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Na de periode die onmiddellijk op de bevrijding volgde, kende
de Belgische economie verscheidene jaren van toenemende bedrijvig-
heid, volledige tewerk~tellin~' en maatschappelijke vrede.

In het binnenland waren de verbruiks- en uitrustingsbehoeften
niet te overzien, terwijl de buitenlandse vraag naar Belgische goederen,
tengevolge van de alom heersende schaarste, eveneens zeer belangrijk
was.

De politiek van de overheid en van de Bank was er dan ook op
gericht, de koopkracht van de bevolking te handhaven op het peil van
het reële inkomen dat door de productie werd geschapen, ten einde
de neigingen tot inflatie te bedwingen, welke in de hele wereld
bestonden.

De volledige tewerkstelling deed inderdaad bepaalde spanningen
ontstaan : schaarste aan geschoolde werkkrachten, stijging van lonen
en prijzen, tekorten op de handelsbalans. Iedere niet verantwoorde
uitbreiding van de credietverlening aan de productie- en distributie-
bedrijven, de Staat of het buitenland, zou deze spanningen nog hebben
versterkt en de monetaire stabiliteit in gevaar hebben gebracht, door
hetvertrouwen te verzwakken, waarvan de Belgische frank zowel in
den vreemde als in eigen land genoot.

Ten aanzien van de commerciële credietverlening werd de vereiste
credietbeperking verwezenlijkt door een verhoging van de discontovoet
tot 3 1/2 pCt, de verplichting voor de erediefinstellingen de door de
Bankcommissie vastgestelde thesaurie- en dekkingscoëfficiënten na te
leven, alsmèdedoor de aanbevelingen van de Nationale Bank waarm
voorzichtigheid bij de credietverstrekking werd aangeraden.

De financiering van de immobilisaties, onontbeerlijk voor het
materieelherstel van het land en de vernieuwing van zijn uitrusting,
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geschiedde hoofdzakelijk uit de reële spaarmiddelen van particulieren
en ondernemingen. De overheid, die door haar investeringen over een
krachtig middel tot conjunctuurbeïnvloeding beschikt, beperkte harer-
zijds de kapitaaluitgaven tot een minimum.

Met betrekking tot de credietverlening aan het buitenland, werd
sedert 1948 geen enkele belangrijke overschrijding meer ingewilligd,
daar de bijkomende uitvoer welke deze credietuitbreiding zou hebhen
mogelijk gemaakt, slechts een onmiddellijk en kunstmatig voordeel
zou hebben opgeleverd ten kostevan het binnenlandse prijsevenwicht.

Dank zij deze politiek, kon het herstel van de vrijheid in het
bedrijfsleven verder gaan, en een ongeordende en buitensporige
ontwikkeling van de hoogconjunctuur vermeden worden. Zodoende
bleven de aanpassingsmogelijkheden van het Belgische bedrijfsleven
aan een te verwa..chte~ saneringder wereldmarkten .onaangetast.
Hoofddoel van de geldpolitiek in tijden van economische opbloei
is inderdaad een inflatie te verhinderen, die later slechts door een
deflatie of een gelddepreciatie kan worden bestreden.

** *
De omslag in de wereldconjunctuur deed zich einde 1948 voor.

Tot hiertoe werden evenwel de gevolgen daarvan slechts in beperkte
mate aangevoeld, gezien de grote omvang der nog niet gedekte na-
oorlogse behoeften.

Niettemin liet deze ommekeer hier te lande zijn invloed gelden,
daar onze economie, uiterst sterk georiënteerd op het buitenlands han-
delsverkeer, meer dan andere gevoelig is aan internationale invloeden.

De uitbreiding van de productie handhaafde zich tijdens het eerste
kwartaal, doch het peil bij het einde van deze periode .bereikt,·was dan
ook het hoogtepunt van het jaar.

De verzwakking van de bedrijvigheid aanvankelijk traag -
tekende zich duidelijkeraf naarmate zij 'zich tot de basis-bedrijven: uit-
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breidde. Nochtans werden hierdoor niet alle nijverheidstakken
getroffen; bovendien wisten sommige sectoren die het eerst moeilijk-
heden hadden ondervonden, zich aan de nieuwe toestand aan te passen.

Delandbouwproductie was in 1949 bijzonder ruim. Doch ook hier
trad een ommekeer in en brachten afzetmoeilijkheden eenprijsdaling
teweeg.

** *

Het einde van de expansieperiode betekende een terugkeer van
de werkloosheid. De toestand van volledige tewerkstelling nam in de
laatste maanden van 1948 een einde, alhoewel op dat tijdstip de omvang
van de nijverheidsproductie nog verder toenam, Doch van toen af had
de steeds sterkere mededinging op de wereldmarkten de volle betekenis
van de comparatieve productiekosten terug doen uitschijnen. De
inspanningen door de ondernemingen gedaan, om hun kostprijzen te
drukken, gaan gepaard met een strengere schifting van de werk-
krachten; de productiviteit verhoogt, doch een aantal arbeiders vallen
zonder werk. '

Met ingang van 1949 blijft het aantal werklozen op een nagenoeg
stabiel peil en vertoont zelfs tot de laatste maanden van het jaar een
zekere vermindering. Zulks neemt evenwel niet weg dat het evenwicht
op de arbeidsmarkt verstoord blijft : de schijnbare verbetering houdt
verband met seizoeninvloeden en met de vermindering van de actieve
bevolking ten gevolge van het vertrek van vreemde arbeidskrachten.

Weliswaar stelt zichhet probleem van de werkloosheid thans niet
zo scherp als tijdens de vóór-oorlogse depressiejar en; om verschillende
redenen zijn de huidige statistische gegevens overde werkloosheid niet
te vergelijken met de vóór-oorlogse. Desniettemin is er sedert het
laatste kwartaal van 1948 een onevenwichtige toestand op de arbeids-
markt ingetreden.
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In zover de uitbreiding van de werkloosheid te wijten is aan de
technische vooruitgang en een duurzame verbetering van de producti-
viteit, staat men voor een structuurverschijnselvdat op lange termijn
alleen zal kunnen bestreden worden, door het scheppen van nieuwe
werkgelegenheden, waardoor alle beschikbarearbeidskrachten .duur-
zaam kunnen worden benuttigd.

** *

In het binnenland was het verbruik der particulieren slechts
weinig geringer dan vorig jaar.

Bovendien bereikten debruto-investeringen voor immobilisaties
.1ll de overheids- en particuliere sector, blijkens de eerste ramingen,
nagenoeg het zelfde bedrag als in 1948.

In weerwil van de moeilijkheden in het handelsverkeer, over-
schreed de afzet van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie op
de buitenlandse marlden, voor de eerste drie kwartalen, naar waarde
en meer nog naar gewicht, het peil van 1948.

De verzwakking van de economische bedrijvigheid in België is dus
niet tewijten aan een voorafgaande inkrimping van het binnenlands
verbruik van de investeringen of van de buitenlandse afzetmogelijk-
heden; zij houdt blijkbaar verband met een verminderde vraag vanwege
de bedrijven, die naar aanleiding van de prijsdaling, hun voorraden
gingen inkrimpen; het vooruitzicht van afzetmoeilijkheden op de bui-
tenlandse markten heeft deze tendentie nog verscherpt.

Hoewel deze desinvestering niet door statist~sche waarnemingen
kan worden gemeten, blijkt ze toch een vaststaand feit te zijn en een
aangroei der liquide middelen te hebhen teweeggebracht.

** *
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De totale geldcirculatiesteeg van begin Maart 1949 tol
het einde vanhet derde kwartaal. Deze uitbreiding, die ruim
fr 10 milliard bedroeg, kwam zowel bij het chartaalgeld als bij de
postrekeningen en de bankdeposito's tot uitdrukking. Zij houdt hoofd-
zakelijk verband met het batig saldo van de betalingsbalans en de
ruimere credietverlening van de Bank aan de Schatkist binnen de

.grenzen der vigerende overeenkomsten.

Daarentegen verminderde de credietvraag vanwege het particuliere
bedrijfsleven gedurende dezelfde periode.

De koersstijging der ter beurze genoteerde effecten van de open-
bare schuld en de bijval der overheidsleningen wijzen eveneens op een
verruiming van de geld- en kapitaalmarkt.

Nochtans schijnt de toeneming van de beschikbare geldmiddelen
geen inflationistische uitwerking te hebben gehad; de psychelogische
invloed van het prijsverloop op de wereldmarlden en in het binnenland,
alsmede de gewijzigde vooruitzichten hebben immers de ondernemers
aangezet tot het aanhouden van belangrijk grotere kasmiddelen. De
schepping van nieuwe betaalmiddelen werd dan ook door een ver-
minderde omloopsnelheid van het geld geneutraliseerd.

De rentestand voor het langlopend kapitaal daalde. De kapitalisa-
tievoet van de 4 pCt Geünificeerde Schuld, die in September 1948 met
4,79 pCt een maximum had bereikt, liep terug tot 4,55 pCt in
September 1949.

Hiermee waren de voorwaarden voor een herziening van de
discontovoet van de Nationale Bank aanwezig. Deze werd op 6 October
dan ook van 3,5 tot 3,25 pCt verlaagd.

De Bank is van oordeel dat een verdere vermindering momenteel
niet wenseljk is. Immers, gelet op de ruime geldliquiditeit, die. door
het hierboven geschetste verloop ontstond, is het niet raadzaam de
omvang van het ongebruikte geldvolume door een scherpere daling
van de rentestand nog te vermeerderen.
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Zo de overheidde ontoereikende particuliere investeringen moet
aanvullen, dient weliswaar de toegang tot de kapitaalmarkt gemaldŒ-
lijker gemaakt; doch het voor investering der geldmiddelen zo onont-
beerlijke vertrouwen zal het best gediend zijn indien de Bank verder
een politiek Van stabiliteit en versteviging van het geldwezen nastreeft.

Overigens blijken alle inflatiegevaren in de wereldeconomie -
waarvan ons land meer dan de meeste andere de onmiddellijke terug-
slag ondervindt - nog niet duurzaam te zijn geweken.'

** *

Het aandeel van de Verenigde Staten in de bevoorrading van de
Belgisch-Luxemburgse Economie is nog steeds belangrijker dan vóór
de oorlog. De ontoereikende productie in de andere landen tijdens
de onmiddellijke na-oorlogsjaren en later de meer voordelige
dollarprijzen waren oorzaak dat de Unie zich meer op de invoer uit
de Verenigde Staten ging instellen. Daarentegen namen de aankopen
van dit land in de Unie, noch in de andere Europese landen, niet in
belangrijke mate toe. Ondanks een onbetwistbaar herstel sloot de han-
delsbalans met de Verenig-de Staten in 1948 en in het eerste halfjaar
van 1949 met een aanzienlijk tekort, dat nog verder toenam in de loop
van het derde kwartaal. Doch dank zij de treklüngsrechten aan de
Europese landen verleend in het raam van het Mashall-plan -
waardoor deze laatsten goederen in België met Belgische franken kun-
nen aankopen - werd het probleem van de dekking der Belgische
dollaraankopen niet meer gesteld. De terugbetalingen in dollars door
de «: Economic Cooperation Administration» van de door België-toege-
kende trekkingsrechten, alsmede de goud- en dollarontvangsten uit
derde landen, overtroffen het tekort tegenover het dollargebied.

. Nöchtansis de financiering van het Europees ruilverkeer door
middelvan trekkingsrechten slechts als.een eerste stap naar de omwissel-
.baarheld der valuta's te beschouwen. De "Marshall-hulp die aan dat
mechanisme ten grondslag ligt, zal trouwens in 1952 een einde nemen.
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De Europese landen moeten dan ook zorgen voorrneer normale
voorwaarden in hun wederzijds handelsverkeer en samen met de uit-
breiding der transacties meer evenwicht in hun dollar-balans brengen.
De E.C.A. en de E.O.E.S. spannen zich verder in om dat doel te bereiken.
De trekkingsrechten voor het dienstjaar 1949-1950 werden ten dele
overdraagbaar gemaakt. Besprekingen werden gevoerd, ten einde de
verschillende deelnemende landen er toe te bewegen een meer vrij-
'~eidsgezinde politiek in hun onderling handelsverkeer te aanvaarden.

België sloot zich ten volle aan bij deze inspanningen. Uit eigen
beweging bracht het verdere verzachtingen aan de contrôle van het
internationaal betalingsverkeer.

** *

In October 1949 zijn de Belgisch-Luxemburgse Unie en Nederland
het stadium van de Voor-Unie ingegaan; dit betekent dat hun weder-
zijdse handel geleidelijk wordt vrijgemaakt, om zodoendeeen volledig
vrij goederenverkeer te hebben op het tijdstip der inwerkingtreding
van de Economische Unie. Zo het ruilverkeer tussen Nederland en de
Unie nog niet geheel werd vrijgegeven, is zulks te wijten aan het
belangrijk tekort dat de betalingsbalans van Nederland nog vertoont
tegenover de Unie en de andere landen met sterke valuta. Dit deficit
kon niet geheel worden gedeld door de zeer belangrijke trekkings-
rechten aan Nederland toegestaan in het raam van het Marshall-plan.

De moeilijkheden waarmee de verwezenlijking van Benelux
gepététrdgaat, zijn slechts een voorbeeld van de Europese monetaire
moeilijkheden. Deze kunnen geen oplossing vinden binnen het enge
.kader van de bilaterale betrekkingen tussen dé betrokken landen. Zolang
de valuta's niet omwisselbaar zijn en dientengevolge oompensatie tussen
.vorderingen en schulden in vreemde deviezen onmogelijk is, zal
het niet volstaan de gezamenlijkebetalingsbalans van Benelux in even-
wicht te brengen. Bovendien, daar België zich in een crediteurpositie
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tegenover Nederland bevindt, vereist het totstandkomen van de
Economische Unie dat Nederland aan zijn verplichtingen kunnevol-
doen, in voor België en Luxemburg bruikbare, d.w.z. omwisselbare
deviezen.

** *

Hoger werd er reeds op gewezen dat de evolutie der wereld-
markten in 1949 opnieuw in de handelsbetrekkingen volle betekenis
had gegeven aan het prijspeil. Daar deze evolutie zich geleidelijk tot
de meeste goederenmarkten uitbreidde, verloor het Belgische bedrijfs-
leven sommige voordelen waarvan het tot dusver genoten had, zoals
inzonderheid zijn kortere levertermijnen. De Belgische ondernemingen
zullen derhalve concurrerende uitvoerprijzen moeten aanbieden.

