeenkomstig de wet kon de Minister de uitvoering der aan-
meldingsprocedure aan bepaalde, telkens opnieuw hiervoor aan te wijzen,

binnenlandse kredietondernemingen opdragen. In alle gevallen zou de
Oesterreichische Kontrollbank als kontrolerende instantie optreden.

Bezitters van opgeroepen waardepapieren moesten de meldings-
plicht zelf vervullen. Voor het geval, dat bedoelde stukken gedurende de
aanmeldingsperiode bij een binnenlandse kredietonderneming berustten,
moest deze laatste de aanmelding verzorgen. De kredietondernemingen
mochten echter geen waardepapieren aanmelden, die zij voor andere bin-
nen- of buitenlandse kredietondernemingen onder zich hielden.

Oostenrijkse waardepapieren, die bij buitenlandse bankinstellingen
werden bewaard, moesten in Oostenrijk worden aangemeld. Een bekend-
making van de Nationalbank van 18 juni 1954 stond in dit verband toe,
dat de ter aanmelding naar Oostenrijk gebrachte waardepapieren ook
weer naar het buitenland terug mochten worden gebracht.

Iedere kredietonderneming, die met de registrering der aanmeldin-

gen was belast, moest hierover binnen vier weken na het verstrijken van
de aanmeldingsperiode een rapport opstellen, dat bij de Kontrollbank

(7)  Bundesgesetz vom 7. Juli 1954 zur Bereinigung des Wertpapierwesens (Wert-
papierbereinigungsgesetz); Bundesgesetzblatt    fur die Republik Oesterreich

1954 / 188.
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moest worden ingeleverd. Deze laatste maakte op basis van de binnen-

gekomen rapporten over iedere opgeroepen soort waardepapieren een
totaal-rapport. Daarbij kontroleerde de Kontrollbank tevens, of afzon-

derlijke waardepapieren meer dan 66nmaal waren aangemeld. Het Minis-
terie van FinanciEn moest vervolgens officieel bekend maken, of het
totaalbedrag der aangemelde waardepapieren het nominaal bedrag van
de in omloop verkerende waardepapieren van een bepaalde soort te

bovenging of niet. Was dit laatste het geval, dan verklaarde hij de aan-
gemelde stukken rechtsgeldig, in het eerste geval moest echter eerst nog
een zeer nauwkeurig onderzoek naar de bezits- en eigendomsverhoudin-
gen plaats vinden. Omdat dit in de praktijk vrijwel niet is voorgekomen,
zullen wij aan de ingewikkelde procedure, die dan moest worden ge-
volgd, voorbijgaan.

De Wertpapierbereinigungsgesetz kende, behalve het oproepen van
waardepapieren ter aanmelding, ook de aankondigingen van het Ministe-

rie van Financien, dat bepaalde soorten waardepapieren niet zouden be-

hoeven te worden aangemeld. In de praktijk bleek de groep waarde-

papieren, waarvoor geen sanering nodig werd gevonden, ongeveer twee
keer zo groot als die, waarvoor in de loop der jaren een oproep tot aan-

melding volgde.

Tot slot van bovenstaande summiere bespreking van de eerste van
de zogenaamde Kapitalmarktgesetze zij vermeld, dat de eerste oproepen
tot aanmelding op 21 november 1954 in de Wiener Zeitung werden

gepubliceerd en dat het tot einde 1959 duurde, voordat men kon aanne-

men, dat de sanering op het gebied van de waardepapieren was voltooid.
Tot op dat moment waren 149 soorten waardepapieren opgeroepen en
gesaneerd en was voor 293 andere de officiale bekendmaking van het
Ministerie van Financien, dat geen oproep tot aanmelding zou volgen,
gepubliceerd  (8).

Aan een ander punt, dat een normale ontwikkeling van de Oosten-

rijkse kapitaalmarkt in de weg stond, namelijk het feit, dat de vroegere
bezitters van aandelen in de bij de eerste nationalisatie-wet van 26 juli
1946 betrokken ondernemingen na bijna 8 jaren nog steeds geen schade-

(8)      Jaarverslag  van de Oesterr. Nationalbank   1959,   biz.   33.
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vergoeding hadden ontvangen, werd in de tweede kapitaalmarkt-wet, de
eerste Verstaatlichungs-Entschi:digungsgesetz   van   7   juli   1954   (9),   aan-
dacht geschonken. Deze wet kende de voormalige aandeelhouders van de
genationaliseerde bankinstellingen een vergoeding toe van 1 5096 van hun
nominaal bezit aan aandelen, vermeerderd met 3270 van het bedrag der
schadevergoeding als bevrediging van alle renteaanspraken gedurende de
periode september 1946 - einde december 1954. De schadevergoeding
voor de aandeelhouders der overige bij de eerste nationalisatie-wet ge-
troffen ondernemingen werd gesteld op 27590 van de nominale waarde
van hun vroegere aandelenbezit, eveneens vermeerderd met 32% van
het bedrag der schadevergoeding als betaling van rente.

Ten aanzien van de aandeelhoudersrechten van de bij de tweede na-
tionalisatie-wet van 26 maart 1947 betrokken ondernemingen vermeldde
bovengenoemde wet van 7 juli 1954 slechts, dat het bedrag der nog na-
der vast te stellen schadevergoeding zou liggen tussen 275% en 500%
van de nominale waarde per 10 mei 1947 en dat er een toeslag van 3090
van het bedrag der schadevergoeding voor rente-aanspraken zou worden
verleend.

Voorzover de toegekende schadeloosstelling voor de bij de eerste
nationalisatiewet genaaste aandelen niet kontant werd uitbetaald, werd
deze met ingang van 1 januari 1955 4%-rentedragend. De wet machtigde
de Minister van FinanciEn de betaling van de schadevergoedingen te
doen plaats vinden met 4%-Bundesschuldverschreibungen, die binnen
tien jaar moesten zijn afgelost. Bovendien stond de wet toe, dat tot 5%
van het door iedere belastingplichtige jaarlijks te betalen belastingbedrag
betaling met dit schatkistpapier geschiedde.

De bij de behandeling van de verschillende soorten kredietonderne-
mingen reeds ter sprake gebrachte Schillingeriiffnungsbilanzengesetz
van 7 juli 1954 (10) - deze wet wordt in de literatuur als de derde kapi-

(9)  Bundesgesetz vom 7. Juli 1954 uber Entsch digungen fur verstaatlichte Anteils-
rechte (Ersts Verstaatlichungs-Entschidigungsgesetz) ; Bundesgesetzblatt fik  die
Republik Oesterreich 1954/ 189.

(10) Bundesgesetz vom 7. Juli 1954 ilber die Aufstellung von Schillinger6ffnungs-
bilanzen  und  uber die Umstellung (Schillinger6ffnungsbilanzengesetz  -  SEBG.);
Bundesgesetzblatt fur die Republik Oesterreich 1954/ 190.
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taalmarkt-wet betiteld - was voor de ontwikkeling van de kapitaalmarkt
in zoverre van belang, dat de ter publikatie komende balansen der Oos-
tenrijkse ondememingen aan waarheidsgetrouwheid wonnen en dat bij-
gevolg de aanbodzijde van de kapitaalmarkt een beter beeld kreeg van
de werkelijke rentabiliteit van de verschillende ondernemingen, van de
omvang van het mogelijk in de toekomst uit te keren dividend en van
de mogelij kheden voor eventueel nieuw  aan te trekken kapitaal.

Een nadere analyse van het gedurende het decennium 1953 t/m
1962 gedane beroep op de Oostenrijkse open kapitaalmarkt laat ons zien,
dat de Staat en de elektriciteitsmaatschappijen met respektievelijk 9,6 en
7,9 mld Schilling de grootste portie van de via de kapitaalmarkt opge-
brachte middelen -in totaal ruim 26,8 mid Schilling - voor zich opeisten.

Op de derde plaats kwamen vervolgens de hypotheekinstellingen, die in
de vorm van afgifte van pandbrieven en Kommunalschuldverschreibun-
gen ruim 4,6 mid Schilling via de open kapitaalmarkt betrokken. Het
aandeel van de overige sektoren bleef bij deze cijfers ver ten achter. Met
nog geen 1,1 mld Schilling kwam de industrie nauwelijks aan de 4%
van het totaal der via de kapitaalmarkt gefourneerde middelen.

Het blijkt voorts, dat er gedurende bovenbedoeld decennium slechts

op uiterst beperkte schaal emissies van aandelen zijn voorgekomen. Van
de totale opbrengst van deze emissies, 410 min Schilling, moet boven-
dien 300 mln Schilling worden toegeschreven aan de verkoop van aande-
len van de genationaliseerde bankinstellingen. Uit deze cijfers blijkt dui-
delijk, dat het aandeel het in Oostenrijk niet tegen de hoog-rentende
obligatie heeft kunnen opnemen. Wel zien wij, dat met ingang van 1960
verschillende ondernemingen ertoe zijn overgegaan 6%- in aandelen
konverteerbare obligaties op de kapitaalmarkt te plaatsen.

Met betrekking tot het rentepercentage der sinds 1953 uitgegeven
obligatieleningen kan worden gesteld, dat dit, internationaal beschouwd,
op een hoog peil heeft gelegen, ruim de helft van deze leningen droeg
een percentage van 7.

In het hiernavolgende zullen wij de ontwikkeling op de kapitaal-
markt, die van jaar tot jaar toch weI enkele opmerkelijke verschillen
vertoonde, iets meer gedetailleerd nagaan.
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De in de jaren 1953 en 1954 op de kapitaalmarkt ondergebrachte
leningen werden, met uitzondering van de reeds eerder vermelde Energie-
anleihe 1953, voor het grootste gedeelte door de kredietondernemingen
in portefeuille genomen. Het maar matig geinteresseerd zijn van de
spaarders voor de, naast de Energieanleihe, geplaatste leningen hield, al-
dus het jaarverslag der Nationalbank 1956, ten nauwste verband met de
toen nog niet opgeloste vraagstukken van eigendoms- en vermogens-
rechtelijke  aard ten aanzien  van het effektenbezit  (11).  De  in  het  voor-
gaande besproken kapitaalmarkt-wetten hadden tot gevolg, dat reeds na
enkele jaren van een toenemende belangstelling van het grote publiek
voor waardepapieren kon worden gesproken.

Nadat de opnamekapaciteit van de kapitaalmarkt in 1935 sterk on-
der druk was komen te staan - er werden in dat jaar voor ruim 2,2 mld
Schilling leningen geplaatst en hypotheekbankenpapier ondergebracht
tegen 1,7 mld in 1954 en 0,8 mld in 1933 -, trad in 1956 een aanmerke-
lijke verlichting op. Tegen een rente, die 1% boven die van de in 1955
uitgegeven leningen lag, werd toen voor „slechts" 770 mln Schilling aan
obligatieleningen geemitteerd. Daarnaast nam ook de omloop aan hypo-
theekbankenpapier maar met ongeveer de helft van de groei van het
voorgaande jaar toe.

In 1957 onderging het beroep op de kapitaalmarkt andermaal een
sterke uitbreiding. In totaal kwam dit beroep neer op 1,9 mld Schilling,
0,8 mld meer dan in 1956. De rente der uitgegeven obligatieleningen
was toen, een enkele uitzondering daargelaten, 7%, een 1/2% hoger dan
de rente op de leningen, die in 1956 aan de markt waren gekomen. Ook
in 1958 vertoonde de kapitaalmarkt een toenemende opnamekapaciteit.
Het emissievolume der vastrentende waardepapieren steeg tot 3,1 mld
Schilling, bijna het dubbele van dat van 1957. De emissies \·an 1958
vonden bij het publiek een zo gunstig onthaal, dat 4 leningen moesten
worden verhoogd met in totaal 190 mln Schilling (12).

Met ruim 4,8 mld Schilling bereikte het beroep op de kapitaalmarkt
in 1959 zijn grootste omrang Niettegenstaande het feit, dat de rente op

(11) Jaarverslag der Oesterr. Nationalbank 1956, biz. 23.
(12) Jaarverslag der Oesterr. Nationalbank 1958 ,biz. 30.
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Het beroep op de open Oostenrijkse kapitaalmarkt gedurende de periode 1953 - 1963 (mln Sch.) TABEL 63

Iti OEVORM VAN OBLIGATIE -EMISSIES rOeMEMIN6 TOEMEMING
SCHULDBRIEOMLOOP VAM OMLOOP TOTAAL BEROIP

PROVINCIES WOHNNAUS
DIVER5EN VEN VAN

TOTAAL PANDBRIEVEn KASSEN- o P DE
ELI kTRictruTS INDUSTRIE BOUWSPAAR·JAAR STAAT EN WIEDERAUF OBLIGATIE- Eli KOMMUNAL· OBLIGATIOMEM EAPITAAL MARICT
OMDERNIMLAoi  EN OVERKE BANKEN

GEMEEZITErl BAUFONDS f N 55165 'CHULOVERSOR

1953 35       -        -      662       -       697 102 209                             @19

1934 645 200 400                 -              15 1.260 396 1.656

1955 - 80 - 1.550 15 1.645 584 2.229

1956 4oo loo 200        -       70 770 254 60'9 i.084

1957 245 30 200 634           60 1.169 3 86 33°49 1.885

1958 1.095 - 200 1.259 75 2.627 473 3.too

1959 3,100                _                  _ 1.320 - 4620 395 6 4.821

1960 1.700            -              - 881 202 2.783 57' 140                 2        3.496

1961 800 500 200 673 165 2.338 586         70                        4            2.993

1962 1.570 4oo 220 9so 463 3.603 969 270                     14           4.756

Bron: Jaarverslagen der Osterreichischen Nationalbank, Mitteilungen des Direktoriums der Osterreichischen Nationalbank en jaarverslagen Creditanstalt-
Bankverein en Osterreichische Linderbank.

1 ) opbrengst aandelen-emissie Philips;11 ) inschrijving op Selects-Fonds.
111)   300 min afkomstig  van de verkoop der V,irzugsaktien  en  Vilksaktien  der   Creditanstalt-Bankverein   en   van de Osterreichische Liinderbank,   30   mln

Schilling afkomstig van een kapitaalverhoging.



de aan de markt komende obligatieleningen iets lager was komen te lig-

gen, baarde de onderbrenging van deze leningen geen enkele zorg. In dit
verband maakt de Nationalbank voor het eerst melding van een leven-

dige belangstelling van het buitenland voor Oostenrijkse leningen, met
name Staatsleningen. Zij schat, dat voor een bedrag van ten naaste bij
600 mln Schilling op de in 1939 uitgegeven Staatsleningen door buiten-
landers werd ingetekend  (13).

In de jaren 1960 en 1961 liep het totale beroep op de kapitaalmarkt
ten opzichte van het rekord-jaar 1959 terug van 4,8 mld Schilling in
1959 tot 3,5 mid in 1960 en 3,0 mid in 1961. In deze jaren droegen de
nieuwe emissies van obligaties een iets hogere rente dan in 1959. Behal-
ve voor de konverteerbare obligaties was 7% de gangbare rente voor
nieuwe leningen. Ook gedurende deze jaren konden de leningen vlot
worden ondergebracht   ( 14).   Uit de cijfers van tabel 64 blijkt,   dat  de

intekening van partikulieren, ondernemingen en buitenlanders in 1961
voor het eerst groter was dan die van de kredietondernemingen.

Het beroep op de kapitaalmarkt was in 1962 bijna 6090 groter dan
in 1961 en bereikte zelfs bijna de rekord-hoogte van 1959. Het resultaat

van ongeveer 4,76 mld Schilling kon alleen worden bereikt dank zij de
grote liquiditeit van het kredietapparaat, dat vier leningen met een totale
nominale waarde van 790 mln Schilling volledig in portefeuille nam.
Ook in 1962 bleef de 790-obligatie favoriet (15).

Voor het eerst sinds de tweede wereldoorlog plaatste een buiten-
landse instantie, de Wereldbank, in 1962 een lening op de Oostenrijkse
kapitaalmarkt.  Van  deze  41/2%-lening,  die  5  mln  $  (130 mln Schilling)
groot was, namen de kredietondernemingen een naar verhouding groot
gedeelte in portefeuille. Voor de geringe bereidheid van het publiek op
de Wereldbanklening in te tekenen moet met name de geringe rente als
oorzaak worden aangemerkt. Van de in totaal 3,8 mld Schilling aan
nieuwe obligaties in 1962 nam het kredietapparaat 4890 in portefeuille.
Laat men echter de direkt door het kredietapparaat overgenomen lenin-

(13) Jaarverslag der Oesterr. Nationalbank 1959, blz. 33.
( 14)  Jaarverslag der Oesterr. Nationalbank  1961,  biz.  39.
(1 5)   Jaarverslag der Oesterr. Nationalbank   1962,  biz.   5 1.
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gen buiten beschouwing, dan komt het aandeel der bankinstellingen neer
op 3490. De partikulieren, de bedrijven en de buitenlanders nemen dan

samen 51% en de verzekeringsmaatschappijen, de vakbonden en derge-
lijke 15% van het emissiebedrag voor hun rekening (16).

Het aandeel van de verschillende groepen intekenaars op de obligatie-emissies.
TABEL 64

1958 1959 1960 1961 1962
- - - - -

Partikulieren, ondernemingen en
buitenlanders 40% 40% 42% 49% 51%

Kredietondernemingen 43% 50% 41% 31% 34%
Verzekeringsmaatschappilen. vakbonden
tri dergelijke 15% 1090 17% 20% 15%

Brown Jaarverslagen der Osterreichischen Nationalbank 1958 t/m 1962.

Uit de hierboven gegeven summiere beschrijving van de ontwikke-
ling van de kapitaalmarkt in de jaren 1953 t/m 1962 is duidelijk komen
vast te staan, dat de onderbrenging van de tot een totaalbedrag van
ruim  21,3 mid Schilling  op de Oostenrijkse kapitaalmarkt geplaatste

obligatieleningen zonder veel moeite kon plaats vinden. Bij de inteke-
naars heeft zich verder een verheugende verschuiving van het zwaarte-

punt van de kredietondernemingen naar de partikulieren en onderne-

mingen voltrokken. Dit kan er alleen maar op wijzen, dat men in brede

kringen een groot vertrouwen heeft in de monetaire ontwikkeling en dat
men zijn besparingen met een gerust gemoed via de kapitaalmarkt aan
het economisch leven toevertrouwt.

In onze beschouwing   over de Oostenrij kse   geld- en kapitaalmarkt
hebben wij de geldmarkt tot nog toe niet ten tonele gevoerd. De ver-
klaring voor dit feit ligt in de omstandigheid, dat er tot voor kort nau-
welijks van een Oostenrijkse geldmarkt kon worden gesproken. Bij ge-
brek aan voldoende geschikt geldmarktpapier op een iets ruimere schaal,
waren de kredietondernemingen genoodzaakt hun overtollige kasmidde-
len in de vorm van interbankaire saldi aan te houden. Met betrekking
tot het wal aanwezige schatkistpapier kan het volgende naar voren wor-
den gebracht: de 21/290-Besatzungskostenschatzscheine werden en wor-
den vanwege hun uit liquiditeitsoogpunt speciale positie - wettelijk ge-

(16) idem, blz. 53.
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regelde herdiskonteringsmogelijkheid bij de Nationalbank en de moge-
lijkheid deze bij het nakomen van de minimumreserve-verplichting en
het nakomen van de voorgeschreven liquiditeitspercentages als kasgeld
te beschouwen - graag in kas gehouden. Ook het ter versterking van de
overheidskas afgegeven driemaands-schatkistpapier berust(te) uitsluitend
bij de kredietondernemingen. Gezien de hoge liquiditeit van het kre-
dietapparaat bestond en bestaat er ook voor dit papier geen enkele nei-ging tot afgifte door de kredietondernemingen. Ultimo 1958 beliep de
omloop aan dit driemaands-schatkistpapier 2.430,6 mln Schilling (17).

Nadat in samenhang met de verlaging van het officiifle Bankdis-
konto op 23 april 1959 ook de rente op het driemaands-schatkistpapier
lager was gesteld, begon het Ministerie van FinanciEn in juni 1959 met
een konsolidatie van de omloop aan schatkistpapier. In dit verband be-
sloot de Minister tot de uitgifte van schatkistpapier met een looptijd
van 1 jaar en een rente van 44 % en van schatkistpapier met een loop-tijd van 3 jaar (derhalve een middellange termijn) en een rente van
521%· Ultimo 1959 waren derhalve drie soorten Kassenstarkungsschatz-
scheine in omloop:

1.033,1 mln Schilling 4% driemaands-schatkistpapier1.524,5 min Schilling 43'4% 1-jarig schatkistpapier
928,0 mln Schilling 51/41% 3-jarig schatkistpapier

3.485,6 mln Schilling, 1.055 mln Schilling meer dan ult. 1958.

Tegen het einde van 1959 werd het 1- en 3-jarige papier aan de
Weense Beurs geintroduceerd. De omzetten in deze stukken bleven
echter zeer klein omdat de koupures van 500.000 Schilling en 1 mln
Schilling zich alleen leenden (en lenen) voor de handel ter beurze tus-
sen grotere geldinstituten  (18).

Met ingang van 1 maart 1960 begonnen 17 Oostenrijkse banken en
bankiers met de uitgifte van zogenaamde Kassenscheine. Daarmee werd
een verdere stap tot het herstel van de geldmarkt beoogd. In de periode
v66r 1938 waren deze Kassenscheine een gewild beleggingspapier op de

( 17) Jaarverslag der Oesterr. Nationalbank 1959, blz. 28.
(18) idem, blz. 29.
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geldmarkt geweest. De gedachte dit vanouds bekende geldmarktpapier
opnieuw te introduceren was gedurende de naoorlogse periode reeds meer-

dere malen besproken, doch het uitvoeren van dit voornemen werd in

wel zeer hoge mate belemmerd door de bepalingen van een uit vroegere
laren  daterende  Kapitalverkehrssteuergesetz (19). Overeenkomstig  deze
wet moest namelijk bij de uitgifte van obligaties een belasting van 1%
worden betaald. Voor kortlopend papier, zoals de Kassenscheine, vorm-
de dit een zeer zware belasting. Nadat de obligaties met een looptijd tot
5 jaar krachtens een wet van 18 maart 1959 (20) van deze belasting wa-
ren vrijgesteld, konden de voorbereidingen voor de uitgifte van de
Kassenscheine met een grotere kans op sukses ter hand worden genomen.

De vanaf 1 maart 1960 uitgegeven Kassenscheine kunnen worden
onderverdeeld in twee typen namelijk die met een looptijd van 90
dagen en een rente van 31/2% en die met een looptijd van 180 dagen en
een rente van 4%. Voorts kent men koupures van 1.000, 5.000, 10.000 en

30.000 Schilling.

De inleggingen tegen Kassenscheine onderscheiden zich hierin van
gewone spaargelden, dat de spaarrente pas op de 15-de dag na de inleg
ingaat terwijl de rente op de Kassenscheine meteen begint te lopen.
Voorts kunnen tot elk gewenst bedrag Kassenscheine worden genomen,
die automatisch en op aanvraag worden afgelost, terwijl van een spaar-
boekje ten hoogste 20.000 Schilling per maand kan worden opgenomen.

Via de Kassenscheine wil men ook het economisch leven de moge-
lijkheid geven tijdelijke kasoverschotten meer rentedragend te beleg-

gen (21).

Naast de Kassenscheine kwamen met ingang van 1 juli 1960 de zo-
genaamde Kassenobligationen. Deze Kassenobligationen onderscheiden
zich in geen enkel opzicht van gewone obligaties, 66nmaal per halfjaar

( 19)   Kapitalverkehrssteuergesetz  vom 16. Oktober 1934, gewijzigd  door de Verkehrs-
steuernovelle 1948; Bundesgesetzblatt fiir die Republik Oesterreich 1948/ 57.

(20)   Bundesgesetz  vom  18.  M.Jrz 1959, betreffend die Befreiung inlandischer  Kredit-

unternehmungen  von der Wertpapiersteuer;  Bundesgesetzblatt  fur die Republik
Oesterreich   1959  /   76.

(2 1)   Monatsberichte  der   Creditanstalt-Bankverein   1 2.   Jahrgang  Nr.   129,   biz.   4  en   5.
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wordt rente betaald en de terugbetaling volgt op het einde van de loop-
tijd tegen nominale waarde. Deze bankobligaties worden uitgegeven in

koupures van 1.000, 5.000, 10.000 en 50.000 Schilling. Het doel van de
uitgifte der Kassenobligationen is het grote publiek, boven het spaar-
boekje en de Kassenscheine, een middel te verschaffen voor een nog
meer winstgevende belegging op langere termijn   (22).   Ofschoon   de
Kassenobligationen vanwege hun looptijd, langer dan 1 jaar - 2, 3 of
5 jaar -, eigenlijk als kapitaalmarktpapier zouden moeten worden aange-
merkt, worden zij in de jaarverslagen der Nationalbank bij de bespreking
van de geldmarkt telkens samen met de Kassenscheine onder de loupe
genomen. In dit verband kan trouwens ook worden gewezen op een
uitspraak van Prof. Krasensky, die zich bij een beschouwing van de
tegenwoordige geld- en kapitaalmarkt afvraagt, of de overgang van geld-
markt naar kapitaalmarkt in onze dagen nog zo duidelijk is als vroeger
en dan tot de konklusie komt: „Jedenfalls geht daraus hervor, dass der
fruhere Einteilungsgrund, namlich der Kreditdauer, nicht mehr allein
entscheidend ist und daher zu untersuchen bleibt, wieviel die gegenw r-
tig so beliebt gewordene Ausdrucke wie: Burgschaft und Garantie, Haf-
tung und Ausfallshaftung, Vorfinanzierung, Zwischenkredit, Ueber-
bruckungskredit, Begriffe sind, welche eher verwirren als kliren, oder
ob ihnen durch die nunmehr 1Ingere Verwendung schon eine spezielle
Bedeutung zugewachsen ist" (23)·

Wanneer wij de ontwikkeling op de nog jonge geldmarkt vanaf
1960 nagaan, komen wij tot de bevinding, dat er gedurende deze periode
nauwelijks van enige aktiviteit sprake was en dat de introduktie van
Kassenscheine en Kassenobligationen geen noemenswaardige resultaten
kon boeken. Wat dit laatste betreft spreken de cijfers van tabel 65 weI-

De omloop aan Kassenscheine en Kassenobligationen (in min Schilling)
TABEL 65

Ultimo Kassenscheine Kassen<,bligationen

1960 105 140

1961                         71                         177

1962                        68                         401

Bron: Jaarverslagen der Osterreichischen Nationalbank, 1960, 1961 en 1962.

(22) idem, 12. Jahrgang Nr. 133, blz. 6 t m 8.
( 23)      Prof.  Dr. Hans Krasensky. Zum Neuaufbau des 8sterreichischen Kapitalmarktes;

Oesterr. Bank-Archiv 1954, blz. 344.
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haast roor zich. Ter verklaring van deze toch wel teleurstellende gang
van zaken gedurende de afgelopen jaren kan worden opgemerkt, dat in
1961 als gevolg van de breed gespreide investeringsaktiviteiten en de
gro:e konsumptieneiging alsmede van de daarmee samenhangende le·
vendige kredietvraag, geen grote liquiditeitsoverschotten roor belegging

Aandeel en looptijd der KassenstUrkungsschatzscheine (in min Schilling)
TABEL 66

ULTIMO 1 TOT 3 MAANDS 1-JARIGE 3-JARICE TOTAAL

1959 1.033 1.515 928 3.486
1960 2.595 1.001 948 4.544
1961 1.691 1.2 7.5 948 3.9/4
1962 1.475 1.249 890 3. 614

Bron: Jaarverslag der Osterreichischen Nationalbank 1962, blz. 47.

in Kassenscheine en Kassenobligationen ter beschikking stonden en dat
in 1962, toen er w61 een grotere liquiditeit bij het economisch leven
eiel te bespeuren, de aandacht zich meer op het tot de kapitaalmarkt
behorende papier dan op dat w·an de geldmarkt richtte.

Met betrekking tot de schatkistpapierportefeuille der kredietonder-
nemingen kan slechts worden opgemerkt, dat de normale aflossingen
resulteerden in een daling van hun bestand aan schatkistpapier, die per
saldo nog groter zou zijn geweest wanneer het kredietapparaat niet een
gedeelte van de in 31 2% schatkistpapier omgezette vordering van de
centrale  bank  op de Staat had moeten overnemen (24) Zoals  uit  de
cijfers van tabel 66 blijkt, had de aflossing voor een groot gedeelte
betrekking op het driemaandspapier. Ultimo 1960 maakte dit 5774 Ulti-
mo 1961 43 9 en ultimo 1962 nog maar 4196 van het totaalbedrag der
Kassenstarkungsschatzscheine uit.

In tegenstelling tot ons oordeel over de kapitaalmarkt kunnen wij
de situatie van de Oostenrijkse geldmarkt in het geheel niet gunstig
noemen. Ondanks de verschillende pogingen deze geldmarkt nieuw le-
ven in te blazen, lijkt het ons ook voor de toekomst toch wel zeer moei-
lijk deze markt in stand te houden, laat staan uit te bouwen.

(24)   Jaarverslag der Oesterr. Nationalbank   1962,   blz.   47.
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DE WEENSE EFFEKTENBEURS

Nadat, zoals in hoofdstuk 1 werd vermeld, de BBrseuberleitungs-
gesetz van 8 juli 1948 de v66r 1938 heersende rechtstoestand op het ge-
bied van het beurswezen had hersteld, vond op 15 november 1948 de
feestelijke (her)opening van de Weense beurs plaats.

Gedurende de periode 1948 - 1952 waren de omzetten in obligaties
en aandelen nog maar van geringe omvang en kwamen zij nooit bo,·en
de 50 mln Schilling per jaar uit. Ook het aantal waardepapieren, waarin
handel werd gedreven  was  toen  nog zeer beperkt  (25).  In  1953  en  vol-
gende jaren vertoonden de omzetten ter beurze echter een sterke groei,
zowel wat de aandelen als wat de obligaties betreft. Het koersniveau der
aandelen bewoog zich eveneens in opgaande lijn.

In 1957 vertoonden de omzetten ter beurze voor het eerst sinds
jaren een teruggang, die het sterkst bij de aandelen tot uitdrukking
kwam. Daarbij gaven de aandelenkoersen een dalende tendentie te zien.
1n hoge mate bepalend voor dit koersverloop was de ingevolge de al-
gcmeen-politieke en economische wereldsituatie zwakke houding van de
buitenlandse beurzen, waaraan de Weense beurs zich op den duur toch
niet kon onttrekken, ook al volgde deze laatste meer aarzelend en op
beperktere  schaal   (26). Ook gedurende het volgende  jaar, 1958, zette
zich aanvankelijk de afbrokkelende tendentie der aandelenkoersen door,
doch toen in de laatste maanden van het jaar een toenemende aankoop
voor buiteniandse rekening viel waar te nemen, kwamen niet alleen de
omzetcijfers en met name die van de obligaties - het Oostenrijkse 7%
waardepapier lag internationaal zeer goed - aanmerkelijk hoger te lig-
gen dan die van 1957, doch kreeg ook het koersbeloop der aandelen
weer een iets vriendelijker beeld.

In 1959 trad een wel zeer bijzonder sterke opleving aan de beurs
op. De omzetten in aandelen waren toen ruim drie-maal zo groot als in
bet voorgaande jaar terwijl de omzet in obligaties met 70% steeg. Deze
omzetstijgingen waren des te opmerkelijker gezien het feit, dat het be-

(25) Die Wiener Base 1948 bis 1958; Oesterr. Bank-Archip' 1959, blz. 39 thi 41.
( 26)  Jaarverslag  der Oesterr. Nationalbank  1957,  blz.  20.
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roep op de kapitaalmarkt in bedoeld jaar het hoogste naoorlogse cijfer
bereikte. Het peil der aandelenkoersen liep met gemiddeld 40% op.

De invoering van de zogenaamde Ausl nderkonvertibilitit had tot
gevolg, dat buitenlanders voortaan alle soorten waardepapieren aan de
Weense beurs konden kopen. Vooral van de zijde van de Duitse Bonds-

republiek en Zwitserland werd een groeiende belangstelling voor de
Oostenrijkse waardepapieren aan de dag gelegd. Ofschoon de Oosten-
rijkse aandelen, internationaal gezien, slechts een klein rendement op-
leveren, vond men deze op grond van verwachte koersstijgingen een toch
wel lukratief bezit. Op de obligatiemarkt bleef de buitenlandse belang-
stelling, als vanouds, bepaald door de relatief hoge rente, Deze belang-
stelling werd pas kleiner toen verschillende buitenlandse centrale ban-
ken hun diskonto verhoogden  (27).

De jaren 1960 en 1961 leverden eveneens een zeer aanzienlijke groei

der omzetten in aandelen en obligaties op. Bij de aan de beurs genoteerde
aandelen van industrilile- en handelsondernemingen trad in 1960 een
gemiddelde stijging van ongeveer 43% en in 1961 een van 3 5% op.

Bij een beschouwing van de koersontwikkeling aan de Weense beurs
T alt  op, dat politieke gebeurtenissen, zoals de krisis om Berlijn,  die op
de buitenlandse beurzen een grote invloed hebben, in het totale koers-
beeld van de Weense beurs vrijwel geen neerslag vinden. Dit wijst er op,
dat de Weense beurs nog steeds een naar verhouding vrij geisoleerd
bestaan leidt  (28). De introduktie van enkele Oostenrijkse waardepapie-
ren aan Duitse beurzen doet, volgens de Nationalbank, aan dit feit niets
af temeer omdat de omzetten in de betreffende fondsen in het buitenland
zeer gering zijn. Voorzover het buitenland belangstelling heeft voor
Oostenrijkse waardepapieren, worden deze overwegend in Oostenrijk
zelf verhandeld.

Ook 1962 werd gekenmerkt door een levendige ontwikkeling van
de effektenmarkt. Daarbij deed zich bij de aandelen en de obligaties een

tegengestelde beweging voor. Terwijl de aandelenmarkt in 1961 door de

(27) Jaarverslag der Oesterr. Nationalbank 1959, blz. JO.
(28) Jaarverslag der Oesterr. Nationalbank 1961, biz. 36.
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De omzetten en het beloop der koersen aan de Weense Beurs TABEL 67

OM-ZETTeM (IN MLN SCHILLING) JAARGRMIDO€LOE JAAR-
36 INOUSTRIE·AAMDELEN GEMIDOELDE

VASTREATEUDE PAPIERFM AANDELen TOTAAL
C 1958, too) 42AAMOELD'

19 53 205 412 69,7             28
1954 89.7 84,8 174,5                        57

1955 93,4 118,9 86

1956 80,8 130,1 110,9 Ij 8

i 9S7 75,7
io 6,6 1 81,3 '09

1958 119.5 124,0 243,5 100 100

1959 201, 1 38Ze 588,9 134 132

1960 308,3 581,4 989,9 180 180

1961 381,0 789,4
'i 71,4 277 289

1961 475,9 730,7 12046 271 3o 0

Bron: Jaarverslagen der Nationalbank en Mitteilungen des Direktoriums der Osterreichischen
Nationalbank.

FIGUUR 9

HET BELOOP DER GEMIDDELDE KOERSEN
VAN 36 MOUSTRIE-AAMDELEN

BASTS 1950 =/00 -400

-300

-200

-/00

1 /953 1 /954 1
/955   4956 | 1957   1950 | /999  | /960   1 /96, 1

1962

internationale politieke en -economische gebeurtenissen praktisch niet
was beroerd, kwam in de loop van 1962 een totale verandering in deze
situatie. De scherpe koersval op de New Yorkse beurs van 28 mei 1962,
die zich op de meeste Europese beurzen vrijwel onmiddellijk voortplant-
te, vond op de Weense beurs aanvankelijk weinig weerklank doch leidde
vervolgens ook daar tot geleidelijke koersdalingen. Terwijl de grote te-

ruggang der koersen in het buitenland naar verhouding snel was over-
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wonnen, trad op de Weense beurs pas medio augustus een licht herstel
op. Niettemin bleef het gemiddelde koerspeil der aandelen in 1962 iets
bij dat van 1961 ten achter.

Gedurende de vier laatste maanden van 1962 deed zich aan de
Weense beurs een sinds jaren niet meer voorgekomen feit voor, namelijk,
dat de omzetten in obligaties duidelijk groter waren dan die in aandelen.
De Nationalbank vermoedt (29), dat de in deze maanden getoonde voor-
liefde voor obligaties zowel moet worden toegeschreven aan de koers-
dalingen op de aandelenmarkt, waardoor het beleggingzoekende kapitaal
zich afwendde van het risikodragende papier, als aan de in sommige krin-
gen heersende verwachting, dat de rente op toekomstige leningen lager
zou uitvallen.

In tegenstelling tot de koersen van aandelen vertoonden de koersen
der officieel aan de beurs genoteerde obligaties en hypotheekbankenpa-
pieren als gevolg van de vrij stabiele rente in de loop der jaren slechts
geringe afwijkingen. Slechts enkele lager-rentende waardepapieren ver-
toonden incidentele koersafbrokkelingen, terwijl de noteringen van
konverteerbare obligaties zich in zekere zin richtten naar de koersen
van de aandelen.

(29) Jairverslah der Oesterr. 1 ;ationalbank 1962, biz. 48
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HOOFDSTUK 9

DE OOSTENRI KSE BETALINGSBALANS
DE ONTWIKKELING VAN DE

INTERNATIONALE ECONOMISCHE
BETREKKINGEN

INLEIDING

Nadat wij in de voorgaande hoofdstukken aandacht hebben

geschonken aan de ontwikkeling van het financieel-economisch ge-
beuren in het naoorlogse Oostenrijk en daarbij, voorlopig, hebben

geabstraheerd van het bestaan van internationale betrekkingen, zullen
wij thans, onder meer aan de hand van de gegevens van de betalings-
balans, de betekenis van deze economische betrekkingen voor Oostenrijk
proberen aan te geven. Bij het onderzoek naar de wijze, waarop het
tekort of overschot op de lopende rekening van deze betalingsbalans
werd gekompenseerd, zullen wij, zij het beknopt, onder andere, de
Marshallhulp, de OEES, de Intereuropese Betalings- en Clearingover-
eenkomsten, de Europese Betalings-Unie, de Europese Monetaire Over-
eenkomst, de OESO en de verhouding EEG - EFTA in onze beschou-
wing betrekken.

DE PERIODE 1945 - 1952

Omdat de verbindingen met het buitenland nog geruime tijd na het
einde van de tweede wereldoorlog verbroken bleven, kon, afgezien van
enkele incidentele kompensatietransakties, van een normale buiten-
landse handel vooralsnog geen sprake zijn. Zelfs al zouden deze ver-
bindingen toen volkomen intakt zijn geweest, dan zou toch nog geen
levendige buitenlandse handel tot stand zijn gekomen omdat Oostenrijk
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toen n6ch goederen, althans in een behoorlijke omvang, voor export ter
beschikking had, n6ch over een redelijke voormad goud en/of deviezen

beschikte, waarmee een tekort op de lopende rekening van de betalings-
balans gedekt had kunnen worden.

De eerste jaren na de oorlog stonden in het teken van buitenlandse
hulpleveranties, waarvan de omvang voor 1945 en 1946 wordt geschat
op  88%  van de totale invoer  (1).  Deze  leveranties, die deels schenkin-
gen waren, deels gepaard gingen met kredietverlening op lange termijn,
betekenden met name voor de sektor der voedigsmiddelen een welkome

verlichting in een uiterst gespannen situatie. Voor het overige speelde
het handelsverkeer niet het buitenland zich gedurende de eerste na-

oorlogse periode af op een stringent bilaterale basis. Dit laatste kan
trouwens van het handelsverkeer van vrijwel alle Europese landen wor-
den gezegd. Om te bereiken, dat de schaarse deviezen een zo groot mo-
gelijk nut afwierpen, werd de toewijzing van deviezen in Oostenrijk aan
een speciaal daarvoor in het leven geroepen kommissie, die nauw met de
Nationalbank samenwerkte, opgedragen  1)

De buitenlandse hulpleveranties in 1946 en 1947 (in mln Schilling) TABEL 68

1946 1947

UNRRA 909 470

Amerikaanse Ministerie van Oorlog 350 360

Amerikaans Congres 880

Groot-Brittannib                                                                                           38                     286
Amerikaanse goederenoverschotten                          17         150
In beslag genomen Duitse goederen                           13           8
Partikuliere schenkingen 100 200

1.427 2.354

Bron: International Financial Statistics 1948.

Ook voor Oostenrijk was de oprichting van de Organisatie voor
Europese Economische Samenwerking op 16 april 1948 te Parifs van
eminent belang. De deelname van Oostenrijk aan het, als Marshallplan
bekend geworden, Europees-herstel-programma (European Recovery
Program - ERP) kwam tot stand bij de bilaterale overeenkomst tussen

( 1)     Dr. Franz Nemschak,   Die Bsterreichische Wirtschaft   von   1945   bis   1955,   blz.
26.

1)     Zulks  geschiedde op basis   van de zogenaamde ,,Aussenhandelsverkehrsgesetze"
van 17 december 1945 en van 24 november 1948.
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de Regering van de Verenigde Staten en de Oostenrijkse Bondsregering

\·an 2 juli 1948 (2).

De OEES stelde zich, zoals bekend, ten doel met behulp van de
door de Verenigde Staten ter beschikking te stellen middelen de op-
bouwprogramma's der deelnemende landen te ko6rdineren, langs deze
weg de produktie te vergroten, de onderlinge economische betrekkingen
te verstevigen en de beperkingen in het handels- en betalingsverkeer ge-
leidelijk uit de weg te ruimen.

In de periode tussen het aflopen van de hulp in het kader van de
UNRRA en het van stapel lopen van de Marshallhulp ontving Oosten-
rij k  van  de Verenigde Staten tussentijdse  hulp  tot een bedrag  van  54,6

mIn $ in 1947 en 101,5 mln $ in 1948.

Om een vergelijking van de cijfers der verschillende jaren niet bij
voorbaat in belangrijke mate aan betekenis te laten inboeten - tot in
1953 werden namelijk tezelfdertijd in Oostenrijk verschillende wissel-
koersen gehanteerd 2) - zullen deze relevante cijfers in tabel 69 wor-
den uitgedrukt in een meer waardevaste valuta, de US $.

Uit  onderstaande  opstelling blijkt onder  meer  dat de export  van
goederen in de periode 1948 - 1952 een uitgesproken gunstige ontwik-

keling vertoonde en dat het dekkingspercentage in deze jaren geleide-
lijk aanmerkelijk hoger kwam te liggen (1947 29%, 1948 429, 1949

48%, 1950 69%, 1951 eveneens 69% en 1952 77%). Ondanks het feit,

(2)  Jaarverslag der Oesterr. Nationalbank 1956, blz. 10 en 11.

2)  Bij de oP 26 oktober 1946 van kracht geworden Devisengesetz werd de door de
Amerikaanse bezettingsautoriteiten in 1945 vastgestelde pariteit 1$ =1 0 Schilling
gehandhaafd en tot officiele pariteit verklaard. Bij de devaluatie van het Engelse £,
in september 1949, ging de Schilling mee en weI:d de nieuwe pariteit 1$ = 14,40
Schilling. Deze pariteit werd de „Grundkurs" Naast deze basispariteit werd een zo-
genaamde premiekoers van 1$ =2 6 Schilling ingevoerd. Deze premiekoers moest
worden toegepast bij afrekening van deviezen, welke niet voortsproten uit de export
van  goederen.   Op  28   januari   1930   werd  nog een derde, de zogenaamde „Mischkurs"
van 1$ = 21,36  Schilling  geintroduceerd.   Deze  gemiddelde  pariteit  werd de unifor-

me verrekenbasis voor alle goederentransakties met evenwel deze beperking, dat de
invoer van levensnoodzakelijke goederen tegen de basiskoers zou blijven plaatsvinden.
Betalingen in het diensten- en kapitaalverkeer bleven aan de premiekoers gebonden.
Op 5 oktober 1950 werd de basispariteit 1$ = 14,40 Schilling afgeschaft. Voortaan
zouden alle transakties worden afgerekend tegen de gemiddelde koers van 1$ =
21,36 Schilling. De 4-de mei 1953 werd de officiele pariteit vastgesteld op 1$ =2 6
Schilling. Deze pariteit werd tegelijk ook door het IMF erkend.
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dat ook het batig saldo in het dienstenverkeer in deze periode aanzien-
lijk groeide, bleven de tekorten op de goederen- en dienstenbalans zeer
groot. Over de periode 1947 t/m 1952 beliep het tekort op de lopende
rekening van de betalingsbalans in totaal ten naaste bij 1,18 milliard $.
Mede doordat de hulp, die Oostenrijk in de onderhavige periode van
het buitenland ontving, ongeveer 1,27 milliard $ beliep, onderging de
goud- en deviezenpositie per saldo een versterking van in totaal 134
min $.

De benaming en betekenis van het merendeel der vormen, waarin
Oostenrijk blijkens tabel 69 steun van het buitenland mocht ontvangen,
spreekt voor zichzelf. Aan de posten „Trekkingsrechten OEES" en
„EBU-kiedieten" zullen wij iets meer aandacht schenken.

Als eerste stap op weg naar het herstel van een vrij handels- en
betalingsverkeer in OEES-verband kwam op 16 oktober 1948 de Inter-
europese Betalings- en Clearingovereenkomst tot stand. Ook Oostenrijk
trad tot deze overeenkomst, die zou gelden tot en met juni 1949, toe.
De overeenkomst introduceerde het mechanisme van de zogenaamde in-direkte hulp, hetgeen hierop neerkwam, dat de instantie, die zich met de
toewijzing van de Marshallhulp bezig hield, de omvang van de hulpaan de respektievelijke OEES-landen vergrootte, naarmate deze landen
zelf een uitbreiding van de hulpverlening aan andere OEES-landen tot
stand brachten. De Marshallhulp-autoriteiten probeerden op deze ma-nier het aandeel in de hulp voor de meest behoeftige landen te vergroten.

De indirekte hulp had de vorm van bilaterale „drawing rights", die,zoals uit het voorgaande blijkt, in feite overgedragen giften van deVerenigde Staten waren; de landen, die trekkingsrechten  verkregen,  ga-
ven hier niets voor terug terwijl de landen, die deze rechten verleenden,
door de vergrote Marshallhulp schadeloos werden gesteld. Ofschoon de
vergroting van de Marshallhulp volgens de letter der Overeenkomst paszou worden gerealiseerd wanneer van de trekkingsrechten inderdaad ge-
bruik zou zijn gemaakt, werd met het oog op het feit, dat vanwege hetstringent bilaterale karakter der trekkingsrechten volledige benutting niet
steeds mogelijk was, in de praktijk de vervulling van deze voorwaarde
steeds aangenomen (3).

Per 1 juli 1949 werd bovenstaande overeenkomst gevolgd door eentweede betalingsakkoord, dat tot 1 juli 1950 van kracht was en waarbij
de trekkingsrechten voor 25% multilateraal waren. In afwijking met degang van zaken ten tijde van het eerste betalingsakkoord werd toen aan
het toezicht op de venulling der voorwaarde, dat de verleende trekkings-
rechten inderdaad benut moesten worden, grotere aandacht besteed.
(3)  Brian Tew, International Monetary Co-operation 1945 - 1952, blz. 99 en 100.
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De betalingsbalans voor de jaren 1947 t/m 1952 (in min US S)
TABEL 69

1947 1948. 1949 1950 1951 195Z

ITVOER VANGOEDEREM 90.7 207.1 291,5 33 1,9 453.8 506,8
YVOER VAN GOEOEREN 312,0 469,8 603.7 481,6 655,1 653.9

ALDO GOEDERENVERKEER -221,3 -282·7 -311.7 -149,7 -201,3 -147,1
ALDO DIENSTENVERKEER + 15,5 , 15,7 . id,a 1- 17,6 + 25,1 + 42.6

ALDO LOPEMDE REKENING - 205,8    - 267.0 -295,4 - 132,1 - 1 76,2 -/04,5

ARTIKULIERE SCHEMEINGEM 29,9 26,8 9,3         4,1 1,4 2.4
ARTIKULIERE KAPITAALBEWEGING 0,5 - 0.5  - 0,5  - 11
MORTISATIE DOOR DE OveRHEID - 2.0

-   0,8        -    2.3       -    3,4       -   3.9

29.9 25,3 8,0 1,3    -  3.2    -  1,5

UITEMLANOSE HULP EM KREDIETEM

NRRA 44.0
ITERIMHULP DER VERENIGOE STATEM 54,6 jof,5

ARSHALLHULP 94,3 /94,1 119.5 127·6 91,4
:NINGER VAM DE EXPORT-IMPORTBANK 7,5 5,2

cHENKINGEN VAN AM. MIN. VAN OORLOG 53,0 47,4
MERIKAANSE GOEDEREN OVER·SCHOTTEN 2,4 6.8     1,3
RITS£ HULP EM -kREPjETEM 21,9 8,3 O,6 0,1

RITSE COEDEREMOVERSCHOTTEM 13,3 2.0 0.7           0,1

ANAOESE HULP                                         3.4
TEkkINGS RECHTEM OEES 3.3

95.6 45.7
B U - K R E D I ET€N 18.2 94,8 12.0

OTAAL
189.2 274.5 297.6 1 8 3,6 222,4 , 03,4

TATISTISINE KIRREKTIES -  6,0    -  ,3,5        1,2     - 42,3 -

IS.7 + 60.9

OMETAIRE BEWEGING

TALINGS-EN GLEARINGOVEREENCOMSTEN 8,4    - la,2 - 55,1
MDERE KORTLOPENDE VERPLICMTINGErl O,3 - O,3 0.5 -   2.1

KEIVING EBU (TBENEMING VORDERING-) -  9.7

#DERB KORTLOPENDE VORDERINGEM TIENEMING V0RDERI 10       - 7,1 -

19,4
-

11,1
-

19.3 ok          -    391

lIZIGING  GOL,OVOIRRAAD (TOSMEMING-  - O,/ - 0,1 -  2,3

0 -rAA L
-   7,3     - 19,3

- 11.4 - 10,5 -

27.3 - 35,3

Bron: International Financial Statistics
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De trekkingsrechten, die Oostenrijk tijdens de betalingsakkoorden
van de andere OEES-landen ontving, beliepen volgens tabel 69 in to-
taal 144,6 min $. Diebold (4) vermeldt met betrekking tot de oor-
sprong van de aan Oostenrijk ter beschikking gestelde trekkingsrechten
de volgende cijfers:

Het eerste betalingsakkoord Het tweede betalingsakkoord
Belgid 4,5 mln $ Belgie 6,8 mln $
Denemarken 0,1 mIn $
Frankrijk 2,0 nlln $ Frankrijk 4,1 mln $
Duitse Bondsrepubliek 29,6 mln $ Duitse Bondsrepubliek 37,5 mln $
Nederland 1,0 mln $ Nederland 0,2 min $
Noorwegen 1,5 mln $ Noorwegen 0,8 min $
Verenigd Koninkrijk    25,0 mln $ Verenigd Koninkrijk   15,0 mln $

Totaal 63,7 mln $ Totaal bilateraal 64,4 min $
Multilateraal 21,5 mln $

Totaal 85,9 mln $

Op 19 september 1950 werd door de OEES-landen de overeenkomst,

waarbij de Europese Betalings-Unie werd opgericht, ondertekend. Be-

doelde overeenkomst kreeg terugwerkende kracht tot 1 juli 1950, het
moment, waarop het tweede intereuropese betalingsakkoord afliep. Het
doel van de Unie was het in het leven roepen van een systeem van
multilateraal intereuropees betalingsverkeer en het bereiken van een

vergaande liberalisatie der intereuropese handel.