In de verlopen jaren werden de Belgische prijzen sterk door de
Amerikaanse aangetrokken en in hun stijging medegesleept. Bij het
begin van 1949 sloeg de prijstendentie in de Verenigde Staten om,
terwijl de sterlingprijzen onder de druk van de binnenlandse vraag
verder stegen. Het verschil tussen deze laatste en de dalende Belgische
prijzen werd dan ook kleiner, Bovendien gingen de Belgische produ-
centen geleidelijk hun prijsnoteringen voor het buitenland aan de
concurrentieverhoudingen aanpassen. De winstmarges op de uitvoer
krompen in. Tegelijkertijd werden de productiekosten verlaagd, dank
zij een streven naar rationalisatie en een verhoging' van de producti-
viteit. In September was de positie van de Belgische -econornie op de
wereldmarkten over het geheel nog gunstig.

Toen werden het pond sterling en de meeste' andere Europese
valuta's sterk gedevalueerd. Weliswaar kon de mogelijkheid worden
ingezien dat de invloed hiervan op min of meer lange termijn, hetzij
door de prijsstijging in de devaluerende landen, hetzij door een ver-
scherpte prijsdaling in het binnenland zou worden uitgeschakeld. Het
stond niettemin vast dat deze ingrijpende wijzigingen in de valuta-
koersen de Belgische economie onmiddellijk in een moeilijke toestand
dreigden te brengen, inzake haar concurrentiemogelijkheden.
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Daarom besloot de Regering de koers van de frank te herzien.
Deze maatregel was hoofdzakelijk bedoeld om de door de bui-
tenlandse devaluaties ontstane prijsdispariteiten te verzachten. Het
devaluatiepercentage van de Belgische frank werd derwijze gekozen,
dat de terugslag op de binnenlandse kosten van levensonderhoud en op
de industriële productiekosten, prijsverhoging van de invoer uit de niet
devaluerende landen zou worden opgeheven door de prijsdaling op de
invoer uit de andere landen.

Over het geheel kunnen de pariteitswijzigingen een meuwe aan-
sporingzijn tot een meer normaal handelsverkeer onder de landen en
tot de omwisselbaarheid der valuta's. Het verschil in de devaluatie-
percentages der Europese landen is inderdaad van dien aard dat het
herstel van een evenwichtig handelsverkeer hierdoor wordt bevorderd.
Meer in het bijzonder moet de devaluatie van de Belgische frank tegen-
over de dollar en zijn revaluatie tegenover de valuta's der debiteur-
landen, de Economische Unie in principe ertoe brengen de invoer uit
deze landen en de uitvoer naar de landen van het dollargebied uit te
breiden.

Op de wereldmarkten moesten de monetaire gebeurtenissen van
September uiteraard talrijke prijsbewegingen uitlokken. Voorhands
kan een algemene tendentie nog niet worden onderscheiden. Doch er
mag worden aangenomen dat de Belgische economie zich in ieder geval
een verdere inspanning tot aanpassing harer productiekosten zal moeten
getroosten.

** *

Bij de aanvang van het nieuwe jaar spreekt de Bank de wens uit
dat de monetaire en financiële politiek die onmiddellijk na de
bevrijding werd ingeluid en sindsdien een opmerkelijke continuïteit
vertoonde, zou worden voortgezet. Deze politiek is er in de eerste plaats
op gericht de koopkracht van de frank te vrijwaren. De Bank zal, wat
haar betreft, hieraan verder bijzondere aandacht wijden.
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Dank zij deze politiek van doelmatige bestrijding der inflatieten-
denties die in het buitenland heersten en het groeiende ventrouwen in
de frank dat hiermee gepaard ging, kon de vrijheid in het Belgische
bedrijfsleven geleidelijk worden hersteld.

De handhaving van dit vertrouwen is van essentieel belang. -De
financieringsproblemen welke door hetconjunctuurverloop worden
gesteld, kunnen inderdaad slechts op een geordende wijze wordenopge-
lost in een sfeer van vertrouwen. Wordt dit door een overdreven
credietverlening aangetast, dan zal men, in plaats van tot een geordende
oplossing dezer beperkte en met elkaar verband houdende problemen
te komen, er daarentegen veel andere doen oprijzen en wanordelijke
toestanden scheppen.

Wedenken hier meer bepaald aan de werkloosheid die heden ten
dage bijzonder de aandacht van de overheid gaande maakt. Daar het er
om gaat dit verschijnsel geleidelijk en duurzaam te bestrijden, dient
zulks zonder inflationistische middelen nagestreefd; zoniet zal de oplos-
sing van het probleem alleen maar worden verdaagd, om zich uiteinde-
lijk nog scherper te stellen.

De geldmiddelen zijn in het binnenland ruim genoeg beschikbaar
om een normale financiering van de economische bedrijvigheid
op een hoog peil te verzekeren. De Bank zal hieraan haar mede-
werking niet weigeren,vooral waar het gaat om het disconto van
handelspapier dat verband houdt met verwezenlijkte transacties. De
financiering op lange termijn daarentegen dient door het spaarwezen
verzekerd, dat in ons land vrij belangrijk is, maar alleen overgaat tot
investeringen indien er zekerheid bestaat over de toekomstige waarde
van de frank

Bovenstaande beschouwingen gelden eveneens voor de buiten-
landsehandel. Het handhaven van een hoge uitvoer door middelvan
een buitensporige credietverlening aan het buitenland, komt tenslotte
hier op neer, dat de Belgische gemeenschap de lasten draagt van de
betalingen die het buitenland aan de uitvoerbedrijven moet doen.
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Deze bedrijven moeten zich aan de nieuwe omstandigheden aanpassen;
zij moeten zich hun concurrentievermogen versterken, teneinde hun
afzet te verhogen in landen met gezonde valuta die hun invoer werkelijk
betalen.

Ook op het internationaal plan dient de overheid haar streven naar
economisch herstel en omwisselbaarheid der deviezen voort te zetten.
De Bank verleent zoveel mogelijk haar medewerking tot het bereiken
van een dergelijke oplossing.

** *

In de toekomst 'zal onze economie nog met ernstige problemen
af te rekenen hebben. De Bank kan op de meest doeltreffende wijze
bijdragen tot hun rationele oplossing in een régime van vrijheid, door
de contrôle op het gezamenlijk credietvolume derwijze uit te oefenen
dat alle rechtmatige behoeften worden bevredigd, doch zonder inflatie,
noch ten voordele van de particuliere sector, noch van de Staat.
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EVOLUTIE VAN HET GELD- EN FINANCIEWEZEN

De geldcirculatie, die na de gewone toeneming bij het einde van Geldcirculatie

het jaar, in Januari en Februari sterk verminderd was, ging van Maart
tot het einde van het derde kwartaalopnieuween opgaande beweging
vertonen. Met ingang van October werd deze stijging onderbroken en
er kon zelfs een zekere inkrimping der beschikbare betaalmiddelen

Verloop van de geldcirculatie
(millioenen franken)

Cbartaalgeld Giraalgeld

I
Dadelijk

Rekening- opvraag- Eind·Biljetten baar
Einde maand Biljetten Totaal courant- Post· tegoed in Totaalen munten Belgische

vun de saldi rekeningen franken bij totaal
van de (1) particuliere (1) (2)N. B. B. N. B. B. (1) (2) banken en

Schatkist parastatale
(1) (2) instellingen

(1) (2)

1948 November 4.543 82.683 86.287 878 17.959 40.588 59.425 145.712
December 4.503 84.861 88.488 2.251 18.654 40.668 61.573 150.061

1949 Januari ... 4.480 83.870 87.334 1.066 17.333 41.139 59.538 146.872
Februari .. 4.433 84.022 87.532 954 17.226 39.281 57.461 144.993
Maart ..... 4.394 83.580 86.998 998 17.421 40:911 59.330 146.328
April ...... 4.425 84.574 88.044 8in 17.428 40.969 59.288 147.332
Mei ........ 4.470 84.032 87.564 974 18.903 41.041 60.918 148.482
Juni ....... 4.560 84.938 88.495 1.027 18.981 42.791 62.799 151.294
Juli ........ 4.696 86.805 90.488 955 17.984 42.292 61.231 151.719
Augustus . 4.710 86.917 90.670 954 18.727 43.508 63.189 153.859
September 4.400 87.588 91.009 824 18.338 44.665 63.827 154.836
October ... 4.112 87.415 90.502 616 18.265 43.694 62.575 153.077
November 4.107 86.615 89.709 1.076 19.021 42.002 62.099 151.808

(1) Na aftrekking van bet chartaalgeld in het bezit van de bankinstellingen.
(2) Tegoed aan ingezetenen toebeborend.

worden opgemerkt. Nochtans overtrof de geldcirculatie per einde
November nog met fr 6,1 milliard het bedrag van één jaar tevoren,
wat een stijging van 4,2 pCt vertegenwoordigt.
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Zoals wij het hiervoren deden opmerken, droeg de aangroei der
valutareserves van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie tijdens
de eerste drie kwartalen, in ruime mate bij tot de uitbreiding van de
geldcirculatie. Bovendien stegen de voorschotten aan de Schatkist en
de parastatale instellingen in het raam der geldende overeenkomsten
van Maart tot September, hetgeen, evenals het overschot op de beta-
lingsbalans, de geldcirculatie deed toenemen.

De credietverlening aan het particuliere bedrijfsleven steeg bij het
begin van het jaar in lichte mate, waarna zij van Maart tot September
verminderde. Hierdoor werd de invloed der andere geldverruimende
factoren ten dele opgeheven.

In de loop van het laatste kwartaal daalde het netto-deviezentegoed
van de Unie; dit was eveneens het geval, althans tot einde November,
voor de voorschotten aan de. Staat. Hierdoor ging de geldcirculatie
enigszins afnemen, ondanks een zekere uitbreiding van de eredierver-
lening aan het bedrijfsleven. De laatste weken van de maand December
gaven andermaal een toeneming van de geldcirculatie te zien in verband
met de behoeften van de jaarultimo.

De geldexpansie van einde November 1948 tot einde Novem-
ber 1949 betrof zowel de chartale betaalmiddelen als het giraalgeld.

De toeneming van het chartaalgeld met fr 3,4 milliard -
d. i. 4 pCt - is alleen aan de verhoging van de biljettenomloop van
de Nationale Bank toe te schrijven, daar de betaalmiddelen, uitgegeven
voor rekening van de Schatkist, verminderden.

Bankdeposito's De evolutie van de giraalgeldcirculatie is gekenmerkt door
een duidelijke toeneming van het dadelijk opvraagbaar tegoed in
Belgische franken bij particulière banken en parastatale instellingen.
Dit tegoed is hoofdzakelijk gevormd uit de dadelijk opeisbare bank-
deposito's van de ingezetenen. Hun toeneming houdt verband met de
stijging van allerhande vrije bankdeposito 's.
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Nadat deze laatste in Januari sterk waren toegenomen, daalden
zij in Februari beneden het peil van einde 1948 : de invloed van de
vrijgeving der resterende tijdelijk onbeschikbare rekeningsaldi werd
immers gedurende deze twee maanden ruim te niet gedaan, door' de
opvraging van vrijgegeven geldmiddelen en de inschrijvingen op de
tweede schijf van de Lening tot Wederopbouw.

Naderhand namen
de deposito 's snel toe, zij
stegen tot September in
ongeveer gel;jk tempo
met de uitbreiding van
de totale geldcirculatie.

Bankdeposito's
(millioenen franken)

Tijdelijk
Vrije onbeschik-

Einde maand bare Totaaldeposito's rekening-
courant-saldi

1946 December ..... 46.019 11.467 57.486
1947 December ..... 46.591 7.930 54.521
1948 November .... 49.276 2.362 51.638

December ..... 49.486 2.265 51.751

1949 Januari ....... 50.867 - 50.867
Februari ...... 49.179 - 49.179
Maart .......... 50.416 - 50.146
April ........... 50.564 - 50.564
Mei ............. 50.694 - .50.694
Juni ............ 52.103 - 52.103
Juli ............. 52.133 - 52.133
Augustus ..... 52.442 - 52.442
September .... 53.929 - 53.929
October ....... 53.047 - 53.047
November .... 52.577 - 52.577

De devaluaties ver-
wekten niet de minste
zenuwachtige stemming
bij de depositohouders;
de vermindering van de
banktegoeden gedurende
het laatste kwartaal IS

toe te schrijvenaan de emissie van de 4 pCt Lening, 1949-1955, en
aan de factoren die in deze periode de totale geldcirculatie in zekere
mate hebben doen afnemen.

Einde November overtroffen de bankdeposito 's aanmerkelijk het
gezamenlijk bedrag der vrije deposito 's en der tijdelijk onbeschikhare
rekeningsaldi van één jaar te voren. Dit resultaat is in tegenstelling met
de evolutie waargenomen tijdens de jaren 1947 en 1948, toen, ondanks
de uitbreiding van de totale geldcirculatie, de deposito 's geleidelijk en
sterk daalden, hoofdzakelijk wegens de vrijmaking van de tijdelijk
onbeschikbare saldi, waarvan het deel dat de biljetten deposito's verte-
genwoordigde, niet naar de banken teruggevloeide.

Het tegoed op postrekeningen, dat mede de gezamenlijke geldcir-
culatie uitmaakt, steeg eveneens van einde November 1948 tot einde
November 1949.
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Over het geheel vermeerderde de giraalgeldcirculatie van het ene
jaar op het andere met fr 2,7 milliard, d.i. 4,5 pCt. De verhouding tussen
giraalgeld en gezamenlijke geldmiddelen, bleef op hetzelfde peil,
d.i. 41 pCt.

Deviezenreserves Gedurende de eerste drie kwartalen vermeerderde het netto-tegoed
van de Bank aan buitenlandse betaalmiddelen met gemiddeld
fr 500 millioen per maand. Einde September bedroegen de netto-
reserves - rekening gehouden met de termijntransacties - nagenoeg
fr 42 milliard, d.i. fr 4,5 milliard meer dan bij het einde van 1948.

Tijdens het laatste kwartaal verminderde het netto-tegoed van
maand tot maand, hoewel in afnemende mate.

Het verloop der valutareserves houdt essentieel verband met de
bewegingen in de balans der lopende transacties van de Belgisch-
Luxemburgse Economische Unie: in de eerste drie kwartalen vertoonde
zij een creditsaldo, doch in het laatste kwartaal een debetsaldo wegens
de ommekeer in de handelsbalans ende afwikkeling van posities, die
vóór de aanpassing der muntpariteiten waren ingenomen.

De buitenlandse leningen door de overheid aangegaan, zijn mede
oorzaak van de stijging van het netto-tegoed aan buitenlandse betaal-
middelen van de Bank.