De EBU was iets geheel anders dan de reeds besproken betalings-
akkoorden van 1948 en 1949. Een land behoefde voortaan niet meer te
streven naar een betalingsevenwicht met ieder land afzonderlijk, het
was voldoende, dat dit land ten aanzien van het totaal der aan de Unie
deelnemende landen een evenwicht kende. Het werd dus mogelijk, dat
een overschot ten aanzien van het ene land werd gebruikt om een tekort
ten aanzien van een ander land te kompenseren. Zoals ook bij de voor-
afgaande betalingsakkoorden geschiedde, hield de EBU zich bezig met de
transakties tussen de verschillende centrale banken del aangesloten lan-
den. De Bank voor Internationale Betalingen, die optrad als Agent der
betalingsunie, berekende iedere maand de debet- of creditpositie van elk
land tegenover het totaal der andere landen van de Unie. De EBU ken-
de een eigen valuta-eenheid, die wat betreft de hoeveelheid fijn goud

(4)  W. Diebold, Trade and Payments in Western Europe, New York 1932, biz. 40.
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overeenkwam met de waarde van de Amerikaanse Dollar. De liquide
middelen van de Unie bestonden bij de oprichting uit 350 mln $, ge-
schonken door de Amerikaanse Regering (5).

De Betalingsunie kende ieder land een zogenaamde quote toe. Deze
quoten waren de in de Overeenkomst van 19 september 1950 vastgestel-
de verrekenplafonds, waaronder de kumulative overschotten, respektie-
velijk tekorten in een vastgestelde verhouding via kredieten en/of af-
giften van goud moesten worden gekompenseerd. De berekeningen van
de posities ten opzichte van de Betalingsunie geschiedden kumulatief,
d,w.z., dat een land, dat, bijvoorbeeld, een schuld had opgelopen en
vervolgens een surplus kreeg, het goud, waarmede het een gedeelte van
zijn vroegere schuld had betaald, terug kreeg. In de loop der jaren is de
verhouding goud/kredieten bij de verrekening der EBU-saldi meerdere
malen gewijzigd. Wij zullen hier niet dieper op ingaan.

Onder het regime van de EBU was het verlenen en onhangen van
trekkingsrechten, die wij bij de betalingsakkoorden van 1948 en 1949
ontmoetten, afgeschaft. Niettemin kunnen wij, althans was de uitgangs-
situatie betreft, bij de nieuwe Betalingsunie iets soortgelijks ontdekken:
verschillende landen, waaronder Oostenrijk (en Nederland) ontvingen
kredieten van de Unie, waarmede zij hun netto-schulden ten opzichte
ran het totaal der overige landen zouden kunnen voldoen, vooraleer zij
genoodzaakt waren  op hun quote  te gaan trekken 3). Oostenrijk kreeg
in dit verband een beginkrediet van 80 min $ maar zou tot 1 juli 1951
niet op zijn quote (70 mln $) mogen trekken (6).

De eerste twee jaren van het bestaan der EBU (1 juli 1950 - 1 juli
1952) sloot Oostenrijk af met een tekort in het verkeer met de Beta-
lingsunie ten bedrage van 142 mIn $ (7). Voor de periode 1 juli 1950 -

(5)  W. Diebold, Tr:ide and Payinents in Western Europe, New York 1952, biz. 95.
(6)  W. Diebold. Trade and Payments in Western Europe, New York 1952, blz. 96.
(7) Jaarverslag van de Europese Betalings-Unie 1957, biz. 44.

3) Anderzijds waren er landen, die bij het begin van de Betalingsunie een zoge-
naarride „debtor position" kregen toebedeeld, hetgeen betekende, dat deze landen
eerst tot een bepaald bedrag goederen nioesten leveren of diensten presteren voordit
zij aan het verlenen van krediet aan de Unie toe waren. De giften van deze landen

werden gekompenseerd door de voomaardelijke hulp van de Verenigde Staten. Deze
trekkingsrechten die wij bil het begin van de EBU aantreffen. waren alleen als aan-
vulling bedoeld en moesten de toepassing van de aigemene principes der Unie in de
omstandigheden, zoals deze  in de jaren  1950  en  1951 waren, vergemakkelijken.
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1 juli 1951 beliep het tekort 104 niln $, r·oor het tijdvak 1 juli 1951 - 1
juli 1952 38 mln $. Omdat de cijfers ,·an de betalingsbalans (tabel 69)
betrekking hebben op kalenderjaren kan men bedoelde tekorten en de
dekking hierran niet terugvinden. Robert Dix vermeldt, dat ter kom-
pensering van het totale tekort van deze eerste twee EBU-jaren gebruik
werd gemaakt van het beginkrediet van 80 min $, ran 45 min $ indirek-
te hulp (OEES-trekkingsrechten) en dat de Nationalbank voor de res-
terende 17 mln S goud moest afgeven (8).

Wanneer wij thans, na bovenstaand uitstapje in de geschiedenis
der intereuropese betalings- en klearingow·ereenkomsten ,·an 1948 en
1949 en van de eerste jaren  der EBU en de korte schets van de betekenis
van deze akkoorden en van de Unie roor Oostenrijk, terugkeren naar
ons uitgangspunt, de betalingsbalans, moeten wij tot de konklusie ko.
men, dat Oostenrijk alleen dank zij op de eerste plaats de Marshall-hulp
en de hieraan voorafgegane Interimhulp der Verenigde Staten en vcr-
volgens dank zij ook met name de in het kader van de Intereuropese
Betalings- en Clearingovereenkomsten verleende OEES-trekkingsrechten
en de door de EBU verleende kredieten, erin kon slagen de aanzienlijke
tekorten op de lopende rekening van de betalingsbalans in de naoor-
logse periode tot 1952 te dekken.

Omdat de in het voorgaande bedoelde tekorten, zoals ook Dr.
Franz St8ger-Marenpach opmerkt, een gevolg waren van een te snelle
groei van de binnenlandse geldhoeveelheid, moest het probleem der be-
talingsbalanstekorten met krediet- en budgetpolitieke middelen worden
bestreden. Om de verslechtering van de koopkracht van de Schilling zo-
wel in het binnenlandse verkeer alsook in het verkeer met het buiten-
land te bestrijden moest de goedkoop-geldpolitiek en het tegen elke
prijs streven naar volledige werkgelegenheid worden verlaten; verder
zou de Staat een einde moeten maken aan de sinds het einde van de
tweede wereldoorlog gevoerde deficitaire budgetpolitiek - in hoofdstuk
10  zal  op dit laatste  punt meer uitgebreid worden ingegaan  -  (9).

(8)  Robert Dix, Aussenhandelspolitik, Handbuch der Bsterreichischen Wirtschafts-
politik, Wien 1961, blz. 196.

(9) Dr. Franz Stuger-Marenpach, Probleme der usterreichischen Zahlungsbilanz
und Devisenbewirtschaftung; Oesterr. Bank-Archiv 1953, blz. 370 en 371.
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Toen de monetaire autoriteiten, zoals in de voorgaande hoofdstuk-
ken reeds meerdere malen vermeld,  in   1951 een einde maakten  aan  de
sinds 1945 gevoerde goedkoop-geld-politiek - op 6 december van dat
jaar werd voor het eerst na de oorlog het officiale diskonto verhoogd
(een tweede verhoging volgde op 3 juli 1952) terwijl daarnaast in de
loop van 1951 en 1952 met verschillende soorten kredietondernemingen
gentlemen's agreements ter beperking van de uitbreiding van de kre-
dietverlening werden gesloten - en de overheid niet langer volhardde
in het deficitair opstellen van haar budget, bleef een verbetering van
de uitkomsten van de lopende rekening der betalingsbalans niet lang
uit. Wanneer wij rekening houden met de ERP-invoer, zien wij voor
1953 zelfs een positief saldo in het handelsverkeer met het buitenland.

De Oostenrijkse in- en uitvoer (in nlln Schilling) TABEL 70

TE FINANCIEREN
HIERVAN WORMALE INVOER INVOER OVER SCHOT.JAA R INVOER DITVOER
ERP-1NVOER INVOER OVERSCHOT REKENING HOUDENDE

MET DE ERP.INVOER

1946  ·730 1.480 250 219 1.Sit                   31

1947 3.054 1.863 1.191 842 2.212 349
tg48 3.899 1.691 2.108 1.983 1.916 225

1949 6.365 1.942 4.423 3.219 3.136 1.194

1950 9·207 2.110 7.097 6.slo 2.697 586

1951 14,027 2.743 11.284 9-634 4.393 1.650

1952 13,958 1.957 12.001 10·796 3.162 1.205

1953 13,268 917 12.351 13.187      81      836(ExpoRT
OveRSCHOT)

Bron:   Robert      Dix,      Aussenhandelspolitik;       Handbuch der Osterreichischen Wiuschaftspolitik,
Wien 1961, biz. 195

In dit verband zij opgemerkt, dat de toeneming van de uitvoer van
Oostenrijkse produkten sinds medio 1950 in de hand werd gewerkt
door de zogenaamde „Ausfuhrf8rderungsgesetz" van 14 juli 1950 (10).
Op grond van deze wet werden de exporteurs namelijk in de gelegen-
heid gesteld reeds voor het binnenkomen van de opbrengsten der uit-
gevoerde goederen over de tegenwaarde in Schillingen te beschikken.
Een en ander geschiedde in de vorm van wissels, die voorzien waren van
een Staatsgarantie en die bij de Nationalbank in diskonto konden worden
gegeven (11).

(10) AusfuhrfUrderungsgesetz vom 14. Juli 1950; Bundesgesetzblatt fiir die
Republik Oesterreich 19501149.

(1 1)   Jaarverslag der Oesterr. Nationalbank   1956,   blz.   16.
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DE PERIODE 1953 T/M 1962
Zoals in hoofdstuk 2 vermeld, rust op de Nationalbank onder meer

le taak zorg te dragen voor de afwikkeling van het betalingsverkeer met
het buitenland. Het is ook haar taak de juiste wisselkoersen vast te stel-
:en. Gedurende de eerste periode na de tweede wereldoorlog was het,
bij gebrek aan betrouwbare nationale en internationale maatstaven, zeer

moeilijk deze te vinden. Om deze reden droegen de toen vastgestelde
wisselkoersen slechts een tijdelijk karakter. Pas op 4 mei 1953 kon, in
overleg met het Internationale Monetaire Fonds, worden overgegaan
tot de vaststelling van een definitieve koers van 26 Schilling = 1 $.
Deze pariteit werd toen ook door het IMF erkend (12).

Het tijdstip voor de vaststelling van de nieuwe pariteit bleek zeer
gelukkig te zijn gekozen. Het na de Korea-hausse teruglopen van de
prijzen op de wereldmarkten stelde de Oostenrijkse economie in staat
de door de lichte devaluatie van de Schilling veroorzaakte stijging van
het binnenlandse prijsniveau vrijwel volledig op te vangen. De export-
positie van Oostenrijk werd door de devaluatie, die uit de vaststelling
der nieuwe pariteit voortrloeide, per saldo heel wat gunstiger. Reeds in

FIGUUR     10

DE O05TEn•RUKSE IN - EM UlTVOER
VAM GOEDEREN IN MLD. SCHILLINg

30                                                                                     30

DE  la VOER                    h

HET iNVOER-
OVERSCHOT

20                                                                                                                                                                           /

DE- UITVOER
/O                                                                                                                         10

'946  ,947 1,9 40 1,9,9 1,950 | 19 5, | 1932 | 1953 | ,454 | ,935 | ,956 | ,957| 1958 | , 959 | ,9 60 | /96, |,96:

(12) idem, biz. 19.
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De Oostenrijkse betalingsbalans gedurende de periode 1954 t/m 1962 (in mld Schilling) TABEL 71

1954 19 55 19 96 1957 1958 1959 1960 1961 f g 6Z
„.
el

HANDELSBALANS .1

INVOeR VAN CoeDERErl 17.0 23,1 25,3 29.3 07·9 30,0 97,1 38,7 443
UITVOERVArt GOEOEREN IS,9 WA 23.4 26,5 £5,- 26,4 30,2 32,0 33,1

SALOO
-   1,1                -  4,6            -    1,9               -

2,8 -2.9 -3,6 -6,9 -47 -72

PIENSTEMBALANS

ONTVANGSTEN 4,9     4.3       4.9       6.6       7,5                8.6 0 11,8

UITGAVEN 1,8 2.8 2.7 3,0 3.2 3.9 4.2 5,0

SALDO + 1,9 4/15 + 2,9 + 3.6 + 4.3 + 4,5 + 4.7 1 5.9      7.8

kosTELO2E LEVERANTIES  (O.M.AAM RUSLAND
I.V.M. HET STAATSVERPRAG I SS)

-
0,3 -1.3     - 1,1 -  1,2        -56

- -                            4    1,6

SALDO LOPEMOE REKEMING

DEA BETALINGSBALAMS t '*8 -3,4 -
1,0 . 0,3     + O.2 + 0,3 - 2,2 -48     + 2.2

KAPITAALBALANS

OMTVANGSTEM 0,4 O,9 2,2         2,6 5,2 3.5        3.6         6.3        6.4

UITCAVEN 1,4         1,0        0,0         1.1        2,1 3.3 3.0 3,0 3.7

SALOO -
Ito -D.1 +   1,4                   +

1.5- + 3,1 + O,2 + 0.6 + 3,3 , 77

STATIST'5CHE KORREKTIES
+ 1,7 + 2.1 + 1,0     + 1,3 + 0,9 + 01 + 1,0 + 1,0 + 1.0

WLIZICING tri DE NATIONALE
GOUO-EN DEVIEZEN-VOORRAAD + 2.5 -1,4 + 1,4 + 2.5    + 4,2     + 0,7 -0,6 1 3,4    +  5,9

Bron: Mitteilungen des Direktoriums der Osterr. Nationalbank en International Financial Statistics



1953 maakte het tekort op de goederen- en dienstenbalans der voor-
gaande jaren plaats voor een positief saldo. Ook 1954 sloot met een, zij
het iets kleiner, overschot op de goederen- en dienstenbalans af.

Volledigheidshalve zij er evenwel op gewezen, dat het de resultaten
in het dienstenverkeer waren, die voor het verkrijgen van het gunstige
beeld van de betalingsbalans in deze jaren van doorslaggevende beteke-
nis waren. De wel uitzonderlijk sterk toegenomen ontvangsten in het
dienstenverkeer waren in hoofdzaak het gevolg van een grote uitbrei-
ding van het toeristenverkeer en van de Schilling-aankopen door de ge-
allieerden ter betaling  van hun eigen bezettingskosten  4).

De ontwikkeling van de goederen- en dienstenbalans (in mln US $) TABEL 72

1951 1952 1953 1954

Uitvoer van goederen 453,8 506,8 537,6 609,7
Invoer van goederen 655,1 653,9 547,5 653,3

-

Saldo (tekort = -) -- 201,3 - 147,1 - 9.9 -  43,6
Ontvangsten in het dienstenverkeer 70,2 93,3 135,6 182,7
Betalingen in het dienstenverkeer 45,1 50,7 54,3 71,0

Saldo (overschot  = + ) + 25,1 + 42,6 + 81,3 + 111.7
Saldo in het goederen- en diensten-
verkeer (tekort  = -, overschot  = + ) - 176,2   - 104,5 + 71,4 +  68,1

Bron: International Financial Statistics    en Dr. Manfred Nayer,     Osterreichs    wirtschaftlicherAufstieg - Eine Studie uber die Entwicklung der Osterreichischen Volkswirtschaft seit det
Stabilisierung des Schillings -, blz. 32.

Met betrekking tot de uitkomsten van de kapitaalbalans maakt de
Nationalbank voor de jaren 1953 en 1954 slechts melding van het na-
komen van 's lands stortingsplicht jegens het Internationale Monetaire
Fonds en de Wereldbank tot een bedrag van 352 mln Schilling 5) (13).

Dank zij de aanzienlijke overschotten op de goederen- en diensten-
balans slaagde Oostenrijk er in het geleidelijk wegvallen van de buiten-
landse hulpleveranties in 1953 en 1954 6) op te vangen en daarenboven

( 13)  Jaarverslag der Oesterr. Nationalbank   1956,  biz.   19.
4)      Met   ingang  van 1952/1953 namen   de  Sovjet-Unie,   Engeland en Frankrijk   de   fi-
nanciering van de bezettingskosten van hun troepen over. De Verenigde Staten hidden
zulks reeds in 1947 gedaan.

5)  Voor dat bedrag verleende de Nationalbank een 2% rentend krediet, dat met in.
gang  van  7  nos·ember   1934   op de weekstaten   der  Bank werd vermeld.
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de nationale goud- en deviezenvoorraad krachtig op te voeren. Deze
laatste omstandigheid maakte het mogelijk met ingang van 1 juli 1953
over te gaan tot een 35% liberalisering van het goederenverkeer met de
EBU-landen. Nog in datzelfde jaar werd dit percentage op 50 ge-
bracht, terwijl het in de loop van 1954 zelfs tot 82,4 werd verhoogd
(14).

Bovenstaande liberalisering werd, niettegenstaande het feit, dat de
lopende rekening van de betalingsbalans als gevolg van de wel uitzon-
derlijk sterke toeneming van de invoer inmiddels weer passief was ge-
worden en zich eveneens een daling van de goud- en deviezenreserves
had voorgedaan, ook in 1955 voortgezet. Nog voor het einde van 1955
was 83,5% van de invoer uit de OEES-landen (basis 1952) en 8% van
die uit het dollargebied (basis 1953) van kwantitatieve beperkingen
bevrijd.

In dit verband kan er eveneens op worden gewezen, dat de beta-
lingsbalans in 1955 voor het eerst werd gekonfronteerd met de finan-
ciale  lasten, die waren voortgesproten   uit  het  op   15   mei   van   dat  jaar
gesloten Staatsverdrag.

Het tussen de vier grote mogendheden en Oostenrijk gesloten
Staatsverdrag herstelde de volledige politieke en economische onafhan-
kelijkheid van dit laatste land. Voor het verwerven van de eertijds (in
1945) aan de Sovjet-Unie toegevallen industri8le bedrijven in de ooste-
lijke delen van het land (het zogenaamde Deutsches Eigentum) moest
Oostenrijk in een tijdsbestek van 6 jaren voor in totaal 150 mln $ gratis
goederen leveren. De afkoopsom  voor de exploitatie van de olievelden
in Nieder6sterreich bedroeg 1 mln ton ruwe olie per jaar, zulks gedu-
rende 10 jaren. Voor het weer in bezit krijgen van de binnenlandse ak-
tiva der Erste Donau-Dampfschiffahrts-Gesellschaft moest Oostenrijk
een eenmalige vergoeding van 2 mln $ betalen. Tenslotte moest Oosten-
rijk de door de Russische Militaire Bank aan de voormalige USIA-be-
drij ven 7) verleende kredieten, 508 min Schilling, overnemen alsmede
voor de op de olievelden aanwezige installaties en materialen een bedrag
van 67 mln Schilling neertellen (15).

( 14)  ideni,  blz.  20.
( 15) Ein Jahrhundert Creditanstalt-Bankverein.  biz.   276  en  277.
9   In 1952 beliep de ERP-invoer nog 1.957 min Schilling, in 1953 was deze 917 min
en in 1954 514 min Schilling.
T)  Upravlenje sowjetskim imutschestwom v Awstriji = beheer Russisch eigendom
in Oostenrijk.
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Wanneer wij de verschillende posten van de betalingsbalans over
de jaren 1955 t/m 1962 nader beschouwen, komen wij onder meer tot
de bevinding, dat, als gevolg van het feit, dat de jaarlijkse procentuele
toeneming van de invoer gedurende vrijwel deze gehele periode hoger
lag dan die van de uitvoer, het tekort op de goederenbalans in de loop
der jaren steeds groter is geworden en dat het dekkingspercentage zich
steeds meer van het in 1953 bereikte topcijfer van 98 heeft verwijderd.
In dit verband zij vermeld, dat de toeneming van de invoer in 1955
(3690) toch  wel als uitzonderlijk groot moet worden aangemerkt  en
dat het voor dat jaar bereikte dekkingspercentage het laagste van het
afgelopen decennium zou blijken. Het jaar daarop gaf immers een toe-
neming van de uitvoer te zien, die de groei der invoer ver te boven
ging. Daardoor daalde het tekort op de goederenbalans en steeg het
dekkingspercentage weer tot 92. Nadien vertoonde dit percentage een
afbrokkelend beloop.

Vooral aan de sterk toegenomen en nog steeds toenemende belang-
stelling van het buitenland voor Oostenrijk als toeristenland moet wor-
den toegeschreven, dat het batig saldo op de dienstenbalans met het
jaar groter werd en verscheidene malen zelfs het tekort op de goederen-
balans vermocht te kompenseren.

Met betrekking tot de laatste post van de lopende rekening der be-
talingsbalans, „Kosteloze leveranties o.m. in verband met het Staatsver-

drag", zij opgemerkt, dat Oostenrijk, naast de eerder genoemde een-
malige betalingen, zijn verplichting tot ultimo juli 1961 voor een totaal-
bedrag  van  150  mIn $ gratis goederen aan Rusland te leveren, volledig
is moeten nakomen. De verplichting gedurende 10 achtereenvolgende
jaren 1 mln ton ruwe olie per jaar te leveren werd echter met ingang
van augustus 1958 verzacht en tot een h min ton per jaar terugge-
bracht en met ingang van augustus 1960 andermaal, deze keer voor een
totaal van 825 mln Schilling, verlicht, Niettemin werden de verplichte
kosteloze aardolieleveranties aan Rusland in 1961 gefixeerd op een to-
taalbedrag van 2,8 mid Schilling (koopkracht 1960) (16).

( 16)   Dr. Walter Die Entwicklung der Bsterreichischen Volkswirt-Wiltschegg,
schaft seit dem Zweiten Weltkrieg; Handbuch der Bsterreichischen Wirt-
schaftspolitik, Wien 1961, biz. 31.
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FIGUUR   11
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De betekenis van het toeristenverkeer voor de dienstenbalans (in min Schilling)
TABEL 73

SALDO  DIENSTENVERKEER (tri MLM SCHILLING)  HIERVAH SALDO TOERiSTENVERKEER

1954 * 2.905 + 1,662
1955 + 1.528 + 1.617
1956 + 1.206 + 2.404
1957 t 3.594 + 3.118
I958 + 4.330 -t 3.453

1959 + 4.487 + 4.213
196 e + 4.696 + 4.437
1901 + 5.926 + 5.637
1962 + 7·777 + 7.289

Bron:  Mitteitungen des Direktoriums der Osterreichischen Nationalbank
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Het  verschijnen van een positief saldo  voor de post der kosteloze le-
veranties in 1962 moet, aldus het jaarverslag van de Nationalbank over
1962, worden toegeschreven aan het feit, dat het betalingsbalansschema
met ingang van dat jaar werd gewijzigd. De groep der kosteloze leve-
ranties werd daarbij uitgebreid met transakties, die tot dusverre op de
dienstenbalans (uitkeringen van pensioenen en renten) of op de kapi-
taalbalans (erfenissen, schenkingen en betalingen in het kader van het
Wiener Memorandum waren verantwoord en daar vooral onder de ont-
vangsten voorkwamen. Voorts werden de eerste gedeeltelijke betalingen
van de Duitse Bondsrepubliek in het kader van de schadevergoeding aan
vluchtelingen en politiek-vervolgden in 1962 onder de kosteloze leve-
ranties begrepen.

Kosteloze leveranties gedurende 1962 (in min Schilling) TABEL 74

Ontvangsten Uitgaven Netto saldi

Uitkeringen van pensioenen en renten 1.152 291 +   861

Betalingen ingevolge de Overeenkomst
v. Kreuznach 686 -  + 686
Erfenissen, schenkingen en dergelijke 639 273 +   366
Leveranties in samenhang met het Staats-
verdrag                                                             - 244 -     24.1

Betalingen overeenkomstig het Wiener
Memorandum        -   17 - 17

2.477 825 + 1.652

Bron: Jaan·erslag der Osterreichischen Nationalbank 1962, blz. 39.

Wanneer wij na bovenstaande, zij het summiere, bespreking van de
posten der lopende rekening van de betalingsbalans vervolgens aandacht
schenken aan de in tabel 71 afgedrukte cijfers der kapitaalbalans, ko-
men wij tot de bevinding, dat deze, globaal gesproken, pas in 1956 voor
het uiteindelijke resultaat van de betalingsbalans van betekenis werden.
Gedurende de gehele periode 1956 t/m 1962 vertoonde de kapitaalba-
lans een overschot. Dit laatste moet, althans voor een zeer belangrijk
gedeelte, worden toegeschreven aan het op steeds grotere schaal opne-
men van buitenlandse leningen en -kredieten.

Bij de cijfers over 1958 kunnen wij aantekenen, dat de rerdubbe-
ling van de kapitaalinvoer, die dat jaar ten opzichte van 1957 te zien
gaf, zijn oorzaak vond in de uitzonderlijk grote kapitaalbehoefte der
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Oostenrijkse elektriciteitsmaatschappijen en de grote omvang van het
budgetdeficit der overheid. De grote ruimte op de internationale geld-
markt deed Oostenrijk toen in een tot dan toe ongekend hoge mate bui-
tenlandse middelen aantrekken. In 1961 en 1962 waren het eveneens

de elektriciteitsmaatschappijen en de Staat, die op grote schaal een be-

roep deden op buitenlandse leningen en kredieten.

Zonder in dit verband te kort te willen doen aan de overige ver-
strekkers van leningen en kredieten zij opgemerkt, dat met name de
Wereldbank en de Export-Import Bank te Washington Oostenrijk ge-
durende het afgelopen decennium grote bedragen ter beschikking heb-

ben gesteld. In de Monatsberichte der Creditanstalt-Bankverein worden
8 Wereldbankleningen vermeld, die samen bijna 100 min $ belopen. De
opbrengst van 6 van deze leningen (bijna 82 min $) kwam ten goede
aan de Oostenrijkse elektriciteitsmaatschappijen, het bedrag der overige
2 leningen (ruim 18 mln $) werd besteed voor investeringsdoeleinden
van een aantal partikuliere ondernemingen  (17).  Het in totaal  door  de
Export-Import Bank ter beschikking gestelde bedrag beloopt eveneens
cirka 100 mln $. Naast een aantal kleinere, doorgaans 2 jarige, wolkre-
dieten waren het in hoofdzaak grotere leningen aan de Staat, die door
de Export-Import Bank werden verstrekt.

De leningen van de Wereldbank aan Oostenrijk (in $) TABEL 75

Debiteur Projekt Ditum der lening Kredietbedrag Looptild

Donaukraftwerke Reisseck-Kieuzeck 19.7.1954 12.000.000 1959-1979
Vorarlberger Illwerke Lunersee I 14.6.1955 10.000.000 1960-1979
Donaukraftwerke Ybbs/Persenbeug 21.9.1956 21.000.000 1960--1981
Donaukra ftwerke Voitsberg/St. Andrae 21.9.1956 10.000.000 1959--1976

Vorarlberger Illwerke Lunersee II 10.10.1957 3.571.429 1960-1979
Donaukra ftwerke Aschach 2.12.1958 25.000.000 1961--1983

Ost. Investitionskiedit A.G. industrie-investeringen 28. 4.1958 9.288.654 1959--1975

Ost. Investitionskredit A.G. industrie-investeringen 25. 9.1959 9.000.000 1960--1974

Bron: Dr. Ernst A. Rott. Die Weltbank · Kapitalquelle der Wirtschaftsentwicklung;
Creditanstalt-Bankverein Monatsberichte september 1961.

Met betrekking tot de uitgaande kapitaalstroom zij vermeld, dat
deze tot in 1962 voor het belangrijkste gedeelte bestond uit terugbeta-
lingen van eerder opgenomen kredieten en leningen en kwijtingen van

( 17)  Monatsberichte  der Creditanstalt-Bankverein september  1961,  blz.  7  en  8.
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vooroorlogse schulden. Het door Oostenrijk aan het buitenland ver-
strekken van kredieten en -leningen kwam pas in 1962 iets meer op de
voorgrond (18). In dat jaar tekende Oostenrijk namelijk voor 5 mln $
in op een lening der Wereldbank en stelde de Nationalbank de Wereld-
bank eenzelfde bedrag ter beschikking.

In het jaarverslag der Nationalbank over 1962 wordt voor het eerst
een nadere specifikatie van de verschillende posten der kapitaalbalans,
zulks voor dejaren 1961 en 1962, gegeven. Uit de aldaar gegeven en
door ons in tabel 76 opgenomen cijferopstelling blijkt, onder meer, dat
behalve het kredietverkeer   ook het effektenverkeer in belangrij ke  mate
tot het positieve saldo op de kapitaalbalans heeft bijgedragen. Ook aan
de buitenlandse deelnemingen in Oostenrijkse ondernemingen en de
groei van het aantal buitenlandse vestigingen in Oostenrijk moet in dit
verband een steeds grotere betekenis worden toegekend.

De uitkomsten van lopende rekening, kapitaalbalans en de, in de
literatuur nergens nader gespecificeerde, statistische korrekties samen

TABEL 76
De kapitaalbalans van Oostenrijk (in mln Schilling) 1961 1962

Kredieten aan Oostenrijk + 3.117 + 2.207
Kiedieten aan het buitenland

 

- 100 --  471

Transakties door buitenlanders
Deelnemingen in binnentandse ondernemingen + 347 +  479
alsmede nieuwe vestigingen
Aan- en verkoop van binnenlandse waardepapieren  I    + 102 +  602
Aan- en verkoop van Oostenrijkse grondstukken - 198 I

--   80

Transakties door Oostenrijkse ingezetenen
Deelnemingen in buitenlandse ondernemingen 1-U + 2
alsmede nieuwe vestigingen
Aan- en verkoop van buitenlandse wiardepapieren -- 30 -  213
Aan- en verkoop van buitenlandse grondstukken + 8 + 14

Overige transkaties
1 + 71 +  167

Satdo kapitaalbalins
 

+ 3.300 + 2.707

Bron: Jaarverslag der Osterreichischen Nationalbank 1962, blz. 36.

( 18)   Jaarverslag der Oesterr. Nationalbank    1962,    biz.    39:    „Die   fur die Entwick-
lung der Kapitalbilanz der letzten Jahre bisher ziemlich bedeutungslose Kre-
ditgewlihning Oesterreichs an das Ausland verdient diesmal insofern Inte-
resse, als sich hier im abgelaufenen Jahre erste Ansiitze zu einem gesteiger-
ten Kapitalexport zeigten."
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resulteerden in het voorbije decennium in een naar verhouding zeer
sterke toeneming der nationale goud- en deviezenvoorraad. In 1962 was
deze groot genoeg om 's-lands importbehoefte voor ongeveer 8 maan-
den te dekken.

Deze verheugende ontwikkeling stelde Oostenrijk in bedoelde pe-
riode in staat tot een steeds verdergaande liberalisering van zijn handels-

De invoerliberalisering van Oostenrijk TABEL 77

MET INGANG VAN ' INVOERLIBERALISERING TEN OPZICHTE VAN

OECD - LANDEN
GATT-LANDEr19

VOORMAUGE VERENIGOE STATEM

OEES -LANDEN En CANADA

BASISJAAR 1952 BASISJAAR 1953 BASISJAAR :959

IN PROCEnTEN

1 JULI 1953 35

15 DECEMBER 1953 50

1 MAART 1954 60

1 APRIL 1954 63

20 MEI '954 75

1 DECEMBER 1954 82

i JULi 1955        84

15 JOLI 1955                        8

I JANUARI  1956           ,99

1 AUGUSTUS Ig56 90                      -
150KTOBER 1956              27

1 JANUARI 1957 40

30 SEPTEMBER,958                                         44

ISOKTOGER 1 59 4s

ISAPRIL 1960                      90
15 JULI 1960                                   40

1 JULI 1961 50

1 JANUARI 1962          93             93              70
1  J U LI 1962                                     75
1 JANUAW 1963                                93

1) met uitzondering van de OECD-landen. Tsjechoslowakije, Japan en Cuba.
Bron: Jaarverslag def Osterreichischen Nationalbank 1962, blz. 41.
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en betalingsverkeer met het buitenland over te gaan. In tabel 77 wordt
de etappegewijze uitbreiding van de liberalisering der Oostenrijkse in-
voer schematisch weergegeven.

De bij de afrekening in het kader der EBU in beperkte mate gein-
troduceerde externe konvertibiliteit der valuta's werd ultimo 1958 door
een groot aantal Europese landen volledig hersteld. Daaronder was ook
Oostenrijk, dat blijkens onderstaande cijfers sinds 1952 steeds een, wel-
iswaar sterk fluktuerende, vordering op de EBU had gehad. Dit laatste
betekende tevens het einde van de EBU en het van kracht worden van
de reeds in 1955 door de OEES-landen gesloten Europese Monetaire
Overeenkomst   (EMO).   Van   de in totaal  404  mln  $ aan beschikbare
middelen werd, overeenkomstig de in de EBU-overeenkomst zelf ver-
vatte liquidatiebepalingen, een bedrag van 237 mln $ aan de EMO-
instanties overgedragen, de resterende 167 mln $ werden, alnaargelang
de omvang van hun vorderingen, onder de krediteurlanden verdeeld.
Omdat hiermede de totale vorderingen der krediteurlanden niet in hun
geheel waren gekweten, werden voor de resterende gedeelten - voor
Oostenrijk beliep dit 4,6 min $ - bilaterale schuldverhoudingen aange-

12
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gaan. Deze laatste materie werd in maart 1959 te Parijs nader geregeld
(19).

Beloop van Oostenrijk's vordering op de Europese Betalings-Unie TABEL 78

Ultimo min $

1952 15,1

1953 55,6

1954 44,0

1955 1,0

1956 2,4

1957 8,9

1958 5,3

Bron: Jaarverslag Nationalbank 1958, blz. 16.

De EMO bracht twee ingrijpende wij zigingen   in   de   tot   dan   toe
door de EBU gevolgde procedure: op de eerste plaats geschiedde de
maandelijkse verrekening der saldi nia meer overeenkomstig de formule
25% krediet en 75% betaling in goud of Dollars, zoals gedurende de
laatste jaren van het bestaan der EBU was geschied, doch voor 100%
door betaling in US $; vervolgens trad in de plaats van de automatische
kredietverlening van de EBU de incidentele kredietverlening door het
Europese Fonds van de EMO. Het kapitaal van dit Fonds (607,5 min $),
dat speciaal tot taak had bij tijdelijke betalingsbalansmoeilijkheden aan
de lidstaten steun te verlenen, werd eensdeels gevormd door de overgeno-
men aktiva van de EBU en andersdeels door de in goud te kwijten bij-
dragen der lidstaten. Het was niet nodig, dat bedoelde bijdragen - voor
Oostenrijk werd deze op 5 min $ vastgesteld - terstond werden gekwe-
ten. De Bank voor Internationale Betalingen, die optreedt als Agent
van  de EMO, moest hiervoor regelen stellen   (20).

Na een meer dan 12-jarig bestaan werd de Organisatie voor Euro-
pese Economische Samenwerking op 30 september 1961 getransformeerd
in de OESO (Organisatie voor economische samenwerking en ontwik-
keling), waarvan   ook de Verenigde Staten en Canada deel gingen  uit-
maken. Deze organisatie kan men zien als het kader, waarbinnen zich de
economische ontwikkeling in groot-atlantisch verband zou kunnen vol-
trekken en aan de ontwikkelingslanden geko8rdineerd hulp zou kunnen
worden geboden. Tijdens de op 27 en 28 november 1962 gehouden twee-
de Ministerraadsvergadering der OESO werden de taken op het gebied
van de handel met de ontwikkelingslanden nog eens duidelijk onder-
streept. Bij deze gelegenheid verklaarden de Ministers voorts, dat hun op

( 19)    Jaarverslag   van   de Oesterr. Nationalbank    1959,   blz.    18.
(20) idem, blz.  18 en 19.
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de eerste vergadering, in november 1961,uitgesproken verwachting, dat
het bruto-sociaal-produkt tussen 1960 en 1970 in de deelnemende landen
met  50% zou toenemen, nog steeds van kracht  was  (21).

Behalve kwantitatieve invoerbeperkingen, die, zoals wij in het
voorgaande zagen, door Oostenrijk bijna volledig zijn opgeheven, ston-
den en staan de door alle landen gehanteerde douanetarieven een vol-
ledige ontplooiing van de wereldhandel in de weg. Nadat reeds het
General Agreement on Tariffs and Trade van 30 oktober 1947 gesteld
had, dat een vermindering en uiteindelijke afschaffing van douanetarie-
ven en andere handelsbeperkingen voor alle deelnemende landen een
verhoging van de levensstandaard, volledige werkgelegenheid, verho-
ging der produktie en uitbreiding van de goederenhandel zou inhouden
en er in GATT-verband op het stuk van het wegnemen van handels-
belemmeringen inderdaad reeds belangrijke suksessen waren geboekt,
gingen Frankrijk, ItaliE, de Duitse Bondsrepubliek, Belgia, Nederland
en Luxemburg op 29 mei 1956 over tot de stichting van de zogenaamde
Europese Economische Gemeenschap, de EEG. Het EEG-verdrag trad
op 1 januari 1958 in werking.

Etappegewijze vermindering der onderlinge invoerrechten, invoe-
ring van een gemeenschappelijk buitentarief, herstel van de vrijheid in
het personen-, diensten- en kapitaalverkeer, bestrijding van oneerlijke
konkurrentie en het voeren van een in sommige opzichten gemeenschap-
pelijke en voor het overige gekoGrdineerde economische politiek, zijn
de voornaamste doelstellingen der nieuwe gemeenschap. Het is duide-
lijk, dat hiermee een veel ruimer terrein wordt bestreken dan bij een
douane-unie en dat het EEG-verdrag voor de deelnemende landen een
zekere beperking van hun economische souvereiniteit betekent.

Verschillende andere Europese landen gingen op 20 november
1959 over tot de ondertekening van een verdrag, waarbij de European
Free Trade Association, de EFTA, werd opgericht. Groot-Brittannil,
Denemarken, Noorwegen, Zweden, Portugal, Zwitserland en Oostenrijk
werden het Europa van  de  7 !

(21)  Jaarverslag der Oesterr.   Nationalbank   1962,   blz.   13.
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De vrijhandelsz6ne kent geen gemeenschappelijk buitentarief; iede-
re lid-staat kan zijn buitentarieven zelf vaststellen. Alleen tegenover de
partner-landen wordt een vermindering der douanetarieven nagestreefd.
Voor 1 januari 1970 moeten alle beperkingen in het handelsverkeer tus-
sen de EFTA-landen zijn afgeschaft. Landbouw en visserij vallen hier
echter buiten.

Oostenrijk's buitenlandse handel FIGUUR 13
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Ofschoon ruim de helft van zijn buitenlandse handel betrekking
had (en nog heeft) op de landen van de Europese Economische Ge-
meenschap, onthield Oostenrijk zich in 1956 van toetreding tot het Ver-
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drag van Rome. De oorzaak van deze, met name door de Oostenrijkse
(export)industrie ten zeerste betreurde, gedragslijn moet worden ge-
zocht in de bij een der grote koalitiepartijen, nl. de socialistische partij
Oostenrijk, heersende vrees, dat ondertekening van het EEG-verdrag in
de bestaande redaktie door Rusland zou worden opgevat als een ten dele
mede prijsgeven van 's lands politieke onafhankelijkheid en mitsdien in
strijd zou zijn met zijn, in samenhang met het in 1955 gesloten Staats-

verdrag afgegeven, neutraliteitsverklaring.

In de afgelopen jaren hebben verschillende landen van de Vrij-
handelsz6ne om toetreding of associatie met de EEG verzocht. Daarbij
was het verzoek van Groot-Brittannie wel het meest spektakulair. Als
gevolg van de houding van de Franse Regering - en met name van de
verklaring van de Franse President op 14 januari 1963 - kon het ver-
zoek van Engeland vooralsnog niet worden ingewilligd. Oostenrijk ver-
klaarde zich eveneens bereid onder bepaalde voorwaarden met de EEG
in zee te gaan in de vorm van een associatie-verdrag. Op 28 juli 1962
werden de eerste onderhandelingen hierover gevoerd. De grote moei-
lijkheid bij de verdere besprekingen zal zonder twijfel worden gevormd
door het van Oostenrijkse zijde gerraagde recht op een bepaalde mate
van vrijheid in zijn handelspolitiek, - op het opzeggen van de overeen-
komst, met name in geval van een gewapend konflikt en - op het veilig
stellen van zijn belangen ten tijde van oorlog.

(22)   Jaarverslag    der    Oesterr.    Nationalbank    1962,    biz.     16.
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HOOFDSTUK 10

DE ECONOMISCHE EN MONETAIRE
ONTWIKKELING VAN OOSTENRIJK
NA DE TWEEDE WERELDOORLOG

INLEIDING

Nadat wij in hoofdstuk 1 aandacht hebben geschonken aan enkele
monetaire- en economische maatregelen, die in de saneringsperiode on-
middellijk na het einde van de oorlog werden getroffen, in de hoofd-
stukken 2 t/m 7 geprobeerd hebben een analyse te geven van de cen-
trale bank en van de verder in Oostenrijk voorkomende soorten krediet-
ondernemingen en vervolgens in de hoofdstukken 8 en 9 respektievelijk
de (geld- en) kapitaalmarkt en de economische betrekkingen met het
buitenland hebben besproken, zullen wij in het hiernavolgende pro-
beren de economische- en monetaire ontwikkeling vanaf het einde van
de oorlog aan te geven. Omdat wij in de naoorlogse monetaire ontwik-
keling duidelijk twee perioden - een periode van wederopbouw met
krachtige inflatoire verschijnselen en een periode van normale groei en
hoogkonjunktuur - kunnen onderscheiden, zullen wij allereerst deze
opbouwperiode onder de loupe nemen en vervolgens de periode na de
stabilisering van de monetaire verhoudingen in onze beschouwing be-
trekken.

DE PERIODE 1945-1952, EEN TI DPERK VAN KRACHTIGE
INFLATIE EN VAN EEN SNELLE WEDEROPBOUW VAN DE
NATIONALE ECONOMIE

In de periode 1945-1952 trad een zeer krachtige stijging van het
algemene prijsniveau op. Daarbij blijkt - figuur 14 laat dit duidelijk
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zien -, dat de tegen de officiale prijzen berekende kosten van levens-
onderhoud 1) telkens slechts kort na het tot stand komen van een zoge-
naamd „Preis-Lohn-Abkommen" hun sterk opwaartse beweging hervat-
ten of, zoals in 1950 en 1951 bij het vierde- en vijfde lonen- en prijzen-
akkoord het geval was, nauwelijks in hun stijging werden geremd.

Gedurende het eerste jaar na de oorlog bleven de prijzen betrekke-
lijk stabiel. Medio 1946 zette een sterke stijging van het prijsniveau in,
waaraan men in augustus I947 via het afsluiten van het eerste lonen- en
prijzenakkoord een einde probeerde te maken. Dit akkoord, dat evenals

de vier daaropvolgende akkoorden het resultaat was van het overleg
tussen de werkgevers- en werknemersorganisaties en door regering en
parlement werd gesanktioneerd, stelde enerzijds de prijzen van bepaalde
goederen en diensten, die in het doorsnee-arbeidersgezin een belangrijke
rot speelden, vast en fixeerde anderzijds de lonen van de belangrijkste
groepen werknemers in overeenstemming met de kosten van levenson-
derhoud  voor een periode  van drie maanden (1). Omdat de monetaire
autoriteiten tezelfdertijd via de reeds in hoofdstuk 1 besproken Wah-
rungsschutzgesetz de geldhoeveelheid drastisch verminderden, hoopte
men algemeen, dat spoedig een hoge graad van monetaire stabiliteit zou
kunnen worden bereikt.

Bovenstaande verwachting ging niet in vervulling. Omdat de kos-
ten van levensonderhoud tot ultimo 1947 met slechts 10% meer waren
gestegen dan de lonen (basisjaar 1937) terwijl de produktie per werk-
nemer op dat moment tot ongeveer de helft (van die van 1937) was
gedaald, lag het voor de hand, dat de produktiekosten slechts zeer ten
dde door de tegen de officiale prijzen berekende verkoopopbrengsten
konden worden gedekt. In deze situatie konden de ondernemers op ba-
sis van hun kostprijskalkulaties een verhoging van de prijzen van hun

( 1) Wilhelm Weber   und Kart Socher, Inflation   und   Inflationsbeki:mpfung   in
Oesterreich   seit 1945; Stabile Preise in wachsender Wirtschaft, das Infla-
tionsproblem,   biz.    55.

1)      Het  beschouwen  van de werkelijke prijsontwikkeling  werd  tot  1950  door  het  be-
staan van een zwarte markt ten zeerste belemmerd. Het ontbreken van statistische ge-
gevens omtrent de oinvang van het kopen op deze zwarte markt maakt het moeilijkna te gaan, hoe een ,.gewogen" prijsniveau, dat met beide markten rekening houdt,
zich zou hebben ontwikkeld. Wij zullen ons derhalve moeten beperken tot het nagaan
van de ontwikkeling van de officiele prijzen.
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produkten ten overstaan van de prijzeninstanties zeer aannemelijk ma-
ken   (2). De individueel toegestane prijsverhogingen hadden weliswaar
een geringere invloed op het algemene prijsniveau dan de (algemene)

prijsverhogingen op basis van de lonen- en prijzenakkoorden doch wa-
ren niettemin samen voldoende krachtig om de loon- en prijsspiraal in
beweging te houden. Daarnaast werd feeds spoedig duidelijk, dat de ge-
durende de eerste jaren na de tweede wereldoorlog aanwezige zwevende

koopkracht  door de geldsaneringsmaatregelen  niet zo ingrij pend  was  af-
geroomd, dat de (konsumptieve) vraag voldoende aan banden was ge-
legd en in een juiste verhouding tot het beschikbare goederen- en dien-
stenpakket was komen te staan. Wij komen aanstonds nog op dit punt
terug.

Via het tweede lonen- en prijzenakkoord van september 1948 en
het derde akkoord van juni 1949 slaagde men er in het stijgingstempo
van lonen en prijzen enigermate af te remmen. Toch liepen de kosten
van levensonderhoud in 1948 nog met 52% en in 1949 met 28% op -
in 1947 waren deze met 9790 gestegen   -   (3) .

Begin 1950 had het er de schijn van, dat op het gebied van lonen
en prijzen een periode van betrekkelijke rust was aangebroken. De prij-
zen op de wereldmarkt liepen ten dele iets terug en ook in Oostenrijk
wees het beloop van de index van de kosten van levensonderhoud op,
zij het lichte, prijsdalingen. Het uitbreken van de Korea-krisis en de
hierdoor veroorzaakte prijsstijgingen op de wereldmarkt deden in Oos-
tenrijk de loon-prijsspiraal weer in werking treden. De in oktober 1950
gesloten vierde lonen- en prijzenovereenkomst beoogde deze ontwikke-
ling in meer normale banen te leiden.

Bij de vier eerste lonen- en prijzenakkoorden werden de officiele
prijzen van de landbouwprodukten niet of nauwelijks verhoogd. In de
plaats daarvan had de landbouw aanzienlijke overheidssubsidies ontvan-
gen. Verder had een niet nader te kwantificeren gedeelte der landbouw-

(2) idem, biz. 57.
( 3) Wilhelm Weber    und Karl Socher, Inflation    und    InflationsbekUmpfung    in

Oesterreich    seit     1945;    Stabile    Preise in wachsender Wirtschaft, das Infla-
tionsproblem, blz. 52.
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FIGUUR 14
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produkten zijn weg gevonden via de zwarte markt. In het vierde lonen-
en prijzenakkoord waren de prijzen voor de landbouwprodukten zo laag
gesteld, dat men er in vele gevallen toe overging een gedeelte der land-
bouwprodukten als veevoeder te gebruiken. Aan deze ongewenste situa-
tie werd in het vijfde, en tevens laatste, lonen- en prijzenakkoord een
einde gemaakt.

Het vijfde lonen- en prijzenakkoord, dat in juli 1951 tot stand
kwam, had tot doel de verstoorde prijsrelaties in de landbouw te korri-
geren, de konsumptieve besteding van de buitenlandse hulp te beperken
en een betere inkomensverdeling voor de landbouwers, de overheids-
ambtenaren, de rentetrekkers en gepensioneerden ( deze beide laatste
groepen waren wel zeer achterop geraakt) tot stand te brengen. In het
akkoord werd derhalve besloten tot:
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a)  een verhoging van de prijzen der landbouwprodukten,
b)  het voortaan via het overheidsbudget laten lopen van de subsidies

voor voedingsmiddelen (voorheen waren hiervoor gelden van de
tegenwaarderekening  van de Marshallhulp gebruikt),

c)  verhoging van de belastingtarieven voor naamloze vennootschap-
pen om het begrotingstekort te dekken,

d)  verhoging van de detailprijzen der levensmiddelen en
e)   verhoging van de lonen en salarissen en met name van de uitkerin-

gen aan rentetrekkers en gepensioneerden.