De Belgische Staat verkreeg van de Internationale Bank voor
Herstel en Ontwikkeling een lening groot 16 millioen U.S.A.-dollars,
waarvan de opbrengst aan de Bank werd overgedragen. Deze deviezen
worden aangewend tot financiering van de invoer van uit rustingsgoe-
deren ten behoeve van de ijzer- en staalnijverheid en de clectro-tcch-
nische nijverheid. Bovendien nam het Groothertogdom Luxemburg
nieuwe bedragen op van de lening aangegaan bij de Internationale Bank
voor Herstel en Ontwikkeling.

De lening toegestaan door de KC.A. in het raam van het Marshall-
plan, werd ten belope van fr 2,4 milliard aangewend en wel fr 2,3 mil-
liard door België en fr 0,1 milliard door Luxemburg.
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Ten slotte gaf de Nationale Maatschappij van Belgische Spoorwegen
III Juni een lening uit van 50 millioen Zwitserse franken.

Tegenover de opbrengst van deze leningtransacties stond echter
een terugbetaling ten belope van fr 1,3 milliard op de schuld van de
Belgische Staat aan het Verenigd Koninkrijk.

Bovendien werden fr 42 millioen aan goud en U.S.A.-dollars aan
het Internationaal Monetair Fonds overgedragen in uitvoering van de
verplichting van de Belgische Staat tot terugkoop van Belgische franken.

Van het ene jaar op het andere namen de valutareserves met netto
fr 2,3 milliard, d.i. 6,1 pCt t.oe.

Deviezenreserves van de Nationale Bank van België
(millioenen franken)

Tegoed Accoorden Netto- Ver- Te leveren
voor plichtingen

Goud- op het economische tegoed tegenover vreemde

Einde maand buitenland sarnen- in het deviezen Tot ea l
werking

voorraad (buiten en multi- betalings- buitenland en goud
laterale aceoorden

(buiten
(2)eccoorden) cernpensatie accoorden)

1946 December(1) 32.226 1.015 - 3.521 54 246 36.462
1947 December ï t ) 26.034 121 - 10.816 87 1.644 35.240
1948 December .... 27.334 1.225 513 10.458 82 2.038 37.410

1949 Januari ....... 27.725 1.029 719 10.508 74 1.807 38.100
Februari ...... 27.862 2.080 - 2 10.414 61 1.961 38.332
Maart ......... 28.069 2.432 1.111 9.271 55 1.743 39.085
April. ......... 28.362 2.459 1.069 8.778 51 1.050 39.567
Mei. .. , ........ 29.120 2.294 971 9.520 52 1.020 40.833
Juni ........... 30.859 1.767 343 9.621 131 1.328 41.131
Juli .. ......... 31.500 1.070 - 145 10.582 24 1.347 41.636
Augustus ..... 31.319 1.762 - 751 11.058 24 1.390 41.974
September ... 31.368 1.193 2.745 8.564 27 1.973 41.870
October .... 31.542 1.367 2.361 7.459 29 2.038 40.662
November ... 31.081 1.272 2.151 7.407 30 1.758 40.123
December ... 30.579 1.459 2.130 7.186 59 1.591 39.704

(1) Stand per 25 December.
(2) Na aftrekking van de te ontvangen vre.emde deviezen en goud.

De goudvoorraad steeg aanmerkelijk, terwijl het tegoed op het
buitenland buiten de betalingsaccoorden - t.egoed meestendeels uit
harde deviezen gevormd - ongeveer tot het. peil van einde 1948 terug-
keerde, nadat het in de eerste maanden van het jaar een bijzonder hoog
bedrag had bereikt. Ook de voorschotten van de Bank, tot voor-finan-
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ciering der door de Marshall-landen benuttigde netto-trekkingsrechten
namen toe. Deze voorschotten kunnen na aftrekking der aan de
Schatkist beschikbaar gestelde middelen als een dollarreserve worden
beschouwd, vermits de E.C.A. een gelijkwaardig bedrag aan prestaties
levert, als voorwaardelijke hulpverlening.

De netto-vorderingen op het buitenland, die de Bank verkrijgt
ingevolge verrichtingen gedaan in het raam der betalingsaccoorden,
verminderden aanzienlijk.

Ten slotte ondergingen de verplichtingen op termijn van het ene
jaar op het andere, weinig of geen wijzigingen.

Marshall-plan - Dienstjaar 1949-1950

Hulp door de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie aan de deelnemende landen
te verlenen en voorwaardelijke hulp door de Unie als tegenwaarde te ontvangen

(millioenen dollars)

1. Eerste schijf. - UnUaterale trekkingsrechten .
2. Tweede schijf. - Multilaterale trekkingsrechten
3. Derde schijf. - Trekkingsrechten aan Nederland, het

Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, en gelijkwaardige
credieten :

Trekkingsrechten .
Credieten .

4. Vierde schijf. - Trekkingsrechten aan Nederland, het
Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, en credleten gelijk aan
de helft van dit bedrag :

Trekkingsrechten .
Credieten _ .

Totaal der vier schijven .
Trekkingsrechten op derde landen die aan de Unie kunnen
overgedragen worden .

Eind totaal .

Hulp Voor-
door de Unie waardelijke
te verlenen hulp

150 150
50 50

62,5 62,5
62,5

50 50
25

400 312,5

40 40

440 352,5
'----------1----------1

Aldus wijst de analyse der bewegingen in de valutareserves op
een versterking van de voorraad goud en sterke deviezen, die ten dele
te niet gedaan wordt door een inkrimping van het tegoed aan niet-
omwisselbare deviezen.
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Zoals bekend, verkreeg de Unie een toewijzing van 261,4 millioen
dollar voor het dienstjaar 1948-1949, waarvan 3 millioen dollar als
niet voorwaardelijke schenkingen, 50,9 millioen dollar als lening en
207,5 millioen dollar in de vorm van voorwaardelijke hulp.

Voor het dienstjaar 1949-1950 werden aan de Economisch unie
312,5 millioen dollar bij wijze van voorwaardelijke hulp toegewezen.
Zij verkreeg geen schenking noch lening meer. In ruil van deze voor-
waardelijke hulpverlening, ging de Unie de verbintenis aan niet alleen
trekkingsrechten ten belope van de verkregen toewijzing ter beschik-
king van de deelnemende landen te stellen, doch ook eredieten t.en
bedrage van 87,5 millioen dollar aan Nederland, het Verenigd Konink-
rijk en Frankrijk te verstrekken, die deze landen, samen met hun
trekkingsrechten, zullen aanwenden wanneer een deel dezer rechten
zal gebruikt zijn.

Bovendien zijn de trekkingsrechten ten dele overdraagbaar, met
dien verstande dat de transfers ten gunste van de Economische Unie,
tot 40 millioen dollar beperkt zijn.
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De door de Unie verleende trelddngsrechten voor het dienstjaar
1948-1949 werden in een snel tempo uitgeoefend. Op 30 Juni 1949
waren zij geheel uitgeput. De trekkingsrechten voor hetdienstjaar
1949-1950 konden pas bijde compensaties van einde Augustus voor
het eerst worden, uitgeoefend, nadat de nieuwe intra-Europese beta-
lings- en compensatieovereenkomst was bekrachtigd. Een belangrijk
bedrag werd alsdan opgenomen en in de loop van de maand September
geboekt. De trekkingsrechten, tijdens de laatste maanden van het jaar
benuttigd, waren aanzienlijk kleiner; nochtans sprak het Verenigd
Koninkrijk, einde September, de vierde schijf van zijn toewijzing aan
en beschikte tevens over een deel van het verleende crediet.

In totaal bedroegen de op de Unie uitgeoefende nette-trekkings-
rechten per einde December fr 13,7 milliard, waarvan fr 9,2 mil-
liard betrekking hadden op het dienstjaar 1948-1949 en fr 4,5 milliard



op het dienstjaar 1949-1950. In het afgelopen jaar, werden netto-
trekkingsrechten ter waarde van fr Il,2 milliard benuttigd.

Einde December had de Unie een bedrag van fr 10,8 mil-
liard aan voorwaardelijke

Door de deelnemende landen uitgeoefende trekkings-
rechten en voorwaardelijke hulp door de

Belgisch-Luxemburgse Economische Unie ontvangen
(millioenen franken)

Netto- trekkings- Voorwaardelijke
rechten door de hulp

Tijdvak deelnemende werkelijk
landen van de E.e.A.

uitgeoefend ontvangen

1948 4de kwartaal ......... 2.502 1.684

1949 lste » ......... 2.758 2.226

2de » ......... 3.317 3.310

3de » ......... 4.094 2.146.
4de » ......... 1.069 1.427

Totaal 1949 ,,,, .. ,, ........ ,, 11.238 9.109

Eindtotaal " ....... 13.740 10.793

hulp ontvangen, waarvan
fr 9,1 milliard op het
afgelopen jaar betrekking
hadden.

Door de inwerking-
treding van dit mecha-
nisme, deden de debiteu-
ren van de Unie aanzien-
lijk minder goud- en
U.S. A. - dollar - betalingen
dan in de vorige jaren.

Onder de deelne-
mende landen moesten alleen de volgende een overschrijding,
der in de betalingsovereenkomsten voorziene credieten, in goud of
dollars vereffenen : het Verenigd Koninkrijk, dat snel zijn trekkings-
rechten voor het dienstjaar 1948-1949 had opgebruikt; Nederland;
Portugal, dat voor het dienstjaar 1948-1949 geen trekkingsrechten had
verkregen, en, bij het einde van het jaar,de Trizone. waaraan voor
het dienstjaar 1949-1950 geen enkel trekkingsrecht werd verleend.
Houdt men rekening met de stortingen van de Unie hoofdzakelijk ten
voordele van Zwitserland, Italië en Brazilië, dan bedroeg de netto goud-
.en U.S,A.-dollaropbrengst uit de betalingsaccoorden, voor het gehele
jaar fr4,3 milliard tegen fr 15,6 milliard in 1947 en fr 7,7 milliard in
1948. Haar verplichtingen in dollars tegenover de Trizone kon de Unie
ten belope van fr 2,2 milliard nakomen uit haar tegoed in Belgische
franken op de Trizone en het guldentegoed op Nederland.

De inkrimping, tijdens het eerste halfjaar, van de' netto-tegoeden
ID debetalingsaccoorden; houdt hoofdzakelijk verband met de
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beschikkingen over het pondentegoed voor de terugbetaling van de
schuld der Belgische regering tegenover de Britse.

De vorderingen in Belgische franken, die tot April wegens de
vermindering van de vorderingen op Argentiuië waren ingekrompen,
zijn bij het einde van het eerste halfjaar toegenomen door de vorming
van een belangrijk surplus op de Trizone.

In Juli en Augustus steeg het deviezentegoed in sterke mate door-
dat .het verlenen van trekkingsrechten aan de deelnemende landen werd
onderbroken, terwijl an-
derzijds het tegoed III

Belgische franken wègens
het herstel van de vor-
dering der Unie op Argen-
tinië opnieuw vermeer-
derde.

Netto-tegoed in de betalingsaccoorden

(millioenen franken)

Vorderingen Verplich·
tingen in Netto-

Einde maand
Vreemde IBelgische Belgische tegoed
deviezen franken franken

1946 December(1) 4.702 413 1.594 3.521
1947 December It ) 12.480 579 2.243 10.816
1948 December ..... 11.167 1.360 2.069 10.458
1949 Januari ........ 10.732 1.559 1.783 10.508

Februari ...... 10.429 1.662 1.677 10.414
Maart .......... 10.360 1.065 2.154 9.271
April ........... 9.648 785 1.655 8.778
Mei ............. 9.752 lA14 1.646 9.520
Juni ............ 9.685 lAOO lA64 9.621
Juli ............. 10.521 1.952 1.891 10.582
Augustus ..... 10.734 1.998 1.674 11.058
September .... 8.450 2.164 2.050 8.564
October ....... 6.828 ' 2.266 1.635 7.459
November .... 6.408 2.336 1.337 7.407
December .... 6.129 2.350 1.293 7.186

Het deviezentegoed
IS sterk verminderd III

September, doordat tot
dusver onbeschikbaar ge-
bleven trekkingsrechten
werden uitgeoefend. Deze
vermindering hield ook
aan in het laatste kwartaal
wegens het herstel van de betalingsbalans der debiteurlanden.

(1) Stand per 25 December.

De verplichtingen van de Unie in het kader van de betalings-
accoorden, krompen tijdens het verstreken jaar aanzienlijk in. Dit
verloop kwam slechts gedeeltelijk in de balans van de Nationale Bank
tot uitdrukking, daar deze vermindering ten dele geschiedde door de
afneming van het bezit aan Schatkistcertificaten, die bepaalde circula-
tiebanken met hun dadelijk opvraagbaar tegoed hadden verkregen,
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Toen het betalingsaccoord met Zwitserland in November een einde
nam, betaalde de Unie het debetsaldo, uit dit accoord ontstaan, in
goud uit.

De Belgische frank vertoonde op de valutamarkten een opmerke-
lijke waardevastheid; het verschil dat bij het begin van hetjaar bestond
tussen de officiële koersen en de noteringen op de vrije markten van

de U.S.A.-dollar en

Wisselmarkt

Aanpa.ssing der muntpariteiten in September 1949

Netto-
Contractuele of gemiddelde koers percentage van

waardever-

I
meerdering (+ )

Oude Nieuwe of -vermin-
Voornaamste deviezen dering (-)

van de

Aantal Belgische franken
Belgische franl:

t.o.v. de
voor één geldeenheid aangegeven

valuta

U.S.-dollar ...... ........ 43,8275 (1) 50,- (1) (2) - 12,34
Zwitserse frank ...... 10,1275 11,5536 (4) - 12,34
Canadese dollar 44,01 (3) 45,4545 - 3,18
Pond sterling ........... 176.625 140,- + 26,16
Nederlandsegulden ... 16,52 13,157908 + 25,55
Zweedse kroon ......... 12,1936 9,6652 + 26,16
Deense kroon .... ..... 9,1326 7,2389 + 26,16
Noorse kroon ... ..... 8,83125 7, + 26,16
Portugese escudo .... 1,7531 1,73913 + 0,80

(1) pariteit - bij het Internetionaal Monetair Fonds aangegeven.
(2) Sinds 30 November 1949 wordt de dollar op de Brusselse beurs

vrij vastgesteld.
(3) Gemiddelde van de koop- en verkoopkoersen.
(4) Van Il October tot 13 November 1949 was de contractuele koers

van de Zwitserse frank op 11,43426 vastgesteld; sedert 14 Novem-
ber 1949 wordt de koers op de Beurs van Brussel vrij vastgesteld.

de Zwitserse frank,
was, op het. ogenblik
van de devaluatie in
September, groten-
deels uitgeschakeld.
De vergunning aan
de buitenlanders ver-
leend om door over-
making van Belgische
biljetten aan de"Bel-
gisch - Luxemburgse
banken, rekeningsaldi
aan te leggen, waar-
mee ze hun ver-
plichtingen tegenover
de Unie kunnen ver-

effenen, droeg in ruime mate bij tot het herstel van de wisselkoersen.

Ten gevolge van de pariteitswijzigingen in September, verdwenen
de nog bestaande koersverschillen volledig, en de Zwitserse frank en
de U.S~A.-dollarkonden dan ook bij het einde van het jaar ter beurze van
Brussel genoteerd worden. Arbitrage onder de ter beurze genoteerde
deviezen is opnieuw geoorloofd. Het betalingsverkeer tussen de
Belgische monetaire zone, Zwitserland en de Verenigde Staten, werd
in belangrijke mate vrijgegeven, vermits de bewegingsvrijheid van de
Zwitserse en Amerikaanse kapitalen geheel werd hersteld.

** *
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De gewone begroting voor het dienstjaar 1949 zal meteen tekort Overheidsfinanclën

van ca. fr 2,6 milliard sluiten. De uitgaven zullen inderdaad een belang-
rijk hoger bedrag bereiken dan voorzien was, daar bij-credieten
werden aangevraagd om de tussenkomst van de Schatkist ten
behoeve van de rechthebbenden op de werkloosheids- en de invalidi-
teitsverzekering te dekken, om de nog door de Staat gedragen compen-

Algemeen verloop van de begrotingen sinds 1947 e)
(millioenen franken)

I Dienstjaar
Dienstjaar Dienstjaar Dienstjaar

I
1950

1947 1948 1949 Ramingen

A. Gewone begroting
1) Uitgaven :

gewone ........................ 36.055 43.793 54.856 56.034
voortvloeiend uit de oorlog 25.176 19.376 13.136 6.316

Totaal ......... 61.231 63.169 67.992 62.350

2) Ontvangsten :
gewone ........................ 46.124 61.357 64.115 60.134
voortvloeiend uit de oorlog 917 1.492 1.253 2.304

Totaal ......... 47.041 62.849 65.368 62.438

Saldo uitgaven (-) of ont-
vangsten (+) .................. - 14.190 - 320 - 2.624 + 88

B. Buitengewone begroting
Uitgaven ........................ 6.763 8.120 15.757 17.484
Ontvangsten ..................... 124 677 754 248

(1) Excl. de geldsaneringsverrichtingen, de credi eten voor de Belgische deelneming aan de Bretton
Woods-instellingen, de ontvangsten en uitgaven voortvloeiend uit de aanrekeningswet van 29 Juni 1948
alsmede de ontvangsten en uitgaven voortvloeiend uit de wet van 28 Juli 1948 betreffende de sanering
der balans van de Nationale Bank.

satieuitkeringen en toelagen aan de steenkolenmijnen te financieren en
ten slotte, om de uitgaven in verband met de sanering van de provincie-
en gemeentefinanciën en de aanpassing der wedden te bestrijden. De
ontvangsten, hoezeer zij ook stegen door de fiscale meer-opbrengsten
en de terugbetaling der voorschotten voor het herstel der geteisterde
goederen, kunnen tegen deze credietverhogingen niet opwegen.

De politiek door de Regering gevoerd, om de Staatstussenkomst
III de werkloosheids- en invaliditeitsverzekering te beperken, de nog
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door de Schatkist gedragen compensatie-uitkeringen in te krimpen en
de toelagen aan de steenkoolmijnen en de Nationale Maatschappij voor
'Belgische Spoorwegen te besnoeien, moet het mogelijk maken
het evenwicht op de gewone begroting voor het dienstjaar 1950 te
herstellen, ook al werd een kleiner bedrag aan ontvangsten dan in 1949
op deze begroting ingeschreven.

De eredieten op de buitengewone begroting voor 1949 voorzien,
werden in de loop van het dienstjaar aanmerkelijk verhoogd. Zulks
houdt grotendeels verband met de inschrijving van investeringsuitgaven
die door de lening van de E.C.A. aan België zullen gedekt worden, en
van de eredieten voor de financiering der aan Nederland, het Verenigd
Koninkrijk en Frankrijk toegestane leningen in het raam van de voor-
waardelijke hulp. In de thans voorziene gezamenlijke uitgaven, zegge
fr 15,8 milliard, zijn fr 5,9 milliard voorschotten en deelnemingen,
alsmede fr 9,9 milliard invesleringen begrepen.

Voor het jaar 1950 is een verdere uitbreiding van de buitengewone
uitgaven voorzien. De aangevraagde eredieten bedragen fr 17,5 milliard,
waarvan fr 4,1 milliard voorschotten en deelnemingen en fr 13,4 mil-
liard investeringen. De voorschotten bevatten een crediet van twee mil-
liard frank ten behoeve van het Steunfonds voor Werklozen. Het zal
door het Fonds moeten terugbetaald worden zodra de werkloosheid tot
een lager peil zal teruggebracht zijn en de normale middelen van het
Fonds zijn lopende behoeften zullen overtreffen.

De Muntsaneringslening werd verder regelmatig afgelost. Einde
November beliep het nog uitslaande bedrag nog slechts fr 33,3 milliard
tegen fr 38,3 milliard bij het einde van 1948. Op de hegroting
voor 1950 staan de geldsaneringsverrichtingen - opbrengst van de
bijzondere belastingen en eredieten voor de aflossing van de Lening -
ten bedrage van fr 4.050 millioen als ontvangsten en uitgaven geboekt.

De inkrimping van de vlottende schuld bij het begin van het jaar
houdt verband met de verminderde credietverlening van de Nationale
Bank en van de particuliere banken aan de overheid. Evenzo ging de
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stijging van de schuld tijdens de lente- en de zomermaanden gepaard
met een aanmerkelijk grotere tussenkomst van de circulatiebank en
het bankapparaat.

Directe vlottende schuld
(millioenen franken)

Schuld op halflange termijn Schuld op korte termijn Tegoed
van
par- TotaleEinde maand ticulieren

Binnen- Buiten- Binnen- Buiten- op schuld
Totaal Tot ua l Post-Iandse landse lundae lnndse

rekening

1948 December ..... 27.732 1.972 29.704 60.439 44 60.483 17.759 107.946
1949 Januari ....... 28.296 1.972 30.268 59.359 44 59.403 17.239 106.910

Februari ...... 27.468 1.972 29.440 56.648 7 56.655 16.963 103.058
Maart ......... 27.709 1.753 29.462 57.486 7 57.493 17.156 104.111
April ........... 28.000 . 1.753 29.753 56.780 7 56.787 18.416 104.956
Mei ............. 27.949 1.753 29.702 56.572 7 56.579 18.337 104.618
Juni ............ 28.254 1.753 30.007 59.362 7 59.369 18.361 107.737
.Juli ............ 29.126 1.753 30.879 59.791 7 59.798 17.690 108.367
Augustus ..... 28.416 1.753 30.169 62.867 446 63.313 18.247 111.730
September .... 28.824 1.750 30.574 62.328 508 62.836 17.767 111.177
October ....... 36.981 1.750 38.731 55.417 504 55.921 17.738 112.390
November .... 36.209 1.750 37.959 56.438 504 56.942 18.438 113.339
December .... 36.168 1.748 37.916 58.754 503 59.257 19.181 116.354

In October gaf de Schatkist 4 pCt certificaten op halflange termijn
uit, waarop voor fr 8,3 milliard werd ingeschreven.

Dank zij deze lening kon de Staat de voorschotten van de Nationale
Bank gedeeltelijk terugbetalen. Ook het bezit aan Schatkistcertificaten
en overheidspapier van de banken verminderde in belangrijke mate
tijdens deze maand; hierbij dient evenwel bedacht dat de banken, in
uitvoering van een beslissing der Bankcommissie" om een soepeler
régime in zake ratio 's in te stellen, de toelating verkregen fr 2,8 milliard
van de kortlopende schuld om te zetten in certificaten van de nieuwe
lening, die onder de rubriek « Overheidsfondsen » voorkomen.

Bij de jaarultimo bedroegen de voorschotten van de Nationale Bank
aan de Staat en aan de parastatale instellingen, fr 9,4 milliard tegen
fr 8,4 milliard einde 1948.

De credietverlening van de particuliere banken aan de overheids-
sector breidde zich uit en wel van fr 34,3 milliard einde November

- 29-



Oredietverlening
aan het
Bedrijfsleven

Bankcredieten aan de overheid
(millioenen franken)

Nationale Bank Particuliere banken

Papier
uitgegeven

door Schatklst-

Einde maand instellingen Ander Ovarhelde-Schatkist- waarvan de certificaten
verbin- overheids- Totaal en Totaal
tenissen

certificaten door papier
overheids- fondsen

de Staat papier
gewaar-
borgd
zijn

1948 November ............. 4.215 1.424 10 5.649 30.752 3.562 34.314
December ....... . . . . .., 4.728 3.546 111 8.385 29.940 3.649 33.589

1949 Januari ..... ....... ... . 4.036 1.063 54 5.153 31.112 3.652 34.764

Februari ............... 1.785 1.137 748 3.670 29.171 3.661 32.832

Maart ................... 3.515 1.754 14 5.283 28.465 3.683 32.148

April .................... 2.752 UJ61 - 4.713 29.729 3.630 33.359

Mei ...................... 2.033 1.237 - 3.270 30.064 3.625 33.689

Juni ..................... 2.640 2.160 - 4.800 30.644 3.603 34.247

Juli ...................... 3.587 3.225 72 6.884 31.268 3.646 34.914

Augustus .............. 5.742 1.777 3 7.522 31.124 3.653 34.777

September .. . ..... ..... 5.735 2.184 104 8.023 31.758 3.610 35.368

October ................ 3.540 2.701 83 6.324 28.727 6.780 35.507

November ............. 3.962 2.598 5 6.565 28.363 6.725 35.088

December .............. 6.250 3.064 38 9.352 - - -

1948 tot fr 35,1 milliard einde November 1949. Dit verloop, dat
afsteekt bij de evolutie in de vorige jaren, houdt verband met de toe-
neming van de bankdeposito's.

Nadat de credietverlening aan het bedrijfsleven zich lil de eerst.e
twee maanden van het jaar nabij of zelfs boven het peil bewoog dat
bij de jaarultimo van 1948 was bereikt, verminderde zij naderhand
tweemaal - in Maart-April en Juli - en wel op een tijdstip dat de
bankdeposito's belangrijk toenamen. Met ingang van Octoberbreidele
de credietverlening aan het bedrijfsleven zich opnieuw uit, zodat het
credietvolume einde November het peil van één jaar tevoren overtrof.

Anderzijds vermeerderden de credieten van de Bank aan de p!lra-
statale instellingen - eredieten die meestendeels aan de particuliere
sector ten goed komen - met ingang van Juni en overschreden aldus
bij het einde van het jaar eveneens het peil van één jaar geleden.
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Zo rekening gehouden wordt met het verloop van de productie en
de prijzen, alsmede met de algemene toeneming van de liquide midde-
len, dan mag worden aangenomen dat de credietverstrekking aan het
bedrijfsleven op hetzelfde
peil als in 1948 gehand-
haafd bleef.

Het discontocrediet
door de banken op han-
delswissels verleend, steeg
aanmerkelijk van einde
November 1948 tot einde
November 1949, terwijl
het crediet in vorm van
prolongaties, voorschotten
op effecten of in rekening-
courant, einde November,
het peil van VOrig Jaar
bereikte.

Bankcredieten aan het bedrijfsleven
A. - Algemeen totaal e)

(millioenen franken)

waarvan:
Totaal· handelspa pier

Einde maand

I
bedrag Bedrag pCt

1944 December ... 9.897 1.258 12,7
1945 Decem bel' ... 12.328 3.951 32,0
1946 December .. , 20.646 8.329 40,3
1947 December .... 25.944 11.962 46,1
1948 November .... 24.990 13.429 47,7

December .... 27.296 13.429 49,2

1~H9 Januari .... 27.008 13.285 49,2
.Februari ...... 27.899 13.285 47,6
Maart ........ 26.821 13.273 49,5
April ........... 26.303 13.146 50,0
Mei ............. 26.339 12.817 48,7
Juni ....... .... 26.551 13.124 49,4
Juli ........... 25.399 12.447 49,0
Augustus ..... 25.735 12.716 49,4
September ... 24.936 12.110 48,6
October ...... 25.454 11.969 47,0
N ovcmber ... 25.842 12.773 49,4

(1) Totaal van de drie sectoren: particuliere banken, N. B. B.
en H.W.I.,na aftrekking van de dubbeltellingen.

De Nationale Bank ziet met belangstelling dat de banken
steeds in hun gezamenlijke credietverlening aan het bedrijfsleven een
belangrijke plaats aan het handelspapier inruimen; het is haar wens
dat deze politiek, die beantwoordt aan een gezond beheer der geld-
middelen van derden, zal worden voortgezet. Zij is bereid de banken
zoveel mogelijk te steunen om de discontering van handelspapier te
bevorderen.

Dank zij de aanzienlijke liquide middelen die hun werden toever-
trouwd, konden de banken van Maart tot September de herdiscontering
belangrijk verminderen. De Bank kon dan ook gedurende deze periode
haar steun aan het 'particuliere bedrijfsleven beperken. Bij het einde
van het jaarviel er evenwel een stijging in de credietverlening van de
circulatiebank op te merken. De oorzaak hiervan is gelegen in de gebrüi-
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Daggeldmarkt

kelijke inkrimping van de werkmiddelen der banken, in de laatste
maanden van het jaar en bij de nadering van de jaarultimo.

Bankcredieten aá.n het bedrijfsleven
B. - Particuliere banken

(millioenen franken)

Banken

Disconto Voorschotten
Einde maand

Her- Totaal Prolon- Totaal Eindtotaal
Handels. disconteerde gaties Diverse

wissels
disconto- en voor- voor ..

papier schotten debiteuren
(1)

crediet op eifecten
schotten

1944 December .................. 593 33 626 411 5.865 6.276 6.902

1945 December .................. 2.044 86 2.130 636 7.397 8.033 10.163

1946 December .................. 3.678 1.297 4.975 836 11.265 12.101 17.076

1947 December .................. 5.592 2.369 7.961 848 12.185 13.033 20.994

1948 November .................. 6.680 2.661 9.341 703 11.995 12.698 22.039

December .................. 5.962 4.168 10.130 681 12.491 13.172 23.302

19,19 J anuari ..................... 6.548 3.710 10.258 717 12.442 13.159 23.417
Februari .................... 5.848 4.384 10.232 725 12.918 13.643 23.875
Maart ....................... 6.143 4.324 10.467 696 12.402 13.098 23.565
April ........................ , 6.766 3.458 10.224 684 12.211 12.895 23.119
Mei .......................... 6.155 3.867 10.022 695 12.427 13.122 23.144

Juni ......................... 6.899 3.406 10.305 698 12.354 13.052 23.357

Juli .......................... 7.203 2.743 9.946 669 11.969 12.638 22.584

Augustus ................... 7.958 2.421 10.379 657 12.116 12.773 23.152
September ................. 8.682 1.727 10.409 665 11.802 12.467 22.876
October ..................... 7.208 2.616 9.824 776 11.991 12.767 22.591
November .................. 7.577 2.518 10.095 709 11.880 12.589 22.684

(1) Bij de N. B. B. en de parastatale instellingen, exel. de op de markt herdisconteerde wissels.