In  de praktijk resulteerde het laatste lonen- en prijzenakkoord  per
saldo alleen in een verhoging van het algemene prijsniveau. Terecht
merken Weber en Socher dan ook op, dat het systeem der „gesteuerte
Inflation" niet langer funktioneerde  (4).

In deze, ook monetair, wel zeer gevaarlijke situatie vonden zowel
de werkgevers- als werknemersorganisaties het niet langer verantwoord
verdere loons- en prijsverhogingen door te voeren. De belangenverte-
genwoordigers der industrie verklaarden zich bereid prijsverlagingen in
overweging te nemen, de vakverenigingen waren bereid in ruil daarvoor
hun   looneisen   op te schorten   (5). Het resultaat   van   deze vrij willige
zelfbeperking was, dat de index van de kosten van levensonderhoud in
1952 niet verder steeg en zelfs een dalende tendentie ging vertonen.

Zoals wij zoeven vermeldden, bleken de geldsanerings-maatregelen
achteraf toch nog niet drastisch genoeg te zijn geweest om de in Oosten-
rijk na de tweede wereldoorlog aanwezige zwevende koopkracht volledig
en permanent te kunnen afromen. Bij de Wahrungsschutzgesetz 1947 was
immers een gedeelte van de tegoeden bij de kredietondernemingen
slechts tijdelijk geblokkeerd. Dit hield in, dat in de loop van 1948 tot
een bedrag van 2,4 milliard Schilling aan tegoeden weer werd vrijgege-
ven (6).

(4) Wilhelm Weber und Karl Socher, Inflation und InflationsbekImpfung in
Oesterreich   seit    1945; Stabile Preise in wachsender Wirtschaft, das Infla-
tionsproblem,   blz.   55.

(5)  idem, biz. 55.
(6)      Dr. Franz Nemschak, Ten Years of Austrian Economic Development    1945 -

1955, biz. 78.
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De kredietondernemingen hadden hun tegoeden bij de centrale
bank, zij het dat ook deze tijdelijk waren geblokkeerd, volledig kunnen
behouden. In januari 1948 beliepen deze ten naaste bij 1,3 mld Schil-

ling. Bovendien konden de kredietondernemingen voor de in de loop
van slechts enkele jaren tot een bedrag van 2 mld Schilling in porte-
feuille genomen „Besatzungskostenschatzscheine" liquide middelen van
de Bank krijgen (7). In deze situatie konden de kredietondernemingen,
niettegenstaande het feit, dat de aanwas der vreemde middelen bij hen
niet bijzonder groot was, hun kredietverlening in 1948 en volgende
jaren sterk uitbreiden. Deze kredietexpansie moet zelfs als de voornaam-
ste oorzaak van de sterke toeneming der geldhoeveelheid in bedoelde ja-
ren worden aangemerkt. De totale chartale- en girale geldhoeveelheid
nam van januari 1948 tot ultimo 1951 toe van 7,4 milliard tot 17,3 mil-
Iiard Schilling (8). Het kommerci8le kredietvolume nam in deze perio-
de toe van 2,1 mld tot 10,8 mld Schilling.

Een van de belangrijkste oorzaken, waardoor de liquiditeit der kre-
dietondernemingen in bedoelde periode geleidelijk verminderde was het
op grote schaal uit het kredietapparaat afvloeien van bankbil jetten. Dit
laatste moet op zijn beurt worden geweten aan het zich voortdurend in
opwaartse richting bewegen ran lonen en prijzen, die tot een grotere
behoefte aan chartaal geld leidde.

Naarmate de kredietondernemingen hun kommerciEle kredietvolu-
me uitbreidden, werd hun mogelijkheid om onafhankelijk van de cen-
trale bank op te treden steeds kleiner. In toenemende mate moesten zij
een beroep doen op de Bank. Niet alleen liepen hun tegoeden bij de
Nationalbank van januari 1948 tot ultimo 1931 terug van 1,3 mld tot
0.5 mid Schilling - einde juni 1951 hadden deze zelfs slechts 0,2 mld
Schilling belopen -, maar ook moesten zij in deze periode tot een be-
drag ran 1,7 mid Schilling wissels bij de Bank verdiskonteren (hiervan
in 1950 ruim 650 mln en in 1951 ruim 900 mln Schilling). Ofschoon

(7) Wilhelm Weber und Karl Socher. Inflation und Inflationsbekampfung in
Oesterreich   seit 1945; Stabile Preise in wachsender   Wirtschaft,   das   Infla-
tionsprobleni, biz. 60.

(8) Dr. Franz Nenischak, Ten Years of Austrian Economic Development 1945-
1955, biz. 12.
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Het beloop van lonen, prijzen en kosten van levensonderhoud alsmede enkele relevante posten van de weekstaten der National-
bank TABEL 79

DE INDICES VAN LONEN,PRUZEN EM KOSTEN VAN LEVENSONDERHOUD ENKELE POSTEN VAN DE WEEkSTATEri  DER MATIONALBANK
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zich onder de door de Nationalbank in diskonto genomen wissels ook ex-
portwissels en wissels voor de invoer van ruwe grondstoffen bevonden,
die de Bank in diskonto m6est nemen, waren de kredietondernemingen
niettemin voor een, helaas in de literatuur nergens nader gekwantificeerd,
gedeelte van deze post aangewezen op de bereidheid van de centrale
bank hun slinkende  liquiditeit te ondersteunen (9). Niettemin bleef  de
onafhankelijkheid van de kredietondernemingen, zelfs in het jaar 1951,
waarin zij een in vergelijking met voorgaande jaren toch wel zeer groot
beroep op de herdiskonteringshulp der Bank deden, nog zeer groot.

Bij de bespreking van de verschillende soorten kredietondernemin-
gen maakten wij reeds melding van het feit, dat de Bank in de jaren
1951 en 1952 behalve via het verhogen van haar (wissel)diskonto - in
december 1951 van 31/2% tot 5% en in juli 1952 van 5% tot 6% - ook
via het afsluiten van zogenaamde gentlemen's agreements de uit mone-
tair oogpunt als te omvangrijk beschouwde kredietexpansie probeerde
af te remmen. Dat medio 1952 een keerpunt in de inflatoire ontwikke-
ling werd bereikt en dat het totale kommerciEle kredietvolume in 1952
een  aanwas van nauwelijks 5% te zien gaf, mag echter, zoals wij in
hoofdstuk 3 reeds opmerkten, niet louter aan deze monetaire maatrege-
len worden toegeschreven. Veeleer was dit sukses het resultaat van een
samenspel van de door de industrie gehanteerde prijsstop, de door de
vakbeweging aanvaarde loonstop, de hierboven aangeduide monetaire
maatregelen en de wijzigingen in de hieronder te bespreken budget-

politiek der overheid.

Nadat de regering na de tweede wereldoorlog ruim een jaar de
voor haar uitgaven benodigde middelen via leningen van de National-
bank en voorschotten van de Russische militaire instanties had verkre·
gen, werd medio   1946 de eerste naoorlogse begroting opgesteld   ( 10).
Dit eerste begrotingsjaar sloot af met een tekort van bijna 1 mld Schil-
ling op de totale dienst. Als gevolg van het feit, dat de Amerikaanse

regering in de loop van 1947 had afgezien van de restitutie van de be-

(9) Wilhelm Weber und Karl Socher, Inflation und Inflationsbekampfung in
Oesterreich   seit 1945; Stabile Preise in wachsender Wirtschaft,   das   Infla-
tionsproblem, biz. 61.

(10)  Wilhelm  Weber  und Karl Socher  t.a.p.  blz.  58.
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Het overheidsbudget (in mln Schilling) TABEL 80

1946 1947 1948 1949 19 50 19 S 1 1952

GEWOME OIENST

ONTVANGSTEN 2.769 .5.411 5.yls 8.214 11.205 16.365 20.479

UiTGAVEM 2.472 4.210 5.707 8.ioo to.656 15.866 20.454

SALDo + 297 + 1.201 It la + 114 + 549 + 499 +  15

BUITENGEWONE PIENST

ONTVANCSTEM 638 952 g 46 905 4,8

UlTGAYEH 1.154 1.273 '·744 1.425 1.626 1.500 -22
SALDO -1.257 -1.273 -1,106 - 473 -680 -595 - 534

TOTAAL SALDO - 957 72 - 1.088 - 359 - 131 -
96 - 509

Bron:   Prof. Dr. Erwin Melichar, Finanz- und Steuersystem in Handbuch def Osterreichischen Wirtschaftspolitik,  Wien  1961,  biz.   126,  Statistical  Data  on
Austria (uitgave van de Osterreichische Landerbank) en Union de Banques Suisses, L'Autriche, oktober 1953.



zettingskosten en de belastingopbrengsten, dank zij de progressieve wer-
king van het tarief op de toegenomen inkomens, een aanzienlijke aan-
was hadden vertoond, viel het tekort over het budgetjaar 1947 heel wat
lager  uit  (72 mln Schilling). Ofschoon de ontvangsten  op de gewone
dienst der begroting ook in 1948 weer hoger lagen dan het voorgaande
jaar en voor het eerst aanzienlijke bedragen van de tegenwaardereke-
ning der Marshallhulp op de ontvangsten-zijde van de buitengewone
dienst ter beschikking kwamen, deden de nog omvangrijkere weder-
opbouwinvesteringen en de subsidies aan de landbouw een tekort van
bijna 1,1 mld Schilling ontstaan. Dit was het grootste budgettekort van
de eerste naoorlogse periode  (tot  1952).

De  jaren  1949,  1950  en 1951 gaven een steeds kleiner budgettekort
te zien. Enerzijds moet deze verheugende ontwikkeling worden toege-
schreven aan het feit, dat de ontvangsten op de gewone dienst in een
hoger tempo bleven toenemen dan de lopende uitgaven, anderzijds wer-
den de uitgaven van de buitengewone dienst voor een heel wat groter
gedeelte door geblokkeerde gelden van de zodven genoemde tegenwaar-
derekening gedekt. Wij komen aanstonds op dit laatste punt nog terug.

De budgettekorten van de jaren 1946 t/m 1948 -in totaal 2,1 mid
Schilling - werden vrijwel uitsluitend gedekt door de afgifte van schat-
kistpapier (de Besatzungskostenschatzscheine), dat zoals wij zagen  door
de kredietondernemingen in portefeuille werd genomen. In  1949 en vol-
gende jaren bleef deze financiering van het budgetdeficit door middel
van de afgifte van schatkistpapier binnen enge grenzen. De voor de be-
taling van de bezettingskosten benodigde middelen werden toen verkre-
gen via een toeslag op de inkomstenbelasting; de voor de financiering
der overheidsinvesteringen benodigde gelden werden, zoals ook in 1948
het geval was geweest, voor een groot gedeelte verkregen van de tegen-
waarderekening der Marshallhulp (11).

Met betrekking tot de monetaire invloeden, die in de periode 1945-
1952 van het overheidsbudget uitgingen, kan worden gesteld, dat de
financiering van de bezettingskosten en van de noodzakelijke investerin-
gen er debet aan waren, dat van het overheidsbudget vrijwel geen tegen-

( 11)  Jaarverslag  van de Oesterr. Nationalbank   1956,  biz.   13.
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druk tegen de in het voorgaande besproken inflatoire ontwikkeling uit-
ging. Anderzijds gingen van het overheidsbudget ook geen krachtige in-
flatoire impulsen uit. Het ter dekking van de tekorten op de overheids-

rekening afgegeven schatkistpapier werd door de kredietondernemingen
slechts zeer geleidelijk bij de Nationalbank ondergebracht.

Een sluitend budget, aldus merken Weber en Socher terecht op
( 12), impliceert echter nog geenszins,  dat het budget zich tegenover  de
totale vraag neutraal gedraagt. Enkele malen werden namelijk de over-
heidsuitgaven in het begin van het jaar verhoogd en met kortlopende
kredieten voorgefinancierd. Deze verhoogde uitgaven werkten expansief
op de totale vraag. De vervolgens in de loop van het jaar hoger uit-
vallende belastingopbrengsten (ten dele een gevolg van de eerst opgetre-
den expansie) deden het oorspronkelijke budgetdeficit weer kleiner
worden.

Met het oog op het aflopen van de Marshallhulp was het zaak, dat
de kredietpolitieke maatregelen van de centrale bank niet door infla-
toire krachten, voortspruitend uit het overheidsbudget zouden worden
doorkruist. De omrangrijke investeringen in Staatsbedrijven, de beta-
ling der bezettingskosten, de prijssubsidiepolitiek (onder meer in de
landbouw) en de vluchtelingenzorg hadden immers de uit het over-
heidsbudget te bestrijden uitgaven op een niveau gebracht, dat door de
ontvangsten (zonder de gedeblokkeerde gelden van de tegenwaarde-

rekening) niet kon worden geevenaard, ook al waren de belastingop-
brengsten als gevolg van de toeneming van de economische bedrijvig-
heid sterk gestegen. In dit verband zij gewezen op de monetaire invloed,
die van de tegenwaarderekening van de Marshallhulp uitging. In de
praktijk vormden de stortingen op deze rekening, die tot ultimo 1951
ongeveer 13 mld Schilling beliepen, een deflatoire faktor, doch van dit
bedrag verdween tot ultimo 1931 slechts 850 mIn Schilling via schuldaf-

lossing door de overheid definitief uit de roulatie, ruim 7,2 mld werd
evenwel nog voor het einde van 1951 ter financiering van de wederop-
bouw van de nationale economie in de cirkulatie „teruggepompt" (13).

( 12) Wilhelm Weber  und Karl Socher,  t.a.p.  blz.  59.
( 13)   Jaarverslag der Oesterr. Nationalbank   1956,  blz.   14.
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De begrotingspolitiek der overheid werd in 1952 en volgende jaren
afgestemd op het opheffen van het in de naoorlogse jaren gebruikelijke
budgettekort. Dit hoopte men te bereiken via verhoging van enkele be-
lastingtarieven en beknotting van investeringsuitgaven. Hierbij rees de
vraag, of de overheidsinvesteringen, zoals voorheen, uit belastingmidde-
len, aangevuld met gelden van de tegenwaarderekening, zouden moeten
worden gefinancierd, dan wel of een gedeelte der benodigde middelen
in de vorm van leningen en/of kredieten zou moeten worden verkregen.
Bij de bespreking  van de kapitaalmarkt zagen  wij,  dat de Staat  er  in
1953 toe overging een gedeelte van de overheidsinvesteringen te finan-
cieren door het plaatsen van leningen op de kapitaalmarkt.

Zoals reeds eerder werd opgemerkt, moesten na het einde van de
tweede wereldoorlog omvangrij ke investeringsprogramma's    voor    de
wederopbouw van 's lands economie ten uitvoer worden gebracht. Om-
dat de kapitaalmarkt in deze periode nog geen enkele rol speelde, wei-
den, zoals bekend, de voor de investeringen benodigde middelen in rui-
me mate verkregen uit de gelden van de tegenwaarderekening, die 6f in
de vorm van opbouwkredieten door de kredietondernemingen (in
hoofdzaak de banken) werden verstrekt 6f over het overheidsbudget
liepen. Daarnaast speelden echter ook de zelffinanciering en de aan-
vullende (gewone) bankkredieten een zeer belangrijke rol.

Uit de cijfers van tabel 81 blijkt, dat in de jaren 1948 t/m 1951 in
totaal voor bijna  35 mld Schilling werd geinvesteerd. Het aandeel van  de
bruto-investeringen in het nationale produkt steeg van 1490 in 1948 tot
2090 in 1951 (in 1949 was dit 16% en in 1950 18%).

Het beloop der bruto- investeringen in vaste aktiva (in mld Schilling) TABEL 81

1948   |    1949   |    1950        1951

Investeringen   van de overheid                                                 •                               0                           1.83                        2,69
Leningen ten behoeve van de                                          
partikuliere woningbouw                   0         0       0,25

 

0,36

Investeringen van de overheids- en van

de   genationaliseerde   bedrilven                                        •                          •                      2,57        I           3,21
Investeringen van de partikuliere sektor

1 •     i 4,75 7,60

Totate bruto-investeringen in vaste aktiva 4,4
|

6,9 9,40   |    13,86

Bron:   Monatsberichten des Osterreichischen Instituts fur Wirtschaftsforschung,   Wien.
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Bovenstaande omvangrijke investeringen lieten niet na de indices
van produktie, arbeidsproduktiviteit en werkgelegenheid in opwaartse
richting te stuwen. Daarbij bleken de resultaten in de industrie aanmer-
kelijk gunstiger dan in de landbouw. Dit laatste moet onder meer hier-
aan worden toegeschreven, dat de totale oppervlakte landbouwgrond
ten opzichte van 1937 met cirka 6% was verminderd en dat het aantal
arbeidskrachten in de landbouw ten opzichte van dezelfde peildatum
met 129& was teruggelopen. Bovendien waren de prijzen van de land-
bouwprodukten met het oog op de stabilisatie van de Ievensmiddelen-
prijzen geruime tijd op een relatief te laag niveau gehandhaafd.

De toeneming van de economische bedrijvigheid vond natuurlijk
ook zijn neerslag in de ontwikkeling van het nationale produkt, waar-
over pas vanaf 1948 enigermate nauwkeurige cijfers en berekeningen ter
beschikking staan. Voor de jaren daarv66r worden slechts schattingen
gegeven. Bij de beschouwing van de in tabel 82 gegeven groeipercen-
tages mag men niet teveel waarde toekennen aan die van de eerste
naoorlogse jaren omdat van een toch wel zeer laag peil-1945 werd uit-

gegaan. Voor de jaren na 1948 zijn deze percentages interessanter en
geven zij ook een meer betrouwbaar beeld.

De ontwikkeling van het bruto-nationale produkt en het aandeel van de belang-
rijkste sektoren van het economisch leven bij de vorming ervan. TABEL 82

.

iia 2  S :   IN Y. VAN HET BROTO-NATIONALE PRODUKT%25 0 5=  #00.   -
23;:95 0.%  2zxE   2    8          *

.   02253 5.9   8,E,; io     Al   2    d3 i8 :'2  .1 8  '5 E  I  00   E  2< e z _1 r

1937 8,5 100 28,1 9,4 3.5 22,0 8.9
19 459            .               36                                       ·
14469 42 g1947 1 .62 47
1948 29,0 9' 46 29.0 9,0 6.9 15,9 8,3

1949 40,3 109 20 32,3 8,4 6.7      15,6      8.7

1950 49,6 1 22 11 33.7     8,1 6.g 16,3 8,5

1951 66,4 133,6 9 35,4 8,0 7.2 14,8 8,4
19.52 76,8 134,2 0,5 35.7 7·9 6,4      15,5      8,2

1 ) ruwe schattingen;           geen cil fers beschikbaar

Bron: Dr. Franz Nemschak, Ten Years of Austrian Economic Development 1945-1955.
biz. 18 en 20.
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De cijfers met betrekking tot het ontstaan van het bruto-nationale
produkt wijzen er op, dat de industrie, dank zij de grote investeringen,
in de eerste naoorlogse periode (tot 1952) sterk aan betekenis had ge-
wonnen en dat de landbouw in vergelijking met 1937 niet alleen letter-
lijk maar ook figuurlijk veel terrein had moeten prijsgeven. De schom-

melingen in de percentages van de andere sektoren bleven van meer
bescheiden aard, at was het aandeel van de bouwnijverheid na de twee-
de wereldoorlog, in vergelijking met de situatie van 1937, twee keer zo
hoog komen te liggen.

Resumerend kunnen wij zeggen, dat de periode 1945-1952 werd

gekenmerkt door een krachtige inflatoire beweging, die onder meer tot
uitdrukking kwam in een sterke stijging van lonen en prijzen en in een
snelle aanwas der geldhoeveelheid doch dat deze periode tevens in het
teken stond van een voorspoedige ontwikkeling van de wederopbouw
der nationale economie. In dit verband kunnen wij echter de mening
van Weber en Socher niet zonder meer onderschrijven. Op grond van
het feit, dat de investeringsquote ook na het stabiliseringsjaar 1952 op
een hoog peil bleef en dat de wederopbouw in West-Duitsland, die even
hoge of zelfs hogere groeipercentages te zien had gegeven, slechts door
kleine prijsstijgingen was vergezeld, komen zij tot de stelling, dat de na-
oorlogse inflatie in Oostenrijk, in ieder geval na 1947 - zonder dat daar-
bij het tempo van de groei zou zijn aangetast - had kunnen worden

vermeden 2). Wij geven  toe,  dat de omvang der inflatie in Oostenrijk  in
vergelijking tot de Duitse Bondsrepubliek zeer groot was, doch wij zien
in een verwijzing naar de verhoudingen in een ander land (in dit geval
de Duitse Bondsrepubliek) zonder dat de hieraan ten grondslag liggen-
de faktoren in beschouwing worden genomen, geen aanleiding om een
dergelijke verwijzing, als zodanig, als argument voor een uitspraak over
de Oostenrijkse verhoudingen te aanvaarden. Met betrekking tot het
eerste argument van Weber en Socher - het op een hoog peil blijven
der investeringen - kunnen wij opmerken, dat de investeringen in ieder
geval in 1955 en volgende jaren groot moesten zijn om de bij het

2) „Nachtr glich ist aber festzustellen, dass die Inflation, zumindest in der Zeit
nach 1947, ohne Einbiisse an Wachstumgeschwindigkeit hitte vermieden werden
k8nnen."; Wilhelm Weber und Karl Socher, Inflation und Inflationsbekimpfung in
Oesterreich  seit 1945; Stabile Preise in wachsender Wirtschaft, das Inflationsproblem,
blz. 64.
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Staatsverdrag aan Oostenrijk teruggegeven USIA-bedrijven te kunnen
moderniseren en in te passen in de Oostenrijkse economie. Wij vinden
derhalve ook hun eerste argument minder doorslaggevend.

DE PERIODE 1953 - 1963

De diverse, in het voorgaande besproken, stabiliseringsmaatregelen
van de jaren  1951  en 1952 hadden, zoals bekend, tot gevolg,  dat  aan  de

krachtige inflatoire beweging der naoorlogse periode, die onder meer
een sterke stijging van het loon- en prijsniveau en een snelle aanwas

van de geldhoeveelheid had vertoond, een einde kwam. De „galoppe-
rende" inflatie ging over in een „kruipende" inflatie. Gedurende het

afgelopen decennium stegen de lonen met 5290, de groothandelsprijzen
met 21% en de kosten van levensonderhoud met ten naaste bij 24%.

In vergelijking met de cijfers van een aantal andere Europese landen
waren deze Oostenrijkse stijgingspercentages stellig niet bovenmatig.

De stijging van lonen, groothandelsprijzen en kosten van levensonderhoud in een
aantal Europese landen gedurende de periode 1953 - 1963. TABEL 83

Kosten van levens.
Lonen Groothandelsprijzen onderhoud

Belgia 55% 3% 12%

Duitse Bondsrepubliek 93% 9% 20%

Frankrijk 107% 37% 45%
Italia 45% 2% 23%

Nederland 81% 4% 24%

Oostenrijk 52% 21% 24%
Zwitserland 29% 4% 14%

Bovenstaande percentages werden berekend aan de hand van de „Daten zur internationalen
Wirtschaftslage- in de Mitteilungen des Direktoriums der Osterreichischen Nationalbink

De geleidelijke geldontwaarding, die gedurende de laatste tien ja-
ren in Oostenrijk optrad, kan men niet zonder meer toeschrijven aan
een vergrote vraag (Nachfrageinflation) of aan gestegen kosten (Kos-
teninflation). In enkele perioden, zoals bijvoorbeeld in 1954 en 1955,
was de druk van de zijde van de vraag zonder twijfel een van de belang-

rijkste oorzaken van de prijsstijgingen. In andere jaren daarentegen ste-
gen de prijzen ofschoon er geen tekenen van een druk van de vraagzijde
viel te bespeuren. Zo gingen in 1956 de tendenties tot prijsstijgingen
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van de zijde der kosten uit. Dit laatste was een gevolg van het feit, dat
voor enkele belangrijke groepen werknemers de lonen, die in de vooraf-
gegane periode van hoogkonjunktuur waren teruggebleven, werden
verhoogd. Verschillende ondernemingen, die op de binnenlandse markt
een oligopolistische- of monopolistische plaats innamen, verhoogden
toen tezelfdertijd de prijzen van hun produkten.

De prijsstijgingen van het afgelopen decennium werden, aldus
Weber en Socher, in hoofdzaak gefinancierd via een toeneming van de
geldhoeveelheid (14).

In het hiernavolgende zal worden getracht de hoofdlijnen van de
in de periode 1953 - 1963 gevoerde financiele- en monetaire politiek
aan te geven.