Met ingang van 6 October verlaagde de Bank de rentetarieven
voor bepaalde transacties : de discontovoet voor de geaccepteerde
wissels en door de Rank vooraf geviseerde bankaccepten uit hoofde van
invoer, werd met 1/4 pCt verlaagd, en de door de Bank geviseerde
bankaccepten wegens uitvoer, met 1/2 pCt.

Zoals voorheen werden de daggelden van banken en openbare
credietinstellingen grotendeels gebruikt om de door de Nationale Bank
geviseerde accepten te mobiliseren; zulks geschiedde door tussenkomst
van het Herdiscontering- en Waarborginstituut, waarvan de bedrijvig-
heid op de open markt, hoe langer hoe meer toenam. Op een ogenblik
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dat beschikbare geldmiddelen een belegging zochten, was het optreden
van deze instelling, met het oog op een evenwichtige werking van de
geldmarkt, ten zeerste aangewezen.

Bankcredieten aan het bedrijfsleven
C. - Nationale Bank en H.W.I.

(millioenen franken)

Nationale Bank van België

Einde maand
Voorschotten H.W.I.

Handelspapier op 'I'oteel
overheids-

Iondscn
(1)

1944 December ·............. . .. . 632 2.363 2.995 31
1945 December ·............... . . 748 344 1.092 1.406
1946 December ··········1······· 3.469 216 3.685 1.264
1947 December .................. 4.536 949 5.485 2.716
1948 November ................. 2.845 373 3.208 2.304

December .................. 5.170 695 5.865 2.211

1949 Januari .... . ...... .......... 4.657 564 5.221 1.998
Februari ................... 5.340 971 6.311 2.195
Maart ....................... 4.840 450 5.290 2.366
April ........................ 4.908 262 5.170 2.306
Miü .......................... 4.614 400 5.014 2.294
Juni ......................... 4.179 375 4.554 2.394
Juli .......................... 3.356 314 3.670 2.581
Augustus ................... 2.485 264 2.749 2.385
September ................. 1.643 359 2.002 1.557
October ..................... 3.125 715 3.840 2.451
November ·.. .... . . ........ . 3.611 480 4.091 2.638
December .................. 4.006 371 4.377 -

(1) Incl. het herdisconto van de banken cu van het Herdiscontering- en Waarborg-
instituut.

De vooruitgang verwezenlijkt in 1948 in zake een rationele aan-
wending van de beschikbare middelen der financiële instellingen, kon
III 1949 gehandhaafd worden.

Het gemiddeld bedrag der door de banken en diverse andere
instel1ingen in verrekening uitgeleende kapitalen, handhaafde zich voor
de meeste maanden van het jaar ongeveer op fr 2,5 milliard per dag.
Dank zij het aanhouden van zeer omvangrijke liquide middelen, met het
oog op de deblokkering van de tijdelijk onbeschikbare saldi en de
inschrijving op de tweede schijf van de Lening tot Wederopbouw ,
steeg dit daggemiddelde tot fr 3,8 milliard in Januari. In October
waren de uitgeleende callgelden eveneens zeer belangrijk, daar de
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banken aanzienlijke liquiditeiten, met het oog op de uitgifte van de
Schatkistcertificaten 1949-1955, hadden aangelegd. Gedurende de
laatste twee maanden van het jaar daalde het bedrag der door de
compenserende instellingen uitgeleende kapitalen in aanmerkelijke
mate.

De transacties buiten verrekening van diverse organen vertoonden
een meer on:r:egelmatigverloop, hetgeen, vooral gedurende de drukke
periode, te verklaren isdoor de kwartaalbijdragen van de werkgevers
in de Rijksdienst voor Maatschappelijke Zekerheid, welke geldmiddelen
daarna geleidelijk op de verdelende organen worden overgedragen.

Daggeldmarkt
(milIioenen franken)

Totaal der kapitalen
Te leen genomen kapitalen door instellingen

'I'ctaal uitgeleend

door andere parastatale der te leen
door credietorganen genomen in buitenhet H.W.I. kapitalen
en waarvan verrekening verrekening

diversen Totaal dr de markt
aangebracht

(1) (2) (3) (a) (J) + (2) (J) + (3) (2) - (3)

1948 Daggemiddelde 2.486 2.797 468 5.283 2.954 2.329
1949 »

Januari ......... 1.994 4.186 1.815 6.180 3.809 2.371
Februari ...... 1.994 3.847 664 5.841 2.658 3.183
Maart ......... 2.289 3.987 272 6.276 2.561 3.715
April ............ 2.302 3.427 254 5.729 2.556 3.173
Mei ............ 2.202 3.758 71 5.960 2.273 3.687
Juni ............ 2.276 3.810 343 6.086 2.619 3.467
Juli 2.360 1.624 40 3.984 2.400 1.584
Augustus ...... 2.405 2.492 102 4.897 2.507 2.390
September 1.802 2.850 783 4.652 2.585 2.067
October ......... 1.606 2.611 1.197 4.217 2.803 1.414
November ...... 1.982 2003 19 3.985 2.001 1.984
December ...... 1.956 1.926 20 3.882 1.976 1.906

(a) Door tussenkomst van het Herdiscontering- en Waarborginstituut, dat alle in verrekening
beschikbare kapitalen verzamelt.

Gedurende het gehele eerste halfjaar vonden de geldnemers
gemakkelijk de nodige kapitalen en vooral het Rentenfonds kon zich
zonder moeite financieringsmiddelen verschaffen. Zoals in de vorige
jaren trad er een spanning in bij het begin van Juli wegens de grote
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uitgaven van de Rijksdienst voor Maatschappelijke Zekerheid in deze
periode van het jaar. In Augustus werd de toestand hersteld, maar
op een lager peil dan in het eerste halfjaar.

Nadat de callgeldrente in verrekening, tijdens de eerste negen
maanden van het jaar op 1,25 pCt vastgesteld bleef, liet men zé nader-
hand vrij bewegen onder invloed van vraag en aanbod, waardoor zij
tussen 1 pCt en 1,25 pCt ging schommelen.

Tot het einde van Juli bleef de omvang van de beurstransacties Effectenmarkt

tamelijk beperkt. Met ingang van Augustus daarentegen maakte
de lusteloze stemming, die maanden-
lang op de effectenmarkt heerste, Algemeen indexcijfer
plaats voor een levendige herne- der aandelennoteringen
mmg. ter Beurze van Brussel en Antwerpen

In de laatste maanden trad een
gevoelîg herstel van de noteringen
der niet-vastrenderende effecten in;
zij stegen tot een peil, dat sinds
het begin van 1948 niet meer was
bereikt. De aanpassing van de munt-
pariteiten veroorzaakte evenwel geen
speculatieve hausse-beweging.

De noteringen van de vastren-
derende effecten vertoonde reeds
bij de aanvang van het jaar een dui-
delijke stijging, die tot einde Decem-
ber aanhield.

Bron: Nationaal Instituut voor de Statistiek

Begin maand
Basistijdvak
1936 -1938

= 100

251
179

155
153
145
154
150
146
141
.141
146
147
163
162
164
166

Deze evolutie verschilt fundamenteel van die der vOrige jaren;
zij kan worden verklaard door de toeneming van de liquide middelen
in een afgenomen economische bedrijvigheid. Dezelfde oorzaak deed,
hoewel met een zekere vertraging, haar invloed gelden op de noteringen
van de niet-vastrenderende effecten.

1946 Maandgemiddelde .

1947 »

1948 »

1949 »

1949 Januari .
Februari ..
Maart .
April .
Mei .
Juni . ..
Juli . .
Augustus .
September ..
October ..
November .
December .
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De stijging van de kapitalisatievoet. die kenmerkend was voor de
effectenmarkt in de vorige jaren, maakte plaats voor een omgekeerde
beweging : het rendement van de 4 pCt Geünificeerde Schuld daalde
van het ene jaar op het andere van 4,71 pCt tot 4,46 pCt; de obligaties
van provinciën, steden en gemeenten brachten, per einde jaar, een
gemiddeld rendement op van 4,47 pCt tegen 4,60 pCt één jaar vroeger;
ten slotte, verminderde het gemiddeld netto-rendement der vennoot-
schapsobligaties van 4,86 pCt begin Januari tot 4,66 pCt einde
December.

Emlssles De overheid deed een ruimer beroep op de kapitaalmarkt dan
III 1948.

Netto-kapitaalemissies in 1949
Bron: Instituut voor de Statistiek

Maand I
Bedrag

in millioenen
franken

Daarentegen bleven de netto-
kapitaalemissies van de handels- en

nijverheidsondernemingen aanmerkelijk beneden het peil van vorig
jaar. Zij bereikten slechts een maandgemiddelde van fr 266,4 millioen
voor de eerste negen maanden tegen fr 401,9 millioen in 1948.

1936·1938 Maandgemiddelde .
1946 Maandgemiddelde .
1947 »
1948 »
1949 »

(Eerste 10 maanden)

1949 Januari .
Februari .
Maart ..
April ..
Mei .
Juni .
Juli .
Augustus .
September .
October .

72,7
260,4
375,2
401,9
266,4

327,3
390,4
152,9
51,9

200,1
390,3
716,9
88,5
59,1

286.8

Buiten de 4 pCt Sehatkistcerti-
ficaten in October uitgegeven, om-
vatten de emissies van de overheids-
sector : de tweede schijf van de
Lening tot "\Vederopbouw en diverse
leningen van de Nationale Maat-
schappij van Belgische Spoorwegen,
de Regie van Telegraaf en Telefoon
en de Nationale Maatschappij voor
Krediet aan de Nijverheid. In totaal
bedroegen de emissies van de over-
heid fr 14,6 milliard tegen fr 7,8 mil-
liard in 1948.

** *
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ECONOMISCHE EVOLUTIE

De voornaamste problemen waarvoor in de steenkoolnijverheid Nijverheid

een oplossing moest gevonden worden in 1949, waren de afzet van
de productie en de verlaging van de kostprijs.

Van Januari tot Augustus verzwakte de economische toestand van
deze nijverheid aanhoudend. De teruggang hield verband met het
verloop van de buitenlandse handel in steenkool en het afnemend

Steenkoolproductie
Bron: Directie van het Mijnwezen

Maandproductie Gemiddelde

I I
productie

Tijdvak Het Rijk Zuiderbekken Kempen per werkdag

(in duizenden tonnen)

1936-1938 Maandgemiddelde ..... 2.425 1.884 541 95,9

1947 » ...., 2.033 1.433 600 80,8
1948 » .... 2.223 1.561 662 87,7
1949 » (voorl.) 2.320 1.657 663 91,3

1949 Januari .......................... 2.446 1.733 713 97,8
Februari ........................ 2.331 1.657 674 97,1
Maart ............................ 2.619 1.856 763 97,0
April ............................. 2.428 1.744 684 97,1
Mei ............................... 2.398 1.731 667 95,9
Juni .............................. 2.353 1.689 664 94,1
.Tuli ............................... 1.869 1.293 576 74,8
Augustus ....................... 2.005 1.448 557 77,1
September . .. .. .. .... ........... 2.082 1.506 576 80,1
October ...... . . . . .......... ....., 2.361 1.715 646 90,8
November ...................... 2.394 1.705 698 95,8
December (voorlopig) ...... 2.568 1.832 736 98,2

binnenlands verbruik. Tijdens de eerste maanden van het jaar was
de uitvoer onbeduidend. Onze voornaamste buitenlandse afnemers
kwamen, bij gebrek aan Belgische franken, niet op de markt. Daartegen-
over werden aanzienlijke hoeveelheden steenkool ingevoerd, ondanks
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een lichte vermindering in het binnenlands verbruik ten gevolge van
de geringere bedrijvigheid in de grote steenkoolverbruikende bedrijfs-
takken. Deze invoer was mede oorzaak van de aangroei der voorraden
- deze laatste bereikten in September bijna 3 millioen t - en bracht
de gehele steenkoolnijverheid in een moeilijke toestand. Ten einde de
verdere toeneming van de voorraden te remmen, werd met ingang van
15 Juli de productie gedeeltelijk stilgelegd. Van Januari tot Juli daalde
het dagelijks extractiegemiddelde van 97.835 t tot 74.752 t.

Reeds in September trad er evenwel een verbetering in onder
invloed van de seizoenherneming en een wijziging in de handelspoli-
tiek van de Regering. Nieuwe maatregelen die op 1 October van kracht
werden, hebben deze verbetering nog aangewakkerd.

De invoer van steenkool en cokes werd tot de marktbehoeften
beperkt. Anderzijds kon de steenkoolnijverheid, ten koste van gevoelige
prijsverlagingen, opnieuw vaste voet krijgen op de Franse en Italiaanse
markten, alsmede enkele leveringen in Brazilië en Nederland plaatsen.
De uitvoer van steenkoolovertrof die van 1948 en bereikte bijna het
peil van 1947.

Daarna wijzigde de Regering het steenkooltarief, zodat het thans
meer aan de vraag is aangepast. Vooral de hoge prijzen voor fijne
,cokeskolen. die de cokesnijverheid benadeelden, werden verlaagd. Het
,nieuwe tarief bevordert de afzet van vette kolen en voorziet een hogere
prijsvoor kwaliteitskolen, De financiële toestand van de steenkool-
mijnen wordt hierdoor verbeterd.

In het nieuwe tarief bleef de gemiddelde prijs van de Belgische
steenkool naar verhouding hoger dan in het buitenland.

Ten. slotte werd een nieuwe politiek van kostprijsverlaging
ingeluid.