Toen het tekort aan arbeidskrachten na de op dit stuk nog vrij rus-
tige jaren 1953 en 1954 in de loop van 1955 bij een volledige benutting
van de beschikbare produktiekapaciteit ernstigere vormen ging aannemen
en verder met name als gevolg van de gespannen situatie op de bouw-
markt en in de sektor van de fabrikage van investeringsgoederen een
krachtige druk op de lonen en prijzen ontstond, besloot de overheid
2096 van haar voorgenomen investeringen in de bouwsektor naar de
wintermaanden te verschuiven en nam de centrale bank maatregelen
om te voorkomen, dat een verdere uitbreiding van het kredietvolume
een grotere economische expansie met zich zou brengen, dan uit mone-
tair oogpunt als wenselijk werd beschouwd. Zoals bekend, verhoogde
de Bank tot twee keer toe haar diskonto - op 20 mei van 31/2% tot
414% en op 17 november van 4y % tot 5% en schreef zij bij de laatste
verhoging de kredietondernemingen voor het eerst voor een 5%-mini-
mumreserve bij haar aan te houden. Voorts werden tezelfdertijd aan de
in 1952 met de verschillende sektoren afgeslo:en gentlemen's agreements
enkele nieuwe bepalingen toegevoegd. De essentie van deze nieuwe be-
palingen was, dat de kredietondernemingen hun kredietvolume binnen
drie maanden met 10% moesten verminderen.

Het jaar 1956, dat eveneens in het teken stond van volledige werk-
gelegenheid en hoogkonjunktuur - al waren de verschillende groei-

( 14)  Wilhelm   Weber   und Karl Socher, Inflation und Inflationsbek mpfung   in
Oesterreich seit 1945; Stabile Preise in wachsender Wirtschaft, das Infla-
tionsproblem, blz. 68.
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percentages iets kleiner - stelde de monetaire autoriteiten onder meer
voor de taak te vermijden, dat de onder invloed van de Suezkrisis en de

gebeurtenissen in het naburige Hongarije gestegen prijzen op de wereld-
markt zouden leiden tot prijsstijgingen in het binnenland. Hierdoor zou
immers de spaarzin worden verkleind en zou de financiering van de
noodzakelijke investeringen in gevaar worden gebracht   ( 15).   De   om-
standigheid, dat de toeneming der kommerciele kredieten zich in een
heel wat sneller tempo dan de aanwas van spaartegoeden voltrok, was
voor de Bank aanleiding in november 1956 een tweede aanvullende
overeenkomst met de kredietondernemingen te sluiten. Bij de bespre-

king van de verschillende soorten kredietondernemingen merkten we
reeds op, dat daarbij de per 31 oktober 1956 bestaande marge voor
uitbreiding van de kredietverlening werd gehalveerd en dat de krediet-
ondernemingen voortaan slechts 25% (in plaats van 50%) van de
toevloed aan vreemde middelen voor kredietverlening zouden mogen

gebruiken. Na uitbreidingen van de kredietverlening in de eerste drie
kwartalen van het jaar met respektievelijk 948 mln, 903 mln en 984 mIn
Schilling beliep de toeneming van het kommerciele kredietvolume ge-
durende de laatste drie maanden van het jaar nauwelijks 60 mln Schil-
ling (16).

Uit de met betrekking tot de ontwikkeling van de geldhoeveelheid
door de Bank gepubliceerde cijfers blijkt, dat de toeneming van de
goud- en deviezenreserven (met 1,37 mld Schilling) en de uitbreiding
van het kredietvolume  (met  3,12 mld Schilling)  in  1956 de belangrijkste
geldvermeerderende faktoren waren en dat toen de aanwas der spaar-

gelden (met 2,52 mid Schilling) de voornaamste kontraktieve faktor
vormde.

In 1957 beleefde de Oostenrijkse economie een verdere opbloei,
die, zoals de Bankdirektie in het verslag over dit jaar opmerkt 3), door
geen inflatoire verschij nselen werd vergezeld. Gelet  op de toegenomen
produktiviteit waren de verschillende loons- en salarisverhogingen mo-

(15) Jaarverslag der Oesterr. Nationalbank 1956, biz. 30.
( 16)   Jaarverslag der Oesterr. Nationalbank    1956,    biz.    3 5.

9  „was vom Standpunkt der Notenbank besonders hervorzuheben ist - von keinen
inflationistischen Erscheinungen begleitet war." Jaarverslag 1957, biz. 9.
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netair alleszins aan<,aardbaar. Omdat anderzijds slechts zeer geringe

prijsstijgingen optraden, zagen brede lagen van de bevolking hun reele
inkomens belangrijk vooruitgaan.

De monetaire situatie was in 1957 gekenmerkt door het feit, dat de
uitbreiding van het kredietvolume door de groei van de spaardeposito's
nog werd overtroffen. De uit hoofde van het handelsverkeer met het
buitenland en het toeristenverkeer per saldo ontvangen bedragen bereik-
ten eveneens een grotere omvang (2,47 mld Schilling tegen 1,37 mld in
1956).

De kontrole op de kredietexpansie onderging in 1957 een verfij-
ning. Zoals bekend, kon op basis van de uit 1952 daterende overeen-
komsten met betrekking tot kwantitatieve- en kwalitatieve kredietkon-
trole, die in de loop der jaren meerdere malen werden aangevuld, een

krediet-bedrag, dat per een bepaalde uitgangsdatum uitstond, in prin-
cipe slechts met een bepaald percentage der nieuw toestromende midde-
len worden verhoogd. Deze procedure was in de praktijk inderdaad ef-
fektief gebleken om een snelle en algemene beperking van een krediet-
expansie te bereiken. Het feit, dat men het op een bepaald moment uit-
staand kredietbedrag als basis voor de berekening van een toegestane

uitbreiding der kredietverlening nam en daarbij geen rekening hield met
de verschillen in omvang van de uitbreiding der kredietverlening tot
dat moment, hield echter een ongelijke behandeling van de verschillen-

de kredietondernemingen in. Bij de afsluiting van de nieuwe gentle-
men's agreements in april 1957 liet men deze berekeningsmethode val-
len en nam de centrale bank (bepaalde percentages van) het zogenaam-
de „Eigenkapital" en de vreemde middelen, voor zover deze niet aan
andere kredietondernemingen waren doorgegeven, als basis aan. Bij de
berekening van de kredietexpansie mochten ook verder bepaalde soor-
ten kredieten buiten beschouwing worden gelaten. Dit waren de kredie-
ten, waarvoor de Nationalbank een toezegging tot herdiskontering had
afgegeven (Aufbaukredite, Ausfuhrfiirderungskredite, Garantiegesetzkre-
dite en Getreidesperrlager-Kredite).  Om de percentages  snel  aan  ver-
anderde kredietpolitieke situaties te kunnen aanpassen werden deze niet
in de overeenkomsten zelf doch in toegevoegde billagen vermeld. Bij de
afsluiting van de nieuwe overeenkomsten met de verschillende soorten

kredietondernemingen werden bedoelde percentages z6 vastgesteld, dat
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hiermee geen verscherping van de kredietrestriktie was verbonden. Met
het oog op de monetaire situatie bestond daar toen ook geen aanleiding
voor (17).

De sterke toeneming van de deposito's leidde in 1957 tot een aan-
zienlijke verhoging van het kredietplafond. Omdat de uitbreiding van
de kredietverlening zich in een aanmerkelijk langzamer tempo voltrok,
nam de marge voor kredietverlening toe. Ultimo 1957 beliep deze 3,16
mld Schilling. Het totale geldvolume onderging in 1957 een uitbreiding
met ten naaste bij 8% en steeg van 30,6 tot 33,04 mld Schilling. Een
beschouwing van de meest belangrijke faktoren, die het geldvolume
beinvloedden, laat zien, dat de toeneming der geldhoeveelheid vrijwel
overeenkwam met de groei der deviezenreserves. De binnenlandse fak-
toren hielden elkaar redelijk in evenwicht. Tegenover een groei van het
kredietvolume van 3,98 mld Schilling stond een aanwas van de spaar-
gelden met 4,08 mld Schilling.

Toen de Oostenrijkse economie na een periode van hoogkonjunk-
tuur in 1938 werd gekonfronteerd met de recessietendenties, die zich in
verschillende economisch belangrijke landen - en daaronder waren ook
de Verenigde Staten - voordeden, nam deze een meer afwachtende- en
iets voorzichtigere houding aan. De investeringsuitgaven werden welis-
waar niet beknot doch vertoonden een aanmerkelijk kleiner groeipercen-
tage dan in de voorafgaande periode.

Monetair kwam de hierboven bedoelde voorzichtigheid tot uitdruk-
king in een versterkte liquiditeitsvoorkeur. Dit laatste leidde tot hogere
kasreserven bij bedrijven en partikulieren, een grotere terughoudend-
heid bij het opnemen van kredieten en een grote toeneming van de li-
guide middelen bij het kredietapparaat (18). In dit verband zij opge-
merkt, dat ook de in hoge mate aktieve betalingsbalans tot de grotere
liquiditeit van het economisch leven bijdroeg.

Het naar verhouding tot de groei der tegoeden geringe beroep op
bankkredieten drong de kredietondernemingen in toenemende mate in

( 17)  Jaarverslag der Oesterr. Nationalbank   1937,  biz.   17.
( 18)  Jaarverslag der Oesterr. Nationalbank   1958,  blz.   12.
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de richting van een interbankaire belegging. De interbankaire vervlech-
ting lag met 14,67 mid Schilling - in hoofdzaak kortlopende middelen -
ultimo 1958 bijna 3 mld Schilling hoger dan in het begin van het jaar.
Daarnaast richtte de aandacht der kredietondernemingen zich meer dan
voorheen op de aankoop van waardepapieren. In totaal groeide hun
waardepapierportefeuille met 2,8 mld Schilling. Daaronder bevonden
zich tot een totaalbedrag van meer dan 1,7 mld Schilling Bundesschatz-
scheine, die vanwege hun korte looptijd (drie maanden), en hun aan-
trekkelijke rente, voor hen een gewild beleggingsobjekt vormden. Niet-
temin liepen de kasreserves van het kredietapparaat in 1958 toch nog
met 2,03 mid Schilling op tot 6,57 mld Schilling.

Tegenover een stijging van de geldhoeveelheid met ongeveer 12%
stond een heel wat kleinere expansie van de nationale economie. De no-
minale toeneming van het nationale produkt wordt voor 1958 immers
op slechts 3% geschat. Wanneer wij, in navolging van de direktie der

Nationalbank, aannemen, dat deze uitbreiding van het geldvolume geen
afbreuk heeft gedaan aan de stabiliteit van het economisch leven, ligt
de konklusie voor de hand, dat in 1958 per saldo een verlaging van de
omloopsnelheid  van  het geld heeft plaats gevonden   ( 19).

Nadat de recessie van 1958, die vele landen - en daaronder in be-
perkte  mate ook Oostenrij k  - had getroffen, reeds vrij spoedig  tot  stil-
stand kon worden gebracht, vertoonde het economisch leven in 1959
andermaal een krachtige opleving. Deze tendentie zette zich ook in de
hiernavolgende jaren, zij het met een geleidelijk verflauwende kracht,
voort.

Tot medio 1961 konden de kredietondernemingen hun kredietex-
pansie ter financiering van de toegenomen economische bedrijvigheid
vrijwel onverminderd voortzetten. Gedurende deze gehele periode kon-
den zij royaal aan hun verplichting tot het aanhouden van de in maart
1960 verhoogde minimumreserves voldoen terwijl zij verder ook ruim
onder het voor hen geldende kredietplafond bleven. Zoals ook in de
meeste voorafgegane jaren het geval was geweest, bleef de uitbreiding
van het kredietvolume de voornaamste geldhoeveelheid-vermeerderende

(19) Jaarverslag der Oesterr. Nationalbank 1938, blz. 24/25.
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faktor. Hoewel anderzijds de groei der spaartegoeden in 1960 en 1961
duidelijk minder was dan het in 1959 bereikte resultaat, vormde de toe-
neming der spaargelden ook toen de belangrijkste deflatoire tegendruk.

In juli 1961 deed de Bank een beroep op de verschillende soorten
kredietondernemingen bij de kredietverlening iets terughoudender te
zijn en de als gevolg van de aflossing van schatkistpapier vrijkomende
bedragen  te gebruiken  voor een versterking van hun kasvoorraden  (20)
Vanaf augustus trad er inderdaad een afzwakking in de kredietexpansie
op. De kredietverlening nam in 1961 per saldo slechts weinig min-
der toe dan in 1960. Ten aanzien van de waardepapierportefeuille der
kredietondernemingen viel evenwel een teruggang te signaleren. Het
bestand aan schatkistpapier liep met 856 min Schilling terug, terwijl het
bezit aan overige waardepapieren met slechts 148 mln Schilling steeg.

In de loop van 1961 werden de kredietondernemingen in toene-
mende mate afhankelijk van de toevloed aan nieuwe middelen en van
de liquiditeitshulp der centrale bank. De minimumreserve-percentages
werkten steeds meer restriktief op de beleggingspolitiek der kredieton-

dernemingen. Begin 1961 waren op grond hiervan 3,98 mid Schilling
gebonden en ultimo 1961 4,35 mld. Op het einde van het jaar beston-
den de minimumreserves voor 3,1 mid Schilling uit tegoeden bij de
Nationalbank en voor 1,25 mld uit schatkistpapier. Daarnaast daalde de
ruimte der banken voor uitbreiding der kredietverlening van 4,87 mld
Schilling ultimo 1960 tot 3,19 mld Schilling ultimo 1961.

Bij het streven  het instrumentarium van de Bank zo flexibel mo-
gelijk te houden maakte de Bank voor het eerst sinds de afkondiging
van de Bankwet 1955 in 1961 gebruik van de openmarkt-politiek. In
overleg met het Ministerie van Financi6n en de kredietondernemingen
werd een gedeelte van de schuld van de staat bij de Bank - het ging hier
om een bedrag van 560 mIn Schilling - in 3/2% schatkistpapier omge-
zet en vervolgens door het kredietapparaat voor een jaar overgenomen
(21). Terecht wordt in het jaarverslag der Bank opgemerkt, dat in dit

(20) Jaarverslag der Oesterr. Nationalbank 1961, blz. 18.
(21) Jaarverslag der Oesterr. Nationalbank 1961, blz. 19.
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Wijzigingen in enkele belangrijke balansposten der kredietondernemingen (in mln Schilling) TABEL 84

5 PAAR- ZICHT- TERMUN· Et<EN AOMMERCIELE    SCHATKi ST· ANDEAE WAARDE
TOTAAL TOTAAL

TEGOEDEN DEPOSITOS DEPOSITOS EMISSIES KREDIETEN PAPIER PAPIEREN kASRESERVEN

I                 M E 11/ I Slf                Y                    PI                    WI               Y 9-YI[

1954 + 2,534 + 2.759 + 1.031 -+ 401 + 6.715 1 4.271 + 1.263 + 5.534

1955 + 2,457 - 1.0 0 6 + ·408 t 587 + 2.446 + 3.991 + 1.312 +5.303

1956 +2,520 - 171 + 263 + 250 + 2.862 + 2.937 + 827 + 3.84

1957 -* 4,0 79 + 405 * 792 + 389 + 5.665 + 3. 530 + 1.591 + 5.121

1958 +4,6 s6 + 1.480 + 683 + 467
0 7.286 + 3.210 + 1.707    + 1.022 + 5.949 , 2.016

1959 -t 5,574 +   737   732 + 431 + 8.474 + 5.595 + 1.105 + 2.140 + R. 840 + 478
1960 + 4.554 2 7/9 + 855 + 629 + 6.757 + 7697 + 1.028 + 772 +9 497 - 494
1961 +4.547   725 + 677 + 638 + 6.587 + 7.507   - 856 + 148 + 6.799 + 1. 319

1962 + 5.929 + 2.480 4 913 :+ 1.057 + to.379 + 4.812   720 + 1.617 + 7.149 +  2.71 7

Bron: Jaarverslagen van de Osterreichische Nationalbank



verband niet van het toepassen van openmarktpolitiek in de klassieke
betekenis kon worden gesproken 4).

Ofschoon de Oostenrijkse economie in 1962 in verschillende bedrijfs-
takken een geringere groei te zien gaf, was over het geheel genomen
nog steeds sprake van een verdere expansie. Een voorzichtige beoorde-
ling van de internationale konjunktuur en de steeds stijgende kosten
(met name loonkosten) leidden echter tot geringere winstverwachtin-
gen en daarmee verbonden tot een zekere investeringsmoeheid bij de
ondernemers (22),

Het effekt van een aktieve betalingsbalans, die zijn neerslag vond in
aanzienlijke toenemingen van de tegoeden bij de kredietondernemingen,
alsmede het feit, dat de ondernemingen bij het opnemen van kiedieten
voorzichtiger te werk gingen, hadden tot gevolg, dat de liquiditeit van

Het beloop der minimumreserven van het kredietapparaat FIGUUR 16
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Ontleend aan jaarverstag der Osterr. Nationalbank 1962.

(22) Jaarverslag van de Oesterr. Nationalbank 1962, blz. 18.

4)    „Wenn auch dabei nicht von einer Offenmarktpolitik im klassischen Sinn ge-
sprochen werden kann, so stellt doch die im folgenden beschriebene Transaktion einen
ersten Ansatzpunkt in dieser Richtung dar." Jaarverslag der Oesterr. Nationalbank
1961, blz. 19.
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het kredietapparaat sterk groeide. Met het doel te voorkomen, dat deze
liquiditeiten op een bepaald moment tot monetair minder gewenste im-
pulsen zouden leiden, trof de centrale bank vrijwel het gehele jaar door
maatregelen. Op 24 januari besloot de Bank de minimumreserve-percen-
tages, die vanaf het tweede kwartaal 1960 op respektievelijk 7% voor

spaartegoeden en 9% voor de overige tegoeden hadden gestaan, met

ingang van 1 februari tot respektievelijk 71/2% en 9My te verhogen -
zulks voor kredietondernemingen met meer dan 10 mln Schilling aan
tegoeden -. Voor de kredietondernemingen met een bedrag aan tegoe-
den, kleiner dan 10 mln Schilling werd het nieuwe percentage 59290
De te betalen rente bij het tekortschieten in de plicht tot het aanhouden
der minimumreserves werd met ingang van dezelfde datum van 2% op
3% boven de officiele diskontovoet gebracht.

Voorts werden de kredietkontrole-overeenkomsten per dezelfde datum
verscherpt. Voortaan zou slechts 50% van de nieuwe aanwas aan tegoe-
den voor kredietverlening mogen worden gebruikt.

Met ingang van 1 augustus werden de minimumreserve-percentages
andermaal met een 14% verhoogd en werd opnieuw schatkistpapier -
deze keer tot een bedrag van 220 mln Schilling - door de kredietonder-

nemingen in portefeuille genomen. Ook de kredietkontrole-overeen-
komsten werden toen weer gewijzigd en well in deze zin, dat van de
na  31   juli 1962 nieuw toevloeiende middelen  nog maar 40% Voor uit-

breiding van de kredietverlening mocht worden besteed. Voorts werd
het kredietplafond door het aanbrengen van een wijziging in het per-
centage der verplichtingen bij de berekening van dit plafond met on-
geveer 1 mld Schilling verlaagd. Tenslotte namen de kredietonderne-

mingen op aanbeveling van de centrale bank medio oktober voor 400
mln Schilling 6% staatsobligaties met een looptijd van 12 jaar in porte-

feuille. Dit laatste geschiedde om te voorkomen, dat voor dit bedrag
een buitenlandse lening werd opgenomen, die een grotere liquiditeit
zou  hebben doen ontstaan   (23) ·

Het kommerciele kredietvolume nam in 1962 beduidend minder
toe dan gedurende de drie voorafgaande jaren. Uit de verstrekking van
middelen aan het economisch leven is, aldus de Nationalbank-direktie,

(23) Jaarverslag der Oesterr. Nationalbank 1962, blz. 22.
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het konjunktuurbeloop der laatste jaren bijzonder duidelijk herkenbaar.
Na het recessiejaar, waarin slechts een kleine verhoging van het krediet-
volume viel te signaleren, begonnen tegelijk met de konjunktuurople-
ving de kredieten weer toe te nemen. In 1960 en 1961 werden hierbij
stijgingspercentages van ongeveer 20% bereikt. De aanmerkelijke af-
zwakking van de groei der kredietverlening viel echter sterker uit dan
de verlangzaming van het expansietempo van de nationale economie
(24).

Van de op het geldvolume beslissend inwerkende faktoren ging de
grootste expansieve kracht uit van de toeneming der nationale goud- en
deviezenvoorraad. Het kredietvolume, dat tot dan toe steeds op de eer-
ste plaats had gestaan, was in 1962 minder effektief. De toegenomen
liquiditeit van het kredietapparaat leidde tot een versterkte aankoop van
waardepapieren. Samen met de uitbreiding van het kredietvolume waren
deze voor ten naaste bij 6 mld Schilling expansief. Bij de kontraktier·e

faktoren domineerden als vanouds de spaartegoeden. Niettemin gaven
ook de termijndeposito's en de eigen emissies sterkere stijgingen te zien.

Aan een in vele andere landen zeer effektief middel om invloed uit
te oefenen op het beloop van de konjunktuur, de budgetpolitiek, kan
voor Oostenrijk een slechts zeer beperkte betekenis worden toegekend.
Als gevolg van de omstandigheid, dat het grootste gedeelte van de over-
heidsuitgaven - Dr. Walther Wiltschegg noemt zelfs een percentage
van 88% (25) - op de een of andere manier wettelijk vastligt (schul-
dendienst, subsidies, bijdragen in het kader van de sociale verzekerin-
gen, lasten voortgesproten uit het Staatsverdrag en personeelskosten),
is de ruimte voor het voeren van een aktieve anticyclische budgetpoli-
tiek toch weI uiterst klein. Niettemin heeft het overheidsbudget zich in
het afgelopen decennium enkele malen anticyclisch gedragen. Weber
en Socher (26) maken in dit verband melding van de in 1953 en 1954
bereikte overschotten, die echter nog tijdens de periode van hoogkon-

(24) idem, biz. 23.
(25) Dr. Walther Wiltschegg, Die Entwicklung der Bsterreichischen Volkswirt-

schaft ; Handbuch der Oesterreichischen Wirtschaftspolitik,  Wien   1961,   biz.   4 1.
(26) Wilhelm Weber und Karl Socher, Inflation und Inflationsbekimpfung in

Oesterreich    seit 1945; Stabile Preise in wachsender    Wirtschaft,     das     Infla
tionsproblem, biz. 68.
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junktuur (in 1955) ook weer goeddeels werden prijsgegeven. Andere
voorbeelden zijn de jaren 1956 en 1960 toen de Staat met het oog op de

overspanning van de konjunktuur de overheidsinvesteringen afremde
en het jaar 1958, waarin de overheid in haar streven te voorkomen, dat
de recessie in de Verenigde Staten ook voor Oostenrijk minder prettige
gevolgen zou hebben, grote bedragen in het economisch leven „inpomp-
te". Terecht stelt Wiltschegg, dat de vermeerderde budgetuitgaven in

krisis-perioden in de jaren met een gunstigere konjunktuur zullen moe-
ten worden opgebracht, wil men althans een verdergaande stijging van
de staatsschuld vermijden. Het in toenemende mate een beroep doen op
middelen uit het overheidsbudget - ook de beide koalitiepartijen gaan
op dit punt niet vrij uit - maakt het de Staat echter onmogelijk in
gunstige jaren daadwerkelijk een echte anticyclische konjunktuurpoli-
tiek te bedrijven. In dit licht is het derhalve niet verwonderlijk, dat de
Oostenrijkse staatsschuld de laatste jaren een voortdurende stijging ver-
toont.

Figuur 17

HET BELOOP DER STAATSSCHULD
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De in bovenstaande figuur tot uitdrukking komende daling van de
staatsschuld in 1957 moet uitsluitend worden toegeschreven aan de af-
boeking van de zogenaamde „Price-gap" tot een bedrag van 2,9 mld
Schilling. Ter verduidelijking zij het volgende opgemerkt: op grond van
de overeenkomst tussen de Amerikaanse- en de Oostenrijkse regering
werd destijds de tegenwaarde van de Marshallhulp-goederen, tegen de
toen geldende dollarkoers in Schilling omgerekend, op speciale reke-
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ningen geboekt. Om het prijsniveau laag te houden gaf de Bondsrege-
ring deze goederen echter tegen lagere prijzen af. Op het verschil tussen
de daadwerkelijke opbrengsten en de goedgeschreven tegenwaarde deed
de Amerikaanse regering in 1957 afstand  (27).

Teneinde een meer elastische overheidsbegroting bij veranderende
konjunkturele omstandigheden te garanderen werd in de Bundesfinanz-
gesetz 1958 een nieuw element geintroduceerd. De regering werd na-
melijk gemachtigd de in een begrotingsjaar voor de bouwnijverheid nog
niet benutte bedragen te reserveren voor besteding in een volgend be-
grotingsjaar (28).

Zoals uit de cijfers der overheidsrekeningen naar voren komt
verkrijgt de overheid zijn inkomsten voor een vrijwel gelijk ge-
deelte uit de netto-belastingopbrengsten en de winsten van de Staatsbe-
drijven. Gedurende het afgelopen decennium hielden deze twee bronnen
in hun ontwikkeling ongeveer gelijke tred. Voor beide kan de toene-
ming ten opzichte van 1953 op 150% worden gesteld. Omdat de uitga-
ven van de gewone dienst der begroting per saldo hiermee parallel lie-
pen (afgezien in de jaren 1954, 1958 en 1961) waren de overschotten
of tekorten op deze gewone dienst van relatief geringe betekenis. Het
uiteindelijke resultaat van de totale begroting was bijgevolg in zeer
hoge mate afhankelijk van de uitkomsten van de buitengewone dienst,
waarop met name de investeringen van de overheid worden verant-
Nvoord. Omdat deze buitengewone dienst ieder jaar met een tekort af-
sloot was ook het saldo van gewone- en buitengewone dienst samen,
met uitzondering van de jaren 1953 en 1954, steeds negatief. Gemeten
aan het bruto-nationale produkt kwam dit saldo alleen in 1938 aan
4%, de overige jaren was het percentage beduidend lager.