Het Solidariteitsfonds en het compensatiesysteem onder de steen-
koolmijnen werden afgeschaft. Voortaan zullen de winstgevende
mijnen hun gehele winst behouden; de deficitaire ondernemingen
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zullen rechtstreeks van de Staat een toelage verkrijgen, die iedere
maand met 1/20' zal verminderd worden. Deze afnemende hulpverle-
ning moet een aansporing zijn tot drukking van de kostprijs. Er werd
besloten na verloop van twintig maanden, de toestand van de steen-
koolindustrie te herzien en dezedefinitief te saneren, door fusies en
sluiting van de niet-renderende koolputten.

In het laatste kwartaal werd een vlug herstel van de productiviteit
in de mijnen waargenomen; deze benadert thans het vóór-oorlogse peil.
Bovendien kon de gedeeltelijke werkloosheid opgeslorpt worden. De
gemiddelde dagproductie steeg tot het niveau van 1936-1938, terwijl
de voorraden bij het einde van het jaar tot 1.750.000 t daalden.

De cokesniiuerheid had III 1949 met exportmoeilijkheden te
kampen.

Op de hinnenlandse markt daalden de leveringen nauwelijks
beneden het peil van 1948, hoewel talrijke bedrijven bij voorkeur
goedkopere energiebronnen benuttigden.

De uitvoer, die gedurende het eerstekwartaal sterk was terugge-
lopen, herstelde zich naderhand, doordat de traditionele markten
opnieuw werden geopend en de exportprijzen verlaagd. Desniettemin
bleef de afzet in het buitenland ruim beneden het niveau van 1948,
zodat de cokesnijverheid haar productie in 1949 met 10 pCt moest
inkrimpen.

De voortbrenging van elecirische stroom bleef op het peil van
1948 gehandhaafd. De voortdurende stijging van het verbruik sedert
het einde van de oorlog werd blijkhaar door de verzwakking van do
industriële bedrijvigheid geremd. Ook de ruime steenkoolvoorziening
had een inkrimping van het electriciteitsverbruik in verscheidene
nijverheidstakken tot gevolg.

De productie en het verbruik van gas liepen in 1949 enigszins
terug. De crisis in de cokesbedrijven deed de productie dalen, terwijl
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anderzijds het verbruik in de nijverheid afnam, ten gevolge van een
teruglopen der bedrijvigheid en een ruimere aanwending van steen-
kool. Daartegenover steeg het huishoudelijk gasverbruik in lichte mate.

De zeer hoge bedrijvigheid in de ijzer- en staalnijverheid gedu-
rende het eerste kwartaal, bereikte in Maart haar hoogtepunt. Daarna
liep ze nagenoeg aanhoudend terug. Het aantal hoogovens in werking
daalde van 48 bij het hegin van het jaar, tot 34 bij het einde van
de maand Novemher. Bovendien waren de ijzer- en staalproducenten
er toe genoodzaakt hun kostprijs te verlagen, om wille van de steeds
scherper wordende concurrentie op zekere markten.

De gemiddelde maandproductie van ruwijzer, ruwstaal en afge-
werkt staal vertoonde gedurende de eerste elf maanden van het jaar
slechts een geringe inkrimping t.o.v. 1948; ze handhaafde zich boven

het peil van de periode
1936-1938.

Productie van ruwijzer, ruwstaal en afgewerkt staal
Bron: Directie van het Mijnwezen

Tijdvak
.. I I AfgewerktRuwijzer Ruwstaal staal

(in duizenden tonnen)

1936 Maandgemid.
1937 »
1938 »
1936·1938 »
1947 »
1948 »
1949 »

(eerste 11maand.)

1949 Januari .
Februari .
Maart .
April .
Mei .
Juni ..
Juli ..
Augustus ..
September ..
October ..
November ..

267
317
202
261

235
328
314

376
355
397
342
332
308
277
258
266
277
269

259
315
184
253

235
321
316

363
350
409
350
334
317
274
263
269
275
270

206
241
147
198

206
267
258

306
301
325
283
288
267
202
227
215
219
205

Deze vermindering
van de geproduceerde
hoeveelheden IS niet aan
een voorafgaande in-
krimping der afzetgebie-
den te wijten. De uitvoer
van afgewerkte producten
der IJzer- en staalnijver-
heid, die 3.102.000 t
beliep III 1948, bereikte
immers 2.675.000 t voor
de eerste negen maanden
van 1949.

Onder invloed van de buitenlandse mededinging verdwijnen de
prijsverschillen geleidelijk, die in 1948 tussen de vrije en de geordende
markten bestonden.
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Op de binnenlandse markt werd het officiële prijstarief bij mInIS-
terieel besluit van 14 November ingetrokken en het speciaal gietijzer
alsmede de producten der ijzer- en staalnijverheid werden onder het
régime van de normale prijs gebracht.

Door deze maatregel werden de meervoudige prijzen en de extra-
prijzen voor onrechtstreekse uitvoer op de binnenlandse markt afge-
schaft en daalden de binnenlandse prijzen voor handelsstaal en dunne
platen.

De ondernemingen gegroepeerd in de metaalverwerkende indus-
trieën kenden een drukke bedrijvigheid tijdens de e.erste tien maanden

Productie der metaalverwerkende bedrijven
(onder-aannemingen niet in mindering gebracht)

Bron: Fubrimétal

Opgenomen Totale Uitvoer Leveringen aan de
bestellingen verzendingen binnenlandse markt

Tijdvak Waarde Waarde Gewicht. Waarde Gewicht Waarde Gewicht

Millioenen Millioenen Duizenden Millioenen Duizenden Millioenen Duizenden

franken franken tonnen franken tonnen franken tonnen

1947 Maandgemid. 3.063 2.643 120 793 36 1.850 84
1948 » 3.158 3.153 143 1.109 51 2.044 92
1949 » 2.553 3.297 139 1.351 56 1.946 83

(eerste 11 maanden)

1949 Januari ............ 2.820 3.494 153 1.380 65 2.114 88
Februari .......... 2.769 3.419 147 1.574 67 1.845 80
Maart .............. 2.930 3.496 155 1.433 66 2.063 89
April ...... . .. . . .... 2.613 3.518 150 1.422 63 2.096 87
Mei ................. 2.465 3.404 150 1.425 61 1.979 88
Juni ............ _... 2.271 3.520 153 1.556 70 1.964 83
Juli ................. 2.180 3.145 128 1.342 52 1.803 74
Augustus ......... 2.721 3.049 130 1.284 52 1.765 78
September ........ 2.359 3.085 127 1.151 42 1.934 85
October ............ 2.521 3.143 120 1.097 36 2.046 84
November _.. _..... 2.429 2.998 115 1.195 38 1.803 77

van het afgelopen jaar; de nieuwe stijging van de afzet in het buitenland
kon inderdaad ruim opwegen tegen de inkrimping van de vraag in het
binnenland. Deze gestegen uitvoerwaarde werd evenwel grotendeels
verwezenlijkt door vervaardiging en herstelling van rollend materiee1.
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Tegenover deze toegenomen waarde der· totale leveringen staat
echter de verminderde waarde der opgenomen bestellingen. Dit is te
wijten aan de verzwakking van de bedrijvigheid op de binnenlandse
markt en aan moeilijkheden in het handelsverkeer met Frankrijk en
Argentinië.

Anderzijds was de hierboven vermelde uitbreiding van de bedrij-
vigheid niet dezelfde in al1esectoren. De vooruitgang betrof niet alleen
de bouwen herstelling van spoorwegmaterieel, maar was eveneens op
te merken bij de fabrikanten van hefwerktuigen en apparaten voor
diverse bedrijven, bij de fabrikanten van rijwielen, telefoonapparaten,
draagbare wapens en de erbij behorende munitie, alsmede bij de mon-
tagefabrieken van autovoertuigen.

Daarentegen moesten de draadtrekkerijen, de ijzergieterijen, de
smederijen, de fabrikanten van landbouwmachines en werktuigen voor
metaalverwerking, alsmede de plaatbewerkende ondernemingen, hun
bedrijvigheid in verschillende mate inkrimpen.

In de sector van de scheepsbouw, de herstellingen uitgezonderd,
ging de toestand na een bevredigende eerste jaarhelft, geleidelijk
verslechten.

Europa bleef het belangrijkste afzetgebied van de metaalverwer-
kende nijverheid : hierin zijn Nederland, Frankrijk en de Skandina-
vische landen, de traditionele cliënten bij uitstek.

De Trizone was gedurende de eerste tien maanden een belangrijke
afnemer, doch het ging hier slechts om een tijdelijk verschijnsel.

Onder de overzeese afzetgebieden dienen in de eerste plaats
Belgisch-Congo en Brazilië vermeld.

In de nijverheid der non-ferrometalen waren de eerste negen
maanden van het jaar gekenmerld door een toenemende bedrijvig-
heid in de lood- en zinkproductie, een stabilisatie van de ruw
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koperproductie op het peil van 1938 en een afnemende voortbrenging
van geraffineerd tin. Gelet op de verwerkte hoeveelheden is de tin-
raffinering slechts van bijkomstige betekenis. De Amerikaanse aan-
kopen voor de strategische voorraadvorming hebben de productie van
tin kunstmatig op een zeer hoog peil gehouden.

De uitbreiding van de productie van ruwzink is ten dele aan een
betere grondstoffenvoorziening toe te schrijven.

In 1938 werd ongeveer 70 pCt der productie van ruwe metalen
uitgevoerd. Tijdens de eerste negen maanden van 1949 bedroeg het
aandeel van de buitenlandse afzet in de totale productie nagenoeg
68 pCt.

Productie der voornaamste non-ferro metalen
Bron: Secretariaat der Industrie van de non-ferro metalen

Ruwe producten (tonnen) Halffabrikaten (tonnen)
Tijdvak

I I I I IKoper Lood Zink Tin Koper Lood Zink

1938
Kwartaalgemid. 32.775 25.551 57.300 2..349 13.449 7.401 15.201

1947 » 32.924 10.130 33.253 3.536 21.760 6.360 12.377
1948 » 34.049 16.509 38.482 3.068 19.389 5.356 9.965
1949 33.485 18.41~ 44.890 2.581 17.348 5.256 7.316
(eerste drie kwart.)

1949
1ste kwartaal ... 30.897 16.677 45.750 2.640 20.441 4.726 7.424
2de kwartaal ... 34.725 16.337 45.819 2.827 15.406 4.902 5.429
3de kwartaal ... 34.832 22.232 43.101 2.275 16.227 6.141 9.096

Over het geheel daalde de productie der verwerkende bedrij-
ven ten gevolge van de inkrimping der afzetgebieden. Het export-
volume van halffabrikaten, dat in 1938 ongeveer 45 pCt van de
productie vertegenwoordigde, bedraagt dan ook op dit ogenblik nog
slechts ca. 35 pCt.

In de scheikundige nijverheid trad er met ingang van de maand
Juli een snelle kentering in. Zij kwam tot uiting in een gevoelige
inkrimping van de uitvoer en meer bepaald van meststoffen en
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andere producten van de grote minerale chemische bedrijven. Dit
verloop is aan eonjunctuurinvloeden toe te schrijven, doch het werd
nog verscherpt door valutamoeilijkheden in het internationaal handels-
verkeer. Dit ging gepaard met een prijsdaling op de binnenlandse
markt.

In de textielnijverheid was de bedrijvigheid in het afgelopen jaar
zeer verschillend van de ene onderneming tot de andere. Sommige
takken konden zich in een min of meer belangrijke herneming ver-
heugen, dan wanneer bij andere de moeilijkheden voortduurden of
zelfs toenamen. Een algemene tendentie kan dan ook bezwaarlijk wor-
den onderscheiden. Nochtans bleek er met ingang van Juli over het
geheel verbetering in te treden, aangezien de werkloosheid sedertdien
geleidelijk daalde. Kenmerkend voor het afgelopen jaar was de stijging
van de textieluitvoer en wel met ca. 10 pCt t.o.v, 1948.

In de vlaszwingelbedrijven hield de crisis aan. Van Januari tot
October daalde de gemiddelde prijs van de bereide vezel met ongeveer

15 pCt en die van vlaswerk in nog sterkere
mate. Reeds in het vorig jaarverslag werd
er op de oorzaken van deze crisis gewezen.
Deze doen zich nog steeds gelden, doch
werden enigszins verzacht, daar de bedrij-
ven zich, dank zij de ruime oogst, tegen
minder nadelige voorwaarden ruw vlas
konden aanschaffen. Daarentegen deed de
devaluatie van het pond sterling nieuwe

moeilijkheden in zake uitvoerprijzen oprijzen.

Vlasspinnerijen
Bron : N .1.S.

Productieindexcijfers I Basisjaar
1938 = 100

2de halfjaar 1948 00. " 77,8
lste kwartaal 1949 ' 82,2
gdc )} » 87,S
3de » » 87,3
October ........ 102,8

De productie der vlasspinnerijen vertoonde een lichte vooruitgang,
maar bleef nog ver beneden het normale peil.

Ook in de weverijen bleef de bedrijvigheid gering. De uitvoer van
lijnwaad naar de Verenigde Staten hernam in belangrijke mate, doch
dit afzetgebied - het enige dat nog bereikbaar is, alhoewel beschermd
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door hoge tolmuren - blijkt niet te volstaan om een duurzame wel-
vaart aan de vlasnijverheid te verzekeren. Hiervoor zou haar uitvoer
naar het Zuidelijk halfrond terug een normale omvang moeten
aanwerven.

In de katoennijverheid trad er een zekere verbetering in t.o.v. één
jaar geleden. De spinnerijen verhoogden hun productie met ca. 10 pCt,
dank zij een toegenomen binnenlandse
vraag naar garens en vooral dank' zij
de uitbreiding van de uitvoer, die dui-
delijk het peil van vorig jaar overtrof.
In de weverijen was het herstel minder
afgetekend; de verhoogde uitvoer was
niet toereikend om de productie te doen
stijgen. In de fabrieken van katoenen
tapijten blijft de productie zeer zwak.

Ka toenspinnerij en
Bron: N.LS.

Prod uctieindexcijfers I Basisjaar
1938 = 100

2de halfj aar 1948 ...... 97,4
1ste kwartaal 1949 .. 107,5

2de » » ..' ll4,4

3de » » ... 107,7

October .... ............. ll9,1

De prijzen der katoenen garens en -weefsels waren tot de maand
September naar daling gericht. Doch de wijzigingen in de muntpari-
teiten deden de tendentie omslaan.

In de wolwasserijen was
de bedrijvigheid bij het einde
van 1948 aanzienlijk gedaald.
Sindsdien handhaafde zij zich
op hetzelfde peil. Bij de
kaardwolspinnerijen trad er
sedert het begin van het jaar
een herneming in, dank zij
een gestegen binnenlandse
vraag. Een gelijkaardige beweging deed zich voor in de kamwolspinne-
rijen, onder invloed van de gestegen buitenlandse vraag, doch zij ving
eerst met Augustus aan, na een vrij lange periode van bedrijfsslapte
gedurende de zomer. In de weverijen nam de productie iets toe. De
prijzen die bij het begin van het jaar eerder daalden, werden sedert
de maand Augustus iets vaster.

Wolspinnerijen
Bron: N,LS.

Productieindexcijfers

I
Kam,

I
Kaard·

Basisjaar: 1938 = 100 garens garens

2de halfjaar 1948 ,.""""" 123,2 ll7,3
lBI.e kwartaal 1949 ......... 122,7 127,7

2de » » ......... ll2,7 134,2

3de » » ....... 136,0 150,8

October ........................ 156,3 166,7
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De voortbrenging van wollen tapijten bleef vrij hoog, alhoewel
de uitvoer naar de Verenigde Staten met grotere moeilijkheden gepaard
ging.

De productie van jutegarens en -weefsels kende geen vertraging,
de prijzen der weefsels daalden sterk in het eerste halfjaar, doch
herstelden zich in lichte mate bij het einde van het jaar. De afzet van
de jutenijverheid in het buitenland nam ruim toe.

De rayonnenijverheid maakt een crisis door. De prijzen zijn naar
daling gericht en de productie van de weverijen kromp aanzienlijk in.
Er worden weinig rayonneproducten in het buitenland verkocht en
hierin blijkt geen vooruitgang te willen intreden.

De confectie- en breigoedbedrijven zijn bijzonder zwaar getroffen
door de discriminele maatregelen van het buitenland t.a.v. de afge-
werkte producten. Zij bevinden zich dan ook in een zeer moeilijke
toestand; er heerst trouwens een uitgebreide werkloosheid in deze
bedrijfstak.

De bouwnijverheid kende, dank zij de toeneming van de parti-
culiere woningbouw, een enigszinsgunstigere toestand dan vorig jaar.
Het aantal verleende bouwvergunningen steegin vrij belangrijke mate
tijdens het eerste kwartaal en handhaafde zich naderhand afgetekend
boven het peil van 1939.

De bedrijven van bouwmateriaal hebben hiervan evenwel slechts
ten dele de gunstige invloed ondervonden, daar de exportmoeilijkheden
indeze sector toenamen.

De extractie in de steengroeven bleef beneden het peil van vorig
jaar. De vcrklaring hiervoor is te vinden in de inkrimping van de
uitvoer naar Frankrijk, onze voornaamste vóór-oorlogse cliënt, en naar
Duitsland. Op de binnenlandse markt bleef de afzet ongewijzigd.
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Tijdens de eerste tien maanden van het jaar lag de totale cement-
productie beneden het peil der overeenkomstige periode van 1948.

Het exportvolume verminderde mede onder invloed van de ver-
scherpte Britse, Duitse en Franse concurrentie. De Duitse producenten
kwamen op de Nederlandse markt, die traditioneel het voornaamste
afzetgebied voor Belgisch cement is.

Bij ministerieel besluit van 17 November werden de verschillende
cementsoorten onder het régime van de normale prijs gebracht.

De productie van gewone baksteen was geringer dan in 1948 .

.Indien de vraag op de binnenlandse markt - waar de belangrijkste
bestellingen over het algemeen van de particuliere sector uitgaan -
omvangrijker was dan in 1948, verminderde daarentegen de uitvoer.

Deproductie der keramische bedrijven lag, in haar geheel geno-
men, beneden het peil van 1948.

Deze vermindering is te wijten aan de afzetmoeilijkheden op
talrijke goed beschutte buitenlandse markten, evenals op de eigen
markt waar thans een zeer scherpe Duitse en Tsjecho-Slowa-
kische mededinging heerst. De producenten van deze landen
genieten het voordeel van lagere steenkoolprijzen en minder
hoge lonen. Deze laatste
vertegenwoordigen 50 pCt
tot 60 pCt van de kost-

producten ID porselein
vinden steeds een gerede
afzet. Daarentegen werd
de verkoop van vuurvaste
producten door de moei-
lijkheden in de glasnijverheid en in de ijzer- en staalnijverheid,
beperkt.

pnJs.

De electro-technische

Keramische bedrijven
Bron: Nationaal Instituut voor de Statistiek

Productieindexcijfers

I IBasistijdvak : kwartaalgemiddelde 1948 1949 (1)
van 1947 = 100

Dakpannen .................................... 95 97
Muurtegels in plateel ... . . . . . . . . . ... ... ... 127 84
Vloertegels .................................... 101 (2)
Porselein (vaatwerk ell nij verheide-

porselein) .................................... 114 110
Vaatwerk in plateel ........................ III 103

(1) Kwartaalgemiddelde voor de eerste negen maanden
van 1949_

(2) De publicatie van dit index-cijfer werd geschorst.
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De glasnijverheid kon haar toestand ten opzichte van vorrg ]Uar
niet verbeteren.

Terwijl de productie van vlakglas tijdens de eerste negen
maanden van 1948 het indexcijfer 91,5 (basisperiode 1938 = 100)
aanwees, werd gedurende de periode Januari-September 1949 het
indexcijfer 50 niet bereikt.

Uitvoer der voornaamste producten
van de glas- en kristalfabrieken
Bron: Nationaal Instituut voor de Statistiek

1936-1938 I 1948 I 1949 (1)

Producten

(maandgemiddelde in tonnen)

Vensterglas ......... 11.800 9.531 5.396
Gepolijst

spiegelglas ...... 2.600 1.962 1.865
Tafelglas .. .......... 1.090 1.996 1.603
Flessen, flacons,

grote flessen, enz. 585 2.201(2) 2.134(2)

(1) Gemiddelde der eerste 10 maanden.
(2) Incl. de andere glasfabrieken.

kromp. Deze industria1isatie kon

Deze daling van de
productie IS aan een
inkrimping der buiten-
landse afzetgebieden te
wijten.

De groei van de
glasindustrie III 1anden
die destijds traditionele
kopers waren, verklaart
waarom de uitvoer in-

enkel verwezenlijkt worden
mits beschermende tolmuren; desniettemin betekent ze een ernstig
gevaar voor de Belgische nijverheid, te meer daar de vensterglas-
productie thans met mechanische middelen geschiedt en bijgevo1g
geen gespecialiseerde arbeiders meer vergt.

De uitvoer van holglas blijkt minder door de hierboven vermeJde
factoren getroffen. Desondanks, daalde het productie-indexcijfer
(basis 1938 = 100) van 134,4 gedurende de eerste negen maanden
van 1948 tot94,7 tijdens dezelfde periode van 1949.

De diamantnijverheid begon het jaar in uiterst ongunstige omstan-
digheden. Daar de uitvoer van geslepen diamant tot beneden de helft
van zijn volume van 1947 terugliep, breidde de werkloosheid zich
voortdurend uit in de loop van het eerste halfjaar. In de maand Mei
nam ze zeer ernstige verhoudingen aan.
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Met ingang van de maand Juni trad
evenwel een geleidelijke verbetering in;
ze breidde zich uit in 'September enkele dagen vóór de muntaanpassin-
gen. De werkloosheid daalde maar bleef toch nog vrij hoog.

deze CriSIS zlJn
financiële aard.
bijzonder om

De oorzaken van
velerlei, maar vooral van
Het gaat hier III het
zekere deviezentransacties beneden de offi-
ciële koers, ten voordele van buitenlandse
mededingers en wel in ponden sterling
voor het aankopen van ruw diamant en in
Duitse marken voor de betaling der bewer-
king. Deze transacties ontnamen heel wat
werk aan de Belgische diamantslijperijen.

Invoer en uitvoer van geslepen
en nijverheidsdiamant .

(millioenen franken)

1947 Maandgemiddelde 184,9
1948» 158,4

1949 Ie kw. maandgeruid.
2e» »
3e» »

89,9
139,9
140,4

Aantal werklozen
in de diamantnijverheid

(volledige en gedeeltelijke)

1949 Januari 7.247
April................... 12.400
Juli 10.313
October 5.554

De toestand in de landbouw kenmerkte zich hoofzakelijk door Landbouw

uitstekende opbrengsten en daling der verkoopprijzen.

Oppervlakte van verschillende teelten
Bron: Nationaal Instituut voor de Statistiek

1939 I 1947 I 1948 I 1949
Teelten

(in duizenden hectaren)

Broodgranen .................... 267,4 170,4 235,3 255,4
waarvan Tarwe ........... 1!J3,6 7'l,5 143,1 15!J,9

Rogge ........... 134,8 85,1 86,1 94,7
Spelt .............. 7,3 3,6 4,4 6,1
Masteluin ........ 1,7 iI,fl 1,6 1,6

Overige graangewassen ..... 278,9 313,5 266,7 246,6

Nijverheidsplanten ........... 107,0 89,5 82,4 94,5
waarvan Suikerbieten ..... 54,3 5!J,2 45,2 59,9

Vlas .............. 44,7 !J7,8 30,1 !J6,l
Cichorei ........... 4,8 4,5 s.s 2,4
Tabak ........... !J,3 !J,6 1,6 1,4

Aardappelen .................... 147,5 84,3 88,2 88,7

Weiland .......................... 808,6(1 ) 777,7 788,9 787,6

(1) Raming.
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Bleef de totale beteelde oppervlakte nagenoeg gelijk met die van
1948,de indeling der verschillende teelten onderging evenwel zekere

wIJzlgmgen.
De tarweteelt breidde zich met 10.000 ha. uit, zonder nochtans

de vooropgestelde 170.000ha. te bereiken, die, onder de huidige
technische voorwaarden,als een maximum te beschouwen zijn.

De vermindering van de oppervlakte der overige graangewassen
is toe te schrijven aan een inkrimping van het haverareaal met
15.000 ha. De vraag naar deze graansoort wasinderdaad wegens het
geringer aantal paarden tamelijk zwak, zodat de verkoopprijzen
aanzienlijk beneden die van andcre granen, zoals rogge, gerst en spelt,
kwamen te liggen.

Over het geheel genomen, breidde de teelt van nijverheidsplanten
zich uit. Zo de suikerbietenteelt, wegens de voordelige prijzen, met
15.000 ha. toenam, deed het vooruitzicht van afzetmoeilijkheden
daarentegen het vlas- en tabakareaal verder inkrimpen. De ontoerei-
kendheid der afzetgebieden verhinderde de uitbreiding van het
cichoreiareaal.

De veeteelt hernam in de Belgische landbouw nagenoeg de plaats
die zij vóór de oorlog bekleedde. Het herstel van de veestapel begunstigd
door de prijsdaling van het veevoeder en een betere voorziening hier-
van, geschiedde in een vlugger tempo dan in 1948.

Veestapel
Bron: Nationual Instituutvoor de Statistiek

1\)39 I 1\)47 I 1\)48 I 1949

Veestapel
(duizenden stuks)

Landbouwpáarden ........... 245 265 253 244

Runderen ....................... 1.599 1.729 1.715 1.879

waarvan melkkoeien ..... 885 762 776 849

Varkens .......................... 855 616 658 1.076

Pluimvee ....................... 4.557 (1) 5.'(47 6.193 8.630

waarvan leghennen .... ' ... 4.222(1 ) 5.103 5.280 5.990

(1) Naar de telling van JUUl 1940.
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Wegens de uitbreiding van de voederteelten kon de veestapeJ
bovendien in ruimere mate dan verleden jaar, van binnenlands vee-
voeder worden voorzien.

De getalsterkte van de rundstapel overtrof in aanzienlijke ma.te
het peil van 1948. Hij telt thans 73.000 melkkoeien meer, ook al werd
het vóór-oorlogse cijfer nog niet bereikt.

Daartegenover heeft een sterke aangroei van de varkensstapelde
markt van het varkensvlees verzadigd en een ineenstorting van de
prijzen veroorzaakt. De varkensstapel groeide in 1949 met 418.000
eenheden aan, hetgeen overeenstemt met een toeneming van 64 pCt
t.o.v. vorig jaar.

De paardenstapel kromp verder in wegens de toenemende
motorisering der landbouwondernemingen en de vermindering van de
afzetmogelijkheden.

De graanteelt. leverde een buitengewoon goede oogst. Voor de
tarwe, werden de stoutste verwachtingen overtroffen. De voortge-
brachte hoeveelheden worden op 500.000 t geraamd, tegen 330;000 t
in 1948. Dank zij de uitstekende suikerbietenoogst kon de suikerpro-
ductie tot nagenoeg 300.000 t worden opgevoerd, d.w.z. 80.000 t meer
dan één jaar te voren. De eigen behoeften - op 265.000 t geschat -
werden dan ook ruim door de nationale productie gedekt en, in tegen-
stelling met de vorige jaren, stelt zich thans het probleem van de afzet
van het productie-overschot.

De overvloed van de fruitoogst bemoeilijkte de afzet. De vraag op
de binnenlandse markt was inderdaad ontoereikend en het buitenland
kocht weinig aan.

De verkoopprijzen van het fruit daalden dientengevolge, wat niet
het geval was voor de groenten, waarvan de productie - die van
witloof en tomaten uitgezonderd - t.o.v. vorig jaar verminderde.

Voor de dierlijke producten was de eigen voortbrenging, ondanks
het herstel van de veestapel, ontoereikend, zodat nog vlees, boter en
melk dienden ingevoerd.
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De boterproductie, welke die van 1948 overtrof, werd op onge-
veer 70.000 t geraamd voor een verbruik van 96.000 t. De consumptie
_ geschat op 290.000 t -, werd ten belope van 222.000 t gedekt
door de nationale productie, die het peil van vorig jaar iets overtrof.

België keurde, bij de wet van 2 Juni 1949, de Internationale
Tarwe-Overeenkomst goed, waardoor het 550.000 t tarwe - d.i. de
helft van zijn jaarlijkse behoeften - tegen een maximum-prijs van
1,98 Canadese dollar per bushel, kreeg toegewezen.

Door een reeks ministeriële besluiten werden een groot aantal
landbouwproducten onder het régime van de normale prijs gebracht;
dit gebeurde o.m. voor tarwebloem op 12 Augustus. Nochtans besloot
de Regering, wegens de gevolgde landbouwpolitiek, een renderende
tarweprijs aan de landbouwers te verzekeren. Aldus -zal de prijs van
deze graansoort van September 1949 tot Juni 1950, door een twee-
maandelijkse verhoging met 2 frank, van 424 tot 436 frank per honderd
kilogram vermeerderd worden. Zodoende hoopte de Regering een over-
dreven aanvoer van tarwe in het begin van de verkoopperiode te verhin-
deren. Vermits de vastgestelde prijzen, in September noch in October
konden worden bereikt, werd het bijmengingspercentage van de
inheemse tarwe geleidelijk verhoogd.