Op het einde van het eerste kwartaal van 1957 trad naast de centra-
le bank en de regering een derde instantie, die zich ambtshalve met het

ook uit monetair oogpunt zeer belangrijke onderdeel van de economi-
sche politiek, de lonen en prijzen, ging bezig houden: de zogenaamde
paritaire lonen- en prijzenkommissie. Deze kommissie, die was samen-

(27) laarverslag der Oesterr. Nationalbank 1957, blz. 24.
(28) idem, blz. 23.
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gesteld uit 4 vertegenwoordigers van de regering, 2 vertegeAwoordigers
van de werkgevers- en 2 van de werknemersorganisaties kreeg tot taak
de aanvragen om loons- of prijsverhogingen op hun wenselijkheid of
noodzakelijkheid na te gaan en de naleving van gemaakte prijs- of loon-
afspraken te kontroleren. In de loop der jaren is deze kommissie er in
geslaagd de loons- en prijsverhogingen binnen redelijke grenzen te hou-
den, als was dit in een periode van hoogkonjunktuur en volledige werk-
gelegenheid wel zeer moeilijk.

De in het voorgaande meerdere malen genoemde verdere opbouw
van de nationale economie in de periode 1953 - 1963 had tot gevolg, dat
het nominale bruto-nationaalprodukt van 1962 bijna 125% hoger lag
dan dat van 1953. Gedurende het gehele decennium leverden de indu-
strie, de handel en het ambacht de grootste bijdrage bij de vorming van
dit produkt, samen ongeveer 53%. Omdat de export in ruime zin en de

import in ruime zin elkaar ongeveer in evenwicht hielden, week het to-
tale beschikbare goederen- en dienstenpakket niet veel af van het bruto-
nationale produkt.

Ten naaste bij 2/3 gedeelte van het beschikbare goederen- en dien-
stenpakket werd besteed voor partikuliere konsumptie, 12 & 15% voor

overheidskonsumptie. Het resterende gedeelte werd gebruikt voor inves-
teringen en voorraadvorming

Ofschoon wij terugblikkend op de financiele- en montetaire ont-
wikkeling van Oostenrijk sinds het einde van de tweede wereldoorlog,
tot de slotsom komen,  dat het in 1945 volkomen ontredderde land zich
in de loop der jaren heeft ontwikkeld tot een land met een gezonde
economische basis, een hoog-ontwikkeld bankwezen en een relatief sta-
biele valuta, betekent zulks toch geenszins, dat de monetaire autoriteiten
er weinig moeite mee hebben gehad de ontwikkeling in gezonde banen
te leiden en te houden. De politieke konstellatie van het land - de twee
grote politieke partijen, Oesterreichische Volkspartei (katholiek) en
Oesterreichische Sozialistische Partei, vormen sinds het einde van de
oorlog een koalitiekabinet maar zijn tezelfdertijd felle tegenstanders van
elkaar - bracht meerdere malen met zich, dat de getroffen maatregelen
sterk in het teken stonden van een politiek haalbaar kompromis. Men
denke in dit verband aan de moeilijkheden bij de totstandkoming van

265



de Nationalbankgesetz 1955 en van de Rekonstruktionsgesetz 1955, bij
de behandeling waarvan de ene politieke partij slechts medewerking
verleende op voorwaarde, dat de andere partij op haar beurt op een
ander punt koncessies deed en aan de herhaalde budgetkrises. Dat de
Oostenrijkse monetaire ontwikkeling niettemin een gunstig beloop heeft
gehad, moet daarom stellig niet in de laatste plaats worden toegeschre-
ven aan het gezag en de grote bekwaamheden van figuren als Dr. Eugen
Margar6tha, tot juni 1960 President der Nationalbank, en Prof. Dr. R.
Kamitz, van 1952-1960 Minister van Financien en thans President der
Bank.
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ZUSAMMENFASSUNG

DIE FINANZ- UND
WAHRUNGSENTWICKLUNG
OESTERREICHS NACH 1945

Am Ende des zweiten Weltkrieges war von Oesterreich nicht viel
mehr als ein Trummerhaufen ubrig; die Verbindungswege waren zerst6rt,
die Bef6rderungsmittel waren vernichtet oder als Beute weggefuhrt und
die Industriegebdude konnten, sofern diese wenigstens noch aufrecht
standen, nicht benutzt werden als Folge eines empfindlichen Mangels an
Roh- und Hilfstoffen und der Zerruttung der Energieversorgung. In
vielen Filien waren die Fabriken und Anlagen demontiert (worden) und
die Bestandteile sonstwohin transportiert worden. Auch der Wohnungs-
bestand hatte grossen Schaden erlitten.

Die Nahrungsmittelversorgung zeigte ebenfalls ein trauriges Bild,
eine geraume Zeit gab es in Wien sogar Mangel an Trinkwasser.

Nach dem Krieg wurde das Land in vier Besatzungszonen eingeteilt,
die anfangs strengstens voneinander getrennt blieben und wihrend die
Bev6lkerung alles daran setzte, die Kriegsschiden wiederherzustellen,
schritten die BesatzungsmRchte zur Beschlagnahme und Demontage ehe-
maliger deutscher Unternehmungen. In diesem Zusammenhang beschlag-
nahmten die russischen Milit rbeh6rden etwa 300 in den 6stlichen Gebie-
ten des Landes liegende Unternehmungen, die ungefihr 60.000 Personen
beschiftigten. Zu diesen Betrieben geh8rten alle Oelgesellschaften, der
gr6sste Teil der Elektroindustrie, die meisten Eisen- und Stahlbetriebe,
chemische Industrien, sowie fast alle Aktiva der Donau-Dampfschif-
fahrts-Gesellschaft. Die Vereinigten Staaten, England und Frankreich er-
klarten sich bereit, entweder zu verzichten auf die ihnen rechtlich zu-
stehenden deutschen Besitzungen, oder diese Frage in einem fur Oester-
reich gunstigen Sinn zu ordnen.

Das Bestreben, den Produktionsapparat m6glichst schnell wieder in
Gang zu setzen wurde durch das Chaos, in dem sich das Geld- und
Finanzwesen befand, aufs schwerste beeintrichtigt. Im Rahmen der Fi-
nanzierung des zweiten Weltkrieges war eine bedeutende Menge Zahl-
mittel in Umlauf gesetzt, die danach in der Sphire der Guter und Dienst-
leistungen, die fur die Befriedigung der Aufholnachfrage und fur die
Ausfiihrung der Wiederaufbauwerke dringend notwendig waren, kein
Gegengewicht finden konnte. Die Folge war, dass grosse Preissteigerun-
gen auftraten, schwarze M rkte entstanden und andere Anzeichen einer
inflationistischen Entwicklung sichtbar wurden.
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Die Bilanzlage der 6sterreichischen Bankinstitute war bei dem
Zusammensturz des Dritten Reichs nichts weniger als rosig; ein grosser
Teil der Kassengelder war wahrend des Krieges oder kurz nach dem-
selben geplundert und beschlagnahmt worden und die Forderungen an
die Schuldner im Privatsektor waren grossenteils uneintreibbar oder
wenigstens zweifelhaft geworden. Die Beteiligungen im In- und Ausland
waren nicht besser dran.

Einen wohl ungemeinsam schweren Schlag brachte die notgedrun-
gene Kriegsfinanzierung dadurch mit sich, dass das im Portefeuille be-
findliche „Reichspapier" bei der deutschen Niederlage wertlos wurde.
Gegenuber simtlichen Guthaben beim 6sterreichischen Kreditapparat im
Betrage  von 15 Milliarden Reichsmark standen fur nicht weniger  als  9
Milliarden an solchem Papier. Letzteres bedeutete, dass diese Guthaben,
bloss schon als Folge der direkten Teilnahme der Kreditunternehmungen
an der Kriegsfinanzierung, fur 60 Prozent an Wert eingebusst hatten,
ohne dass sich die Teilnehmer dessen vollauf bewusst waren.

Unter obigen Umstanden war es angezeigt, dass die zustandigen
Stellen in kurzester Frist eine neue Grundlage fur ein normal funktionie-
rendes Finanzwesen schufen und das Vertrauen der Bev8lkerung zu dem
Wert des Geldes wiederherzustellen versuchten. In diesem Zusammen-
hang musste einer weiteren Ueberschwemmung des Landes mit (wert-
losen) Reichsmarkscheinen ein Riegel vorgeschoben werden und mustte
eine 6sterreichische Instanz, welche die Emission neuer Banknoten ord-
nen k8nnte, ins Leben gerufen werden. Diese Instanz musste weiter eine
Anpassung des Kreditapparats, der noch ganz auf die deutschen Be-
durfnisse eingestellt war, an die dsterreichischen Verhaltnisse verwirk-
lichen. Bis auf weiteres wurde das Finanzministerium beauftragt, den
Kreditapparat zu iiberwachen und eine (Not)gesetzgebung zu ent-
wickeln, die darauf gerichtet sein sollte, das Geld- und Finanzwesen im
Stand zu erhalten, respektive normaler funktionieren zu lassen.

Als Ausfluss dieser dem Finanzministerium aufgetragene Aufgabe
kamen in der Periode gleich nach dem zweiten Weltkrieg verschiedene
Sanierungsgesetze und- beschlusse zustande als deren wichtigste betracht
werden k8nnen: das Notenbank-Ueberleitungsgesetz vom 3. Juli 1945,
kraft dessen die Nationalbank die Erfullung ihrer fruheren Funktionen
wieder ubernehmen konnte und die Bankdirektion den Auftrag erhielt,
ein neues Bankgesetz zu entwerfen, das Schaltergesetz, gleichfalls vom
3. Juli 1945, auf dessen Basis die Kreditunternehmungen ihre Schalter
6ffnen und den Zahlungsverkehr wiederaufnehmen sollten, zwar mit
dieser Einschrlinkung, dass uber die Gelder, die vor dem 5. Juli 1945
bei den Kreditunternehmungen bezahlt waren, nicht unbeschrinkt ver-
fiigt werden kunnte, das Schillinggesetz vom 30. November 1945, das
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den Umtausch von Reichsmarkscheinen in neue Schillinge ordnete und
abermals Verfugungseinschrhnkungen einfiihrte, besonders far die als
Folge der Einlieferungen von Banknoten - fur jede im Einlieferungs-
formular genannte naturliche Person wurde nur bis zu einem Betrag
von  1 5 0  RM im VerhUltnis  1  :   1 neue Schillinge abgegeben - entstan-
denen Saldi, die Notenbankuberleitungsgesetz-Novelle vom  13.  Juni 1946,
die eine Anzahl Deckungsvorschriften fur die (neuen) Banknoten und
sofort einforderbare Verpfliditungen def Zentralbank erhielt und das
Wiihrungsschutzgesetz vom 9. November 1947, das fur das Chartalgeld
einen Umtausch im Verhaltnis 3 alte Schilling . 1 neuer Schilling
durchfuhrt und in der Sphare des Giralgeldes eine Abbuchung der ehe-
mals beim Schalter- und Schillinggesetz gesperrten Guthaben, eine Um-
setzung in Schatzanweisungen der in beschrinktem Umfang zur verfii-
gung gestellten 40% der fruheren Guthaben und eine durchgreifende
Verringerung der nach dem Schillinggesetz entstandenen Spar- und Gi-
ralguthaben brachte. Der Effekt dieses letzten Gesetzes war unter an-
derem, dass das Geldvolumen dem Gutervolumen entsprach, was ver-
bunden war mit einer fallenden Tendenz des Preisniveaus, wie sich zeigt
aus dem bis Mitte 1948 eintretenden Ruckgang der Preise auf dem
schwarzen Markt um 60 Prozent und aus dem allmiihlichen Sinken der
offiziellen Preise um 5 bis 1090

Um im Rahmen des Wiederaufbaus der 8sterreichischen Wirtschaft
den Privat- und den Obrigkeitskiedit auf verantwortete Weise lenken zu
k6nnen war schon am 3. Juli 1945 das Kreditlenkungsgesetz erlassen.
Aus den bedeutendsten gesellschaftlichen Gruppierungen wurde ein aus
9 Mitgliedern bestehender Ausschuss ernannt. Dieser Ausschuss musste
der Regierung raten hinsichtlich der jeweils bei der Kreditgewlihrung
anzuwendenden Grunds:itze, der PrioritUt der Projekte, welche die zur
Verfiigung stehenden Kreditmittel erhalten mussten und der Form, in
welcher dies dann geschehen sollte. Dieser Kreditausschuss, der direkt
dem Finanzministerium unterstand, sollte weiter eine Untersuchung an-
stellen nach der bestehenden Organisation und dem Geschiftsgang bei
dem privaten Kreditwesen und Empfehlungen machen fur die Reform,
den Ausbau und die Sicherung dieser Organisation. Im Rahmen der
Wirtschaftsplanung und Lenkung wurden bei dem Verstaatlichungs-
gesetz vom 26. Juli 1946 und vom 26. Mirz 1947 eine Anzahl sehr
wichtige Unternehmungen verstaatlicht. Es waren, neben den Gross-
banken (Creditanstalt-Bankverein, Oesterreichische L nderbank und Oes-
terreichisches Credit-Institut), die wichtigsten Kohlenbergwerke,   die
Gas-, ElektrizitNts- und Oelbetriebe, die grossen Eisen- und Stahlindu-
strien und die Erste Donau-Dampfschiffahrts-Gesellschaft, die von dieser
Verstaatlichung betroffen wurden.

Auf Grund einer Verordnung des Ministeriums fur Handel und
Wiederaufbau vom 15. Juli 1947 und def in diesem Zusammenhang er-

269



lassene Durchfiihrungsverordnungen wurde das Gebiet der Kreditunter-
nehmungen aufgegliedert in verschiedene Fachverblinde, niimlich

Fachverband der Banken und Bankiers,
Fachverband der Sparkassen,
Fachverband der Kreditgenossenschaften nach dem System Schul-
ze-Delitzsch und
Fachverband der Kreditgenossenschaften  nach dem System Raiffei-
sen.

Auf die wichtigsten zu diesen FachverbXnden geh8renden Gruppen von
Kreditunternehmungen und deren Entwicklung nach dem zweiten Welt-
krieg gehe ich gleich niher ein.

DIE NATIONALBANK

Nachdem das Gesetz vom 13. Miirz 1938 uber die „Wiedervereini-
gung" Oesterreichs mit Deutschland bestimmt hatte, dass das in Oester-
reich herrschende Recht bis auf weiteres in Kraft bleiben sollte, wurde
schon am 17. Marz 1938 durch Verordnung die Reichsmark neben dem
Schilling zum gesetzlichen Zahlungsmittel erkli rt und wurde am 23·
April 1938 dem Banknotenprivileg der Nationalbank ein Ende gemacht.
Die Schillingbanknoten verloren mit Wirkung vom darauffolgenden 25.
April ihre Giiltigkeit als gesetzliches Zahlungsmittel. In einem
Umtauschverh ltnis 3 Schilling = 2 Reichsmark wurden die Banknoten
der Nationalbank eingezogen.

Obwohl die Nationalbank kraft der Verordnungen aus dem Jahre
1938 in Liquidation getreten war und ihre Funktion nicht unger hatte
erfullen k6nnen, wurde diese Liquidation niemals vollendet und be-
stand die Bank wihrend der ganzen national-sozialistischen Periode als
juristische Person fort. Dies war auch der Grund, aus dem die Bank
nach dem Ende des zweiten Weltkriegs nicht aufsneue errichtet zu
werden brauchte und dass das Notenbank-Ueberleitungsgesetz geniigte
um eine Wiederaufnahme der Bankgeschifte zu erm8glichen. Wie ge-
sagt, beauftragte letzteres Gesetz, das die Verordnungen aus der deut-
schen Zeit ausserkraft setzte und eine vorliufige Reglung der Rechts-
verhiiltnisse fiir die Bank bedeutete, den Bankrat, ein neues Bankgesetz
zu entwerfen. Es dauerte aber bis zum September 1935, bevor das Na-
tionalbankgesetz zustande kam. Bis zu diesem Zeitpunkt erfullte die Bank
ihre Funktionen auf Basis des Bankstatuts 1922, des Notenbank-Ueber-
leitungsgesetzes und des Devisengesetzes.

Weil die Geldsanierungsmassnahmen wihiend der ersten Jahre
nach dem Kriege die Aufmerksamkeit der Bankautorit :ten fur sich be-
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anspruchten, wurden die Beratungen uber ein neues Bankgesetz erst
nach dem W hrungsschutzgesetz er8ffnet. Von vornherein gingen die
Meinungen namentlich uber die kunftige Form der Bank, die H6he der
Beteiligung des Staates und uber die Prozedur bei der Ernennung der
Mitglieder des Bankrates stark auseinander. Das endgultige Ergebnis, zu
dem der Finanzminister, im Einverstindnis mit den Leitern der Bank,
1955, kam, hatte sehr den Charakter eines politisch zu erzielenden Kom-
promisses. Am 8. September 1955 genehmigte der Nationalrat die be-
treffende Gesetzesvorlage, sodass das Nationalbankgesetz nach der Ver-
8ffentlichung im Bundesgesetzblatt vom 23. September 1955 in Kraft
trat.

Weil man es, besonders hinsichtlich des Eindrucks, der im Ausland
hervorgerufen werden wurde, fur wichtig hielt Zentralbank und Staat
zu scheiden, gab man bei der Wahl der Rechtsform der Bank einer
Aktiengesellschaft den Vorzug vor einer besonderen Art einer 6ffent-
lich-rechtlichen Ktirperschaft. Im Hinblick auf die allgemein-wirtschaft-
liche Funktion der Bank wurde bestimmt, dass die Hilfte des Aktien-
kapitals in die Hlinde des Staates kommen und dass die Bundesregierung
entscheiden sollte, welche Organisationen und welche in Oesterreich
etablierten Unternehmungen auf die restliche Halfte (75 Millionen
Schilling) subskribieren diirften. Hinsichtlich der Ernennung der Bank-
ratsmitglieder bestimmte das Gesetz, dass der Prdsident vom Bundes-
prasidenten, die beiden Vizeprisidenten von der Bundesregierung er-
nannt werden sollten. Weiter sollten noch 5 Mitglieder von der Bun-
desregierung und 6 Mitglieder von der Generalversammlung ernannt
werden, wobei im letztern Fall fur Aktionare, die zusammen 125/2 Millio.
nen Schilling des Aktienkapitals besitzen, das Vortragsrecht fur je ein
Mitglied eingeriumt wird. Die Generalversammlung ist an einen solchen
Vortrag gebunden. Dem Staat, obwohl Aktionar, fehlt dieses Vortrags-
recht bei der Ernennung der von der Generalversammlung zu bestim-
menden 6 Mitglieder des Bankrats.

In den Paragraphen 40 bis 42 wendet man dem Verhiiltnis : Zentral-
bank - Staat, Provinz und Gemeinden seine Aufmerksamkeit zu. Hier
wird u.a. festgesetzt, dass der Staat, die Provinzen und die Gemeinden
weder direkt, noch indirekt die Geldmittel der Bank in Anspruch neh-
men k6nnen, ohne dass sie zu gleicher Zeit ihr den Gegenwert an Gold
oder Devisen uberweisen. Von dieser Bestimmung gilt nur soweit eine
Ausnahme, dass die Bank dem Bedurfnis des Staates an Kassengeld da-
durch abhilft, dass sie auf Wunsch des Finanzministers bis zu einem
H8chstbetrag von einer Milliarde Schilling Schatzwechsel in Portefeuille
nehmen kann.

Eine in vielen Liindern schon geraume Zeit der Zentralbank zuste-
hende Befugnis, namlich die, den Kreditunternehmungen vorzuschreiben,
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bei ihr Minimumreserven bestimmten Umfanges aufrecht zu erhalten,
wurde der Nationalbank in Paragraphen 43 des Nationalbankgesetzes
1955 gewahrt. Auf diesen Paragraphen grundet die Bank auch das Recht
fur die Spar- und Giralguthaben sowie fiir die verschiedenen Arten Kre-
ditunternehmungen einen Differentialprozentsatz vorzuschreiben. Auf
keinen Fall wird dieser aber mehr als 15 betragen k6nnen. Erlaubt ist
die Minimumreserven als Bestandteil einer Liquidit tsreserve, die etwa
auf der Basis anderer Vorschriften aufrecht zu erhalten ist, zu betrachten.

Bei der Aufzahlung der Befugnisse der Bank im 47-sten Paragra-

phen des Bankgesetzes wird auch das monetar-politische Instrument der
Offenmarktpolitik erwbhnt. Paragraph 54 des Gesetzes gibt eine Erlau-
terung dazu, wobei fur die Bank neue M6glichkeiten geschaffen werden,
regulierend auf dem Geldmarkt und indirekt auch auf dem Kapitalmarkt
vorzugehen. Das dafiir in Betracht kommende Marktmaterial wird limi-
tativ erwahnt.

DIE OSTERREICHISCHEN KREDITUNTERNEHMUNGEN

Nachdem die Kreditunternehmungen auf Basis des Schaltergesetzes
ihre Schalter wieder fiir das Publikum hatten ge8ffnet trat wihrend der
ersten Monate ein ansehnlicher Zufluss von Geldmitteln bei ihnen auf.
Damals war es aber, unter Berucksichtigung der ziemlich untibersicht-
lichen Nachkriegslage, sehr schwierig auf kurze Frist fur diese Gelder
eine verantwortete Bestimmung zu finden, umso mehr als bet
den bestehenden Debitoren eine Untersuchung nach den veranderten
betriebswirtschaftlichen UmstUnden angestellt werden musste. Dabei
ergab sich schon bald, dass man viele Kredite als verloren betrachten
konnte und deshalb abschreiben musste. Bis 1948 war die KreditgewKh-
rung denn auch nicht sonderlich gross.

Der Beitritt Oesterreichs zu der Organisation fur Europb:ische
Wirtschaftliche Zusammenarbeit im April 1948 erwies sich fiir das Land
von entscheidender Bedeutung. Es bekam seinen Anteil an den Fruchten
des amerikanischen Wiederherstellungsprogramm fur Europa   (ERP).
Das nach dem geistigen Vater, George Marshall, genannte Hilfspro-
gramm hatte einen zweigliederigen Effekt: einerseit wurde mit den
Dollargaben die Einfuhr von Gutern, die fur die Ausfuhrung der ver-
schiedenen Wiederherstellungs- und Wiederaufbauprogramme notwen-
dig waren, finanziert, anderseits konnten die Verkaufserl8se der einge-
fuhrten Guter fur Investitionszwecke verwendet werden. Zur Verdeut-
lichung dieser Tatsache sei erwD:hnt, dass man damit beabsichtigte, dass
die Marshallhilfe eine Schenkung an den 8sterreichischen Staat bildete.
Deshalb durfte dieser Staat die erhaltenen Guter nur gegen Zahlung den
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einzelnen Abnehmern zur Verfiigung stellen. Die dabei empfangenen
Gelder mussten danach auf ein Sonderkonto des Finanzministeriums bei
der Zentralbank gezahlt werden. Die Freigabe von Geldern dieser Gegen-

wertrechnung war der Bundesregiening vorbehalten, solches im Einver-
nehmen mit den zustindigen Stellen in Wien und Washington. Bei der
weiteren Ausfuhning des Marshallplans haben namentlich die Banken.
soweit die geplanten Investitionen nicht im Zusammenhang standen mit
dem Staatshaushaltsetat, eine sehr wichtige Rolle gespielt. Die von den
Banken gew hrten Aufbaukredite - diese wurden geleistet als Wechsel-
kredite - waren versehen mit einer Garantie des Staates und einem Wie-
derfinanzierungsversprechen der Nationalbank. Um den Wiederaufbau
zu f6rdern wurden sie ausserdem gegen einen niedrigeren Zinsfuss ge-
wiihrt.

1948 und den darauffolgenden Jahren gab es immer mehr Men-
schen und Unternehmungen, die um Kredite nachsuchten. Die Zunahme
des von den Kreditanstalten gewlhrten kommerziellen Kreditvolumens
betrug fur die Jahre 1949 bis einschliesslich 1951 annihrend 177%. Im
Bankensektor betrug dieser Wachstumsprozentsatz sogar 260%. Der Pro-
zentsatz der Banken im ganzen 6sterreichischen kommerziellen Kre-
ditvolumens stieg von 53% Ende 1948 auf fast 69% Ende 1951.
Zu diesem letztgenannten Zeitpunkt belief sich der betreffende Prozent-
satz fur die Sparkassen 14%, fiir die Hypothekenanstalten und die lind-
lichen Kreditgenossenschaften 690 und far die gewerblichen Kreditge-
nossenschaften 5%.

Weil die monetaren Autoritaten der Ansicht waren, dass die Kre-
ditausdehnung sich in einem zu raschen Tempo vollzog und mit einer zu

grossen Geldsch6pfung verbunden war, versuchte die Nationalbank die
inflationistischen Tendenzen dadurch zu bekimpfen, dass sie sogenannte
Gentlemen's Agreements abschloss mit den wichtigsten Gruppen Kredit-
unternehmungen (mit dem Bankensektor in den Jahren 1931 und 1952,
mit den Sparkassen, den L ndlichen Kreditgenossenschaften und den
*olksbanken im Jahre 1952).Weiter erh6hte  die  Bank, zum ersten  Mal
seit dem Kriegsende, ihren offiziellen (Wechsel) diskont, am 6. Dezem-
ber 1951 von 3y2% auf 5% und am 3. Juli 1952 von 5% auf 6%.

Das Aufgeben der bis zu dem Augenblick gefiihrten Billig-Geld-
Politik, die Stabilisierung des Lohn- und Preisniveaus und die nach dem
Vorbild der Erh6hung des Bankdiskontos ebenfalls erhijhte Vergutung
auf Spargelder hatten zur Folge, dass das Vertrauen der Bev61kerung zu
der Wertbest ndigkeit der eigenen Wihrung zuruckkehrte und das auch
die Bereitschaft zum Sparen zunahm. Das 1953 erlassene Sparbegunsti-

gungsgesetz versuchte diese Entwicklung noch zu f6rdern. Die Spargut-
haben bei den Kreditunternehmungen zeigten nach der Stabilisierungs-
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periode 1951/1952 ein sehr hohes Wachstum, das sich wahrend des
vergangenen Jahrzehnts ziemlich bestdndig weiter fortsetzte.

Obschon die jihrliche prozentuale Zunahme des kommerziellen Kre-
ditvolumens in der Periode 1952 - 1963 weit hinter der der inflationis-
tischen Nachkriegsperiode bis 1952 zuruckblieb, drohte diese nichtsdesto-
weniger einige Male die als monetar-zulassig gehaltenen Grenzen zu
Bberschreiten. In diesem Zusammenhang wurden dann verschiedene
Male neue gentlemen's agreements zwischen den verschiedenen Arten
Kreditanstalten und der Nationalbank gemacht. Ausserdem mussten die
Kreditanstalten vom Dezember   1955   an   bei   der   Nationalbank  oder   bei
der Postsparkasse (Kreditanstalten, die einer Zentrale angeschlossen
waren, mussten solches bei dieser Zentrale) Minimumreserven anhalten.
Der Prozentsatz der Minimumreserven, der urspriinglich 5 betragen
hatte, wurde im April 1960, im Februar 1962 und im August 1962 er-
h6ht und belUuft sich jetzt fur die Giralguthaben 10% und fur die
Sparguthaben 8%.

Die Ausdehnung der Kreditgewahrung hat sich wahrend des ver-
gangenen Dezenniums nicht bei allen Kreditunternehmungen in gleicher
Weise vollzogen. Die Gruppe der Banken und Bankiers blieb hinter der
allgemeinen Entwicklungstendenz etwas zuruck. Der Anteil des Banken-
sektors im Gesamt8sterreichischen Kreditvolumens sank von 69% Ende
1951 auf 37% Ende 1962. Die Sparkassen sahen ihren Anteil zunehmen

von 1490 auf 28%, die Hypothekenanstalten von 690 auf 9%, die Raif-
feisenkassen van 6% auf 1490 und die Volksbanken von 5% auf 7%
Neben dieser Verschiebung kreditgewihrender Instanzen sehen wir eine
deutliche Entwicklung in der Richtung des mittellangen- und langen
Kredits. Namentlich die Sparkassen, die Hypothekenanstalten und die
Raiffeisenkassen haben an dieser Kreditgewahrung auf langere Frist gear-
beitet.

In der Absicht die Bankbilanzen von den Makeln des zweiten Welt-
kriegs zu saubern und ein besseres Verhaltnis zwischen fremdem und eig-
nem Verm6gen herbeizufuhren wurden das Rekonstruktionsgesetz vom
September 1955 und das Schillingert;ffnungsbilanzengesetz vom Juli 1954
erlassen. In diesem Zusammenhang ergab sich, dass es nur den Spar-
kassen und den Hypothekenanstalten nicht gelungen war die Kriegsver-
luste wegzuschaffen und diese deshalb in der Form von „Bundesschuld-
verschreibungen gemliss Rekonstruktionsgesetzes" Obrigkeitsunterstut-
zung erhielten. Die ubrigen Arten von Kreditanstalten konnten gemass
des Paragraphen 13 des erstgenannten Gesetzes steuerfrei ihren offenen
Rucklagen ansehnliche Betrige hinzufilgen.
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DER OSTERREICHISCHE GELD- UND KAPITALMARKT

In Anbetracht der monetiren Verhaltnisse in den ersten Jahren nach
dem zweiten Weltkrieg konnte von einem normal funktionierenden
Kapitalmarkt noch nicht die Rede sein. Der Zinsmechanismus konnte in
diesen Jahren seine regulierende Funktion nicht erfullen, weil die Ver-
gutung dafur, dass man Gelder zur Verfugung stellte eher als eine Pra-
mie gegen die fortschreitende Geldentwertung denn als Verzinsung zu
betrachten war. Auf die funfprozentige Aufbauanleihe, die fur die Subs-
kribenten die M6glichkeit zu einer weitgehenden Steueramnestie schuf,
wurde ein Betrag von nur 324 Millionen Schilling gezeichnet. Als wich-
tigste Ursache dafur, dass diese Emission den Erwartungen nicht ent-
sprach,  ist der wenig ermutigende Geschiftsgang mit denzweiprozentigen
Bundesschuldverschreibungen 1947 zu betrachten. Ausser der Aufbauan-
leihe 1949 konnten bis 1952 nur Pfandbriefe und Kommunalschuldver-
schreibungen auf den offenen Kapitalmarkt untergebracht werden. Der
Absatz dieses Hypothekenbankenpapiers hatte aber in dieser Periode
durchaus keinen flotten Verlauf.

Als unter dem Einfluss des Gesundung der monetiren Verhiltnisse
in den Jahren 1951/1952  und des Sparbegiinstigungsgesetzes   1953,  die
Ersparnisse einen erfreulichen Zuwachs zu zeigen anfingen, versuchte der
Finanzminister behufs der verstaatlichten Elektrizitatsgesellschaften die
Energieanleihe 1953 auf dem Kapitalmarkt unterzubringen. Im ganzen
wurden damals 662 Millionen Schilling gezeichnet und zugeteilt. Auch
mit der Subskription der Energieanleihe waren weitgehende Steuerer-
leichterungen verbunden. Dass man die Aufbauanleihe 1949 und die
Energieanleihe 1953 mit Steuervorteilen umgab, bedeutete zwangslaufig,
dass es dem Kapitalsuchenden Privatunternehmen so gut wie unm6glich
war, sich mit Emissionen an den offenen Kapitalmarkt zu wenden.

Fur die weitere Entfaltung des Kapitalmarktes war des Erlass von
drei sogenannten Kapitalmarktgesetzen vom 7. Juli 1954 von unschiitz-
barem Wert. Das Wertpapierbereinigungsgesetz bezweckte die markt-
technischen Verhaltnisse fur einen normalen Handel mit Wertpapieren
wiederherzustellen. Sofern es dem Finanzminister zur Ermittlung der
Eigentumsverhiltnisse erwiinscht schien, stand es ihm zu, bestimmte in-
landische Wertpapiere zur Meldung aufzufordern. Das Erstes Verstaat-
lichungs-Entschhdigungsgesetz regelte nach acht Jahren  ( !) die Vergii-
tung an Aktionire der bei dem ersten Verstaatlichungsgesetz vom 26.
Juli 1946 beteiligten Unternehmungen. Das Schillinger6ffnungsbilanzen-
gesetz war auch fur die Entwicklung des Kapitalmarktes von Bedeutung,
weil die zu ver6ffentlichenden Bilanzen der 6sterreichischen Unterneh-
mungen an Zuverlissigkeit gewannen und die Angebotseite des Kapital-
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marktes die wirkliche Ertragsfihigkeit der verschiedenen Unternehmun-
gen besser kennen lernen konnte.

In der Periode 1953 bis zu 1962 einschliesslich forderten der Staat
und die Elektrizitatsgesellschaften mit respektive 9,6 und 7,9 Milliarden
Schilling den gr6ssten Anteil der mittels des offenen Kapitalmarktes ein-
gebrachten Mittel - 26,8 Milliarden Schilling - ein. An dritter Stelle wa-
ren es die Hypothekenanstalten, die in der Form von Pfandbriefen und
Kommunalschuldverschreibungen mehr als 4,6 Milliarden mittels des
offenen Kapitalmarktes bezogen. Mit nicht ganz 1,1 Milliard Schilling
erreichte die Industrie kaum 4% des Gesamtbetrags der in dieser Periode
via den offenen Kapitalmarkt eingezahlten Geldmittel. Emissionen von
Aktien kamen nur in sehr bescheidenem Masse vor. Von dem Gesamter-
16s der Aktienemissionen, 410 Millionen Schilling, sind ausserdem 300
Millionen dem Verkauf von Aktien der verstaatlichten Bankinstitute
zuzuschreiben.

Die Zinsen der seit 1953 ausgegebenen Obligationsanleihen waren,
international betrachtet, hoch. Die gr6ssere Hilfte dieser Anleihen trug
Zinsen von 790.

1962 brachte, zum ersten Mal seit dem zweiten Weltkrieg, eine
auslXndische Instanz, die Weltbank, eine Anleihe auf dem 5sterreichi-
schen Kapitalmarkt unter. Es war eine 41/2 prozentige Anleihe, die nur
5 Millionen $ (130 Millionen Schilling) betrug.

Im vergangenen Dezennium hat sich bei den Subskribenten eine
erfreuliche Verschiebung des Schwerpunktes der Kreditanstalten nach
dem privaten Sektor vollzogen. Dies weist darauf hin, dass man in brei-
ten Schichten der Beviilkerung ein grosses Vertrauen hatte zu der mone-
tKren Entwicklung und dass man seine Ersparnisse von Herzen gern dem
Wirtschaftsleben zugute kommen lassen will.

Bis vor kurzem konnte in Oesterreich kaum von einem Geldmarkt
gesprochen werden. In Ermangelung von geeignetem Geldmarktpapier
in geniigendem Umfang waren die Kreditanstalten gezwungen ihre uber-
flessigen Liquidititen in der Form von Interbank-salden zu behalten.
Die Einfuhrung von Kassenscheinen im Miirz 1960 und die von Kassen-
obligationen im Juli 1960 konnte in der vergangenen Periode nur sehr
bescheidene Erfolge erzielen. Ende 1962 war fur einen Betrag von 68
Millionen Schilling an Kassenscheinen und fur einen Betrag von 401
Millionen Schilling an Kassenobligationen im Umlauf. Trotz der ver-
schiedenen versuche dem 6sterreichischen Geldmarkt neues Leven ein-
zuf16ssen, scheint es uns fur die Zukunft doch wohl sehr schwierig, die-
sen Markt im Stande zu erhalten, geschweige denn auszubauen.
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DIE OSTERREICHISCHE ZAHLUNGSBILANZ,
DIE ENTWICKLUNG DER INTERNATIONALEN BEZIEHUNGEN.

Weil noch eine geraume Zeit nach dem zweiten Weltkrieg die Ver-
bindungen mit dem Ausland abgebrochen blieben, konnte in diesen er-
sten Nachkriegsjahren, abgesehen von einigen Kompensationsgeschiiften,
von einem normalen auslandischen Handel nicht die Rede sein. Es kam
noch hinzu, dass Oesterreich damals weder Guter, wenigstens in gehijri-
gem Umfang filr die Ausfuhr zur Verfiigung hatte, noch uber einen or-
dentlichen Vorrat Gold und/oder Devisen verfugte, womit ein Defizit
auf der laufenden Rechnung der Zahlungsbilanz hatte gedeckt werden
kiinnen. Die ersten Jahre nach dem Kriege standen im Zeichen der aus-
lindischen Hilfslieferungen, deren Umfang fur die Jahre 1945 und
1946 auf 88 Prozent der gesamten Einfuhr geschatzt wird. Die betreffen-
den Lieferungen waren zum Teil Schenkungen, zum Teil waren sie
verbunden mit Kreditgewlihning auf lange Frist.

Im Jahre 1948 und in den folgenden Jahren bekam Oesterreich
seinen Teil an den Frachten des Marshallplans, wovon schon die Rede
war. Die Guterexport begann in diesen Jahren ein bedeutend gunstigeres
Bild zu zeigen. Der Deckungsprozentsatz stieg von 29% im Jahre 1947
auf 77% im Jahre 1952. Trotz der Tatsache, dass der Gewinnsaldo in den
Dienstleistungen in diesen Jahren ebenfalls stark zunahm, blieben die
Fehlbetrage auf der laufenden Rechnung sehr gross. Es war nur dank der
Marshallhilfe und der weiteren finanziellen Unterstutzung aus dem Aus-
land, u.a. der in der Form von OEES-Ziehungsrechten und EZU-Kredi-
ten, dass es Oesterreich gelang, diese Fehlbetrage zu decken.

Das Aufgeben der seit 1945 gefuhrten Billig-Geld-Politik (in den
Jahren 1951/1952), die zurselben Zeit von der Obrigkeit unternomme-
nen Versuche den Staathaushaltsetat nicht linger defizitar sein zu lassen
und die im Mai 1953 durchgefuhrte neue Festsetzung der Parit t des
Schillings   (1$   =    26 Schilling) hatten zur Folge,   dass das Defizit  auf
der laufenden Rechnung der Zahlungsbilanz in den Jahren 1953 und
1954 einen Ueberschuss Platz machte. Dank diesen Ueberschussen gelang
es Oesterreich den allmUhlichen Wegfall der auslindischen Hilfsliefe-
rungen aufzufangen und uberdies den nationalen Gold- und Devisen-
vorrat kr ftig  zu steigern. Lezteres fuhrte wieder  dazu, dass Oesterreich
vom 1. Juli 1953 an zu einer 25 prozentigen Liberalisierung des Guter-
verkehrs mit den EZU-landern schreiten konnte. Dieser Prozentsatz wur-
de noch im Laufe des Jahres 1953 auf 50 und im Jahre 1954 sogar auf
82,4 gestellt.

Im Jahre 1955 wurde die Zahlungsbilanz zum ersten Male den finan-
ziellen Lasten gegeniibergestellt,   die  aus dem Staatsvertrag  von   15.  Mai
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desselben Jahres erwachsen waren. Wi:hrend 6 aufeinanderfolgendender
Jahre sollte Oesterreich u.a. fur insgesamt 150 Millionen $ unentgeltlich
Guter und wahrend 10 Jahre 1 Million Tonnen Rohill jahrlich unent-
geltlich an Rusland liefern. Ende 1961 hatte Oesterreich der zuerst ge-
nannten Verpflichtung vollst ndig genugt. Die zweite Last, die der
Oellieferungen, wurde zweimal, 1958 und 1960, erleichtert.

Die Kapitalbilanz wies von 1956 an jedes Jahr einen Ueberschuss
auf. Dieses ist, wenigstens zu einem Grossteil dem Umstande zuzuschrei-
ben, dass man in grossem Umfange ausl ndische Anteihen aufnahm,
namentlich in den Jahren 1958,1961 und 1962.

Die Ergebnisse der laufenden Rechnung, der Kapitalbilanz und der,
in der Literatur nirgendwo n :her spezifizierten statistischen Berichtungen
resultierten im vergangenen Dezennium in einer verhiiltnismissig starken
Zunahme des nationalen Gold- und Devisenvorrats. Im Jahre 1962 war
dieser gross genug um den Einfuhrbedarf fur ungefahr 8 Monate zu
decken. Diese erfreuliche Entwicklung setzte Oesterreich in der betref-
fenden Periode in den Stand zu einer weitergehenden Liberalisierung sei-
nes Handels- und Zahlungsverkehrs mit dem Ausland uberzugehen. Ende
1958 stellte Oesterreich, zusammen mit einer grossen Anzahl europlii-
scher Lander, die vollstandige ausw rtige Konversion seiner Wihrung
her. Dies bedeutete zugleich das Ende der EZU.

Obschon die grussere Hilfte seines auslandischen Handels sich be-
zog und sich noch bezieht auf die Linder der EWG (Europi:ische Wirt-
schaftsgemeinschaft) enthielt Oesterreich sich 1956 aus politischen
Grunden eines Beitritts zum Vertrag von Rom. Zusammen mit Gross-
brittannien, Dinemark, Norwegen, Schweden, Portugal und der Schweiz
schritt Oesterreich im November 1959 zur Unterzeichnung des Vertrags,
wobei die „European Free Trade Association" gegriindet wurde. Die
Ereignisse der rezenten Periode haben aber gezeigt, dass auch Oesterreich
bereit ist zu einer bestimmten Form wirtschaftlicher Assoziation mit den
Lindern der EWG zu kommen.

DIE WIRTSCHAFTLICHE UND MONETARE ENTWICKLUNG
OESTERREICHS NACH 1945 (SCHLUSSBEMERKUNGEN).

In der wirtschaftlichen und monetaren Entwicklung Oesterreichs
nach dem Kriege k6nnen deutlich zwei Perioden unterschieden werden,
nimlich eine Periode des Wiederaufbaus mit kr ftigen inflationistischen
Erscheinungen (bis 1951/1952)  und eine Periode allmahlichen normalen
Wachstums und der Hochkonjunktur mit einer im grossen und ganzen
befriedigenden Entwicklung. Erstgenannte Periode war gekenzeichnet
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durch ein kiaftiges Steigen des Lohn- und Preisniveaus, das man u.a.
mittels des Abschliessens von funf Lohn- Preisabkommen im Zaum zu
halten versuchte. Als es allmahlich deutlich wurde, dass dieser System
der „gesteuerten Inflation" nicht langer funktionierte - der funfte,
zugleich der letzte Vergleich,   der  vom  Juli 1951 ergab per saldo   nur
eine Erh6hung des allgemeinen Preisniveaus - und eine monetdr doch
wohl Russerst gef hrliche Situation zu entstehen drohte, erklD:rte sich die
Industrie bereit PreisermDssigungen in Erwagung zu ziehen und waren
die Gewerkschaften geneigt ihre Lohnforderungen aufzuschieben. Die
Nationalbank versuchte ungefihr zu derselben Zeit dadurch, dass sie
gentlemen's agreements abschloss und verschiedene Male ihren Wechsel-
diskont erh6hte, die Ausdehnung der Kreditgewahrung, die als die
Hauptursache des starken Steigens der Geldmenge in den Jahren 1948
bis zum Jahre 1951 einschliesslich betrachtet werden muss, einigermassen
zu brernsen.

Hinsichtlich der monetiren Einflusse, die in der Periode 1945 -
1952 vom Obrigkeitsbudget ausgingen, kann angenommen werden, dass
die Finanzierung der Besatzungskosten und der notwendigen Investitio-
nen schuld daran waren, dass von dem Obrigkeitsbudget kein Wider-
druck gegen die im Vorhergehenden besprochene inflationistische Ent-
wicklung ausging. Andrerseits gingen vom Obrigkeitsbudget auch keine
kraftigen inflationistischen Anregungen aus. Im Jahre 1952 und in den
folgenden Jahren strebte man danach, das seit dem Kriege ubliche Bud-
getdefizit aufzuheben. In diesem Zusammenhang sei darauf aufmerksam
gemacht, dass der Staat 1953 und in den folgenden Jahren dazu iiberging,
einen Teil der Obrigkeitsinvestitionen dadurch zu finanzieren, dass er
Anleihen auf dem Kapitalmarkt unterbrachte.

Die Tatsache, dass in den Jahren 1948 bis zurn Jahre 1951 ein-
schliesslich als Gesamtbetrag 35 Milliarden Schilling investiert wurden -
der Anteil der Bruttoinvestitionen im nationalen Produkt stieg von 14%
im Jahre 1948 bis 209 im Jahre 1951 -, unterliess nicht die Indizien der
Produktion, der Arbeitsproduktivitit und der Arbeitsgelegenheit in die
Htlhe zu treiben. Die Erfolge ergaben sich in der Industrie bedeutend
gunstiger als in der Landwirtschaft. Das brutto-nationale Produkt stieg
reell um 46% im Jahre  1948, um  20%  im Jahre  1949,  um  1190 im Jahre
1950 und um 97oim Jahre 1951. Dieser stieg zu laufenden Preisen von
29,0 Milliarden Schilling im Jahre 1948 auf 66,4 Milliarden im Jahre
1951.

Die verschiedenen oben beiliufig erwihnten Stabilisieningsmass-
nahmen aus den Jahren 1951/1952 hatten zur Folge, dass die kraftige
inflationistische Bewegung der ersten Nachkriegsjahre ein Ende nahm.
Die „galoppierende" Inflation ging in eine „kriechende" Inflation uber.
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Wihrend des vergangenen Jahrzehnts stiegen die L8hne in Oesterreich
um 32%, die Grosshandelspreise um 22% und die Lebenshaltungskos-
ten um annihernd 26%. Im Vergleich zu den Ziffern anderer europ i-
scher Ldnder waren diese Steigerungsprozentsitze bestimmt nicht iiber-
massig. Die Preis- und Lohnerh6hungen wurden in diesem Zeitraum
hauptsachlich durch eine Zunahme der Geldmenge finanziert. Die Um-
laufsgeschwindigkeit des Geldes blieb dabei relativ stabil.

Verschiedene Male schloss die Bank mit den Kreditunternehmungen
gentlemen's agreements zur Zugelung einer drohenden zu weit gehenden
Kreditexpansion und handhabte sie die Diskontschraube. Vom Monat
Dezember 1955 an griff sie weiter ein mittels des Prozentsatzes der von
den Kreditanstalten bei ihr zu haltenden Minimumreserven. In den
letzten Jahren schritt sie ausserdem in bescheidenem Masse zu einer Art
Politik des offenen Marktes.

Der Budgetpolitik als Mittel, Einfluss auf den Verlauf der Konjunk-
tur auszuiiben, konnte nur eine sehr geringe Bedeutung beigemissen
werden. Als Folge des Umstandes, dass 85 bis 90% der Obrigkeitsaus-
gaben auf irgendeine Weise gesetzlich festliegt, ist der Raum fur die
Fuhrung einer aktiven antizyklischen Konjunkturpolitik doch wohl sehr
klein.

Der weitere Ausbau der nationalen Wirtschaft in der Periode 1953-
1963 hatte zur Folge, dass das Bruttonationalprodukt 1962 (186,6 Mil-
liarden Schilling) fast 125% h6her lag als das aus dem Jahre 1953 (83,0
Milliarden). In dieser Periode wurde  etwa zwei Drittel des verfugbaren
Guter- und Dienstleistungenpakets zu privatem Konsum verwendet, 12
bis 15% zum Obrigkeitskonsum und der Restbetrag zu Investitionen und
zur Vorratsbildung.

Wenn wir auf das letzte Dezennium zurackblicken, kommen wir zu
dem Schluss, dass die wirtschaftliche und monetire Entwicklung sich,
trotz wiederholter Schwierigkeiten zwischen den beiden Koalitionspar-
teien, in gesunden Bahnen vollzogen hat.
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STELLINGEN

1

Ten onrechte beschouwt de Nederlandsche Bank de tegoeden op
spaarrekening bij handelsbanken nog steeds ten volle als liquiditeit
(zie verslag Nederlandsche Bank 1962, blz. 85 onderaan en verslag

1963,   biz.   90  en   91).   Er is integendeel geen aanleiding  om   de
monetaire behandeling van spaargelden bij de handelsbanken anders
te doen zijn dan die van de spaargelden bij de specifieke spaarinstel-

lingen.

2

Er dient een zodanige speciale regeling van het middenstandskrediet
met Staatsgarantie te worden getroffen, dat bedoeld krediet door alle
handelsbanken kan worden verleend.

3

Het is uit een oogpunt van rechtvaardige lastenverdeling tussen de

burgers onjuist indien de lagere overheden openlijke of verkapte
subsidies verstrekken   aan het betaalde voetbal.

4

„Hoewel de kwantitatieve methode in de economie een der instru-
menten is, die de moderne economist hanteren moet om zijn vak
werkelijk te beheersen" (Maandschrift Economie, 21e Jaargang, blz.

94),    moet deze methode toch aangevuld worden    door    een    meer
kwalitatieve analyse om het hoe en waarom van de menselijke ge-
dragingen te kunnen analyseren.



, 3.

.-4..,.i  , 4,

5

De hulp aan ontwikkelingslanden zal in de toekomst behalve op

politieke en economische gronden met de groeiende eenwording van
de wereld steeds meer ook op ethische gronden moeten worden ge-
motiveerd.

6

Bij een toekomstige verhoging van de AOW-uitteringen dient er
op te worden gelet, dat over het alsdan als sociaal-minimum te be-
schouwen bedrag geen loon- en/of inkomstenbelasting verschuldigd
zal zijn.

7

Voor het aanvangen van nieuwe wetenschappelijke onderzoekingen
dient men zich te bezinnen op de kosten, die deze onderzoekingen
voor de gemeenschap met zich brengen. Een van de kriteria, die
daarbij moeten worden aangelegd, is de behoefte van de maatschappij
:lan dit wetenschappelijk onderzoek.

8

Om een ook uit bedrijfseconomisch standpunt verantwoorde fiskale
winstbepaling te kunnen verkrijgen, dient in de leer van de bedrijfs-
economie zo veel mogelijk te worden gestreefd naar een grotere mate
van overeensteming ten aanzien van het substantialistische winstbegrip.
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