Indexcijfers van de landbouwprijzen en van de productiekosten
Bron: Ministerie van Landbouw

Indexcijfer van de prijzen Indexcijfer
der landbouwproducten

Tijdvak
van de

Plantaardige \ Vhd "\ Te zamen
productie-

teelten ee ou en) kosten

1936-1938 ......... , ....... 100 100 100 100

1947 December ......... 407 387 396 366

1948 » ......... 343 435 397 386

1949 Januari ............ 348 432 398 392
Februari .......... 337 400 374 389
Maart .............. 352 384 371 385
April ............... 350 404 382 382
Mei ................. 374 420 401 385
Juni ................ 378 420 403 388
Juli ..... " .......... 353 391 376 393
Augustus .......... 334 383 363 392
September ........ 317 374 350 392
October ............ 321 353 340 391
November ......... 328 350 341 391
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Sedert Augustus 1948 werden, zowel op de binnenlandse als op
de wereldmarkt, tekens van verzadiging merkbaar en van toen af
begonnen de landbouwprijzen te dalen. Onderbroken van April tot
Juni 1949, hernam de daling in Juli.

Hoewel de prijzen der dierlijke producten nog sterker terugliepen
dan die der plantaardige, bleven ze toch meer renderend.

De productiekosten kenden een vrij star verloop. Daaruit volgde,
dat de marge tussen het indexcijfer van de prijzen der landbouw-
producten en dat der productiekosten -- een eenvoudige maatstaf ter
beoordeling van de rendabiliteit in de landbouw - negatief werd.
De landbouwers gingen dan ook door bemiddeling van de landbouw-
organisaties, om steunmaatregelen verzoeken. Deze werden hun ver-
leend in de vorm van een invoerverbod op rundvee, paarden en
varkens. Ten einde een prijsdaling van de boter te verhinderen,
geschiedt de invoer uit Nederland tegen een prijs welke die van de
Nederlandse markt ruim overtreft.

De verwezenlijking van de Voor-Unie III het raam van Benelux
heeft, vooral na de devaluatie, sterke onrust in de landbouwkringen
veroorzaakt. Zij hebben de handhaving geëist van het protocol van
9 Mei 1947, dat minimum-invoerprijzen voorziet, waaronder elke
partij de invoer uit het partnerland mag beperken en zelfs stopzetten.

Afgezien van de binnenscheepvaart, was debedrijvigheid III het Vervoerweze!t

vervoerwezen minder druk dan in 1948.

Bij de spoorwegen was de schaarste .aan rollend materieel een
minder belangrijk probleem gev,Tordenen kon dan ook meer aandacht
aan een betere benuttiging van de vervoermiddelen worden besteed.
Een verhoging van het rendement werd vastgesteld.

Gemeten naar het aantal beschikbaar gestelde wagons, vermm-
derde de hoeveelheid vervoerde goederen en de vraag naar transport-
middelen wegens een zekere verschuiving van het spoorwegvervoer
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naar de binnenvaart en een verzwakking van de economische bedrijvig-
heid, vooral met ingang van Maart. Het afgenomen verkeer is immers
zowel aan een vermindering van het binnenlands als van het interna-
tionaal vervoer te wijten. Daarentegen nam het doorvoerverkeer toe.

Ondanks de Staatstoelagen was de financiële toestand van de
Nationale Maatschappij van Belgische Spoorwegen zeer deficitair. Op
23 November kondigde de Regering nieuwe maatregelen aan om deze
toestand te saneren: tariefverhoging, vervanging van zekere niet-rende-

rende lijnen door het wegver-
Vervoer van zware goederen per spoor
Bron: N:ationâle Muatschnppij van Dclgische Spoorwegen

Duizenden Millioenen
Tijdvak vervoerde ton-

tonnen kilometers

1\J38 Mal),ndgemid. (1) 6.170 458

1947 » 5.004 489
1948 » 5.323 513
1949 » 4.969 469

(11 eerste maanden)
1949 Januari ............ 5.379 541

Februari ........... 5.027 485
Maart .............. 5.322 506
April ....... ... . ..... 4.869 461
Mei ................. 4.742 455
Juni ...... . .... .... . 4.633 435
Juli ................. 4.112 400
Augustus ~......... 4.473 438
September 4.932 454
October ....... ;.... 5.553 486
November ........... 5.615 503

(1) Incl. de Nord·Beige.

voer, stopzetting van nieuwe
indienstnemingen van personeel.

De Nationale Maatschappij
van Buurtspoorwegen vervoerde
minder reizigers en goederen
dan in 1948. Ook dit bedrijf
verkeert in een moeilijke finan-
ciële toestand. 'Vegens de uit-
putting van de reservefondsen
en de StaatsvoorschoUen stelde
de Regering, op 2 December
voor, de tarieven te verhogen
en de uitgaven te besnoeien.

De binnenscheepvaart nam loe dank zij de uitbreiding van de
Rijnvaart en van het hinnenlands vervoer.

De zeescheepvaart verloonde daarentegen een zwakkere bedrij-

vigheid.

Het zeeverkeer in de Antwerpse haven bleek niet meer in hetzelfde
tempo te stijgen. Sommige aanwijzingen zijn gunstig, inzonderheid
wat het aantal binnengevaren schepen betreft, dat gemiddeld 793 een-
heden metende 1.799.000 t per maand bereikte. Ook het maand-
gemiddelde van het aantal met lading vertrokken schepen, zegge
652 eenheden, overtrof sterk het peil van 1948. De op ballast
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vertrokken schepen vertegenwoordigen maar 18 pCt meer van het
totaal der uitgevaren schepen, tegen 23 pCt in 1948. Hier staat evenwel
tegenover, dat het aantal geregelde scheepvaartlijnen met ingang van
Mei niet verder toenam. Er is minder werkgelegenheid in de haven; op
een getalsterkte van 15.000 havenarbeiders waren er 6.000 tot 7.000
werkloos. Vooral bij de scheepsherstellers heerste er in het afgelopen
Jaar, een uitgebreide werkloosheid.

Haven van Antwerpen
Zeescheepvaart

Bron: Hnvenbestuur te Antwerpen en Nation as l Instituut voor de Statistiek

Binnengekomen schepen Vertrokken schepen

Tijdvak Duizenden Goederen Aantal Aantal Goederen
Aantal (duizenden (duizenden
schepen

register- metrieke geladen schepen metrieke
tonnen tonnen) schepen. op ballast tonnen)

1936 Maandgemid. 952 1.920 1.035 800 152 1.064
1937 l> 1.032 2.093 1.193 864 167 1.177
1938 » !J80 2.012 989 846 134 975
1936-1938 » !J66 1.966 1.012 823 143 1.020

1947 » 668 1.688 1.331 485 182 520
1948 » 706 1.703 1.149 549 160 597
194!J » 793 1.799 947 (1) 652 141 709 (1)

(eerste 11 maand.)

1949 Januari ........ .757 1.702 824 624 129 533
Februari ...... 706 1.618 992 602 124 662
Maart .......... 783 1.744 854 667 128 693
April ........... 802 1.831 849 673 124 724
Mei ............. 827 1.849 1.042 640 168 640
Juni ............ 865 1.949 1.032 695 156 699
Juli ............. 840 1.925 974 692 166 701
Augustus ..... 826 1.867 1.075 666 140 712
September .... 787 1.745 953 666 139 813
October ....... 763 1.832 871 622.. 136 911
November .... 767 1.727 - 630 142 -

(1) Maandgemiddelde van de eerste tien maanden.

Het totale goedPTPnverl<eer verminderde, door de aanhoudende
inkrimping van de invoer ter zee en in geringere mate door de afneming
van het doorvoerverkeer.

De hoeveelheid ingeladen goederen steeg immers nietvoldoende
om het verlies op de lossingen goed te maken. Dit betekent. evenwel
niet dat de uitvoer ter zee geen bevredigende vooruitgang maakte.
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Werkkrachten

Het zwakke punt in het zeeverkeer te Antwerpen ligt dus steeds
bij de doorvoer. In weerwil van een stijging der hoeveelheid getran-
siteerde goederen t.O.V.1948, bereikte hij slechts 37 pCt van het peil
van 1938. Vóór de oorlog verzekerde de uitwaartse doorvoer het even-
wicht in de ladingen en lossingen.

Daar de havenrechten door de muntaanpassingen in September
duurder geworden zijn voor het buitenland, blijken de omstandigheden
thans gunstiger te zijn voor de Nederlandse havens dan voor de

Antwerpse haven.

Het havenverkeer te Gent was in 1949 minder druk dan één jaar
te voren, daar aanzienlijk minder goederen uit zeeschepen werden
gelost. Daarentegen verhoogde de uitvoer, doch niet in voldoende mate
om het verlies op de invoer goed te maken.

De evolutie die zich in het tweede halfjaar van 1948 op de arbeids-
markt begon af te tekenen, handhaafde zich in 1949.

Daar evenwel de werkloosheid bij het begin van het jaar een
aanmerkelijk hoger peil had bereikt dan één jaar vroeger, was de
uitbreiding naar verhouding minder snel dan in 1948. Doch, afgezien
van seizoen- of toevallige bewegingen,. zoals de stakingen der grens-
arbeiders, steeg de werkloosheid regelmatig en aanhoudend.

Slechts enkele bedrijfstakken bleven hiervan gespaard
chemische nijverheid, glasnijverheid, textielnijverheid, waar het aantal
volledig werklozen over het gehele jaar gezien stabiel bleef of zelfs

iets terugliep.

De werkloosheid breidde zich uit in de metaalnijverheid en de
steenkoolmijnen, twee belangrijke basisindustriën die tot dusver niet
door de algemene teruggang waren getroffen.
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De personeelbezetting in de metaalnijverheid verminderde sedert
het begin van het jaar met ruim 25.000 eenheden; hierdoor steeg het
aantal geheel werklozen in deze sector aanzienlijk, hoewel lang niet in
dezelfde verhouding.
In de steenkoolnij-
verheid werden onge-
veer 12.000 arbeiders
uitgeschakeld. Doch
hetaantal werkzoeken-
den nam hier slechts
met 2 à 3.000 eenhe-
den toe, daar de
grote meerderheid
der ontslagen arhei-
ders vreemdelingen
zijn die niet de ver-
eiste voorwaarden
vervullen, om van de
werklozensteun te

Daggemiddelde der gecontroleerde arbeiders
Bron: Steunfonds voor Werklozen

Indeling in

Totaal
Tijdvak geheel I gedeeltelijk

werklozen werklozen

(duizenden eenheden)

1936·1938 Maandgemid. 151,7 - -
1946 » 67,3 48,0 19,3
19·!7 » 67,6 35,7 31,9
1948 » 129,2 81,0 48,2
1949 » 234,9 174,0 60,9
1948 Mei ..................... 94,0 59,6 34,4

December ............. 252,8(1 ) 172,4(1) 80,4
1949 Januari ................ 253,6(1 ) 173,4(1) 80,2

Februari ............... 239,7 (1) 173,1(1) 66,6
Maart .................. 236,9 172,2 64,7
April .................... 219,9 167,5 52,4
Mei ...................... 212,6 158,4 54,2
Juni ..................... 215,3 158,9 56,4
Juli ...................... 220,5 159,0 61,5
Augustus .............. 214,7 154,0 60,7
September ............ 228,4 164,0 64,4
October ................ 251,1 (1) 196,5 (1) 54,6
November ............. 259,4(1 ) 210,4(1 ) 50,0
December ............. 265,1 (1) 202,1 (1) 63,0

kunnen genieten. De
besparingen op het
personeel gingen in
de steenkoolmijnen gepaard met het toepassen van een gedeeltelijke
werkloosheid, waardoor gemiddeld enkele duizenden arbeiders geb'of-
fen werden.

(1) Incl, de stakende grensarbeiders.

Naar verhouding van hun totale personeelsterkte werden volgende
bedrijfsgroepen het sterkst door de werkloosheid getroffen : diamant-
nijverheid, houtnijverheid, confectienijverheid, hotelbedrijven, ver-
voerwezen. In de diamantnijverheid deed zich evenwel sedert de deva-
luatie een lichte herneming voor. In absolute getallen, is de werkloos-
heid het grootst bij de ongeschoolden, alsmede in de metaalnijverheid,
de textielnijverheid en bij de bedienden.

Verder heeft de werkloosheid zekere structuurveranderingen
ondergaan.
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Het aantal geheel werklozen is sedert één jaar in aanzienlijk ster-
kere mate toegenomen dan het aantal gedeeltelijk werklozen. Het
bereikte een maandgemiddelde van ca. 10 pCt der loontrekkende

bevolking.

Hierin IS een belangrijk groter aandeel jonge arbeiders dan in
1948 begrepen: ca. 37 pCt van de geheel werklozen zijn minder dan
30 jaar oud. De werklozen boven de 50 jaar, hoewelook in die stijging
betrokken, vertegenwoordigen nog slechts één vierde van het totaal.

Ten slotte steeg ook de gemiddelde duur van de werkloosheid:
III september 1949, laatste datum waarvoor gegevens gekend zijn,
hadden nagenoeg 60 pCt van de geheel werldozen de arbeid sedert
meer dan drie maanden stilgelegd.

Weliswaar komen in deze categorie gedeeltelijk arbeidsongeschikte
werklozen voor, alsmede gelegenheidsarbeiders.

Doch dit neemt niet weg dat hierin een stijgend aantal volstrekt
arbeidsbekwame arbeiders begrepen zijn, die werk verlangen.

De indeling van de werkloosheid volgens het landsgedeelte is niet
meer zo scherp afgetel<end. In de Vlaamse provinciën komen nog steeds
de meeste werklozen voor, doch de stijging was in de laatste maanden
naar verhouding sneller in Henegouwen, Luik en Brabant.

Gebrek aan geographische en technische mobiliteit van de werk-
krachten was, tot voor kort, een grote oorzaak van uitbreiding der
werkloosheid. De invloed hiervan blijkt naderhand te zijn verminderd,
vermits de werklooshed zich ging uitbreiden tot provinciën en bedrijfs-
takken die tot dusver min of meer waren gespaard gebleven en het
tekort aan geschoolde werkkrachten, dat vóór enkele maunden nog in
zeer belangrijke sectoren heerste, nagenoeg verdwenen is.

De oorzaken van de toeneming der werkloosheid sedert het begin
van het jaar zijn velerlei en zeer verschillend van aard en economische

betekenis.

- 58-



Onder de factoren die het meest duidelijk hun invloed deden
gelden, vermelden wij, buiten de toeneming van hef gezamenlijk
aantal werkkrachten : eensdeels de verbetering in de productievoor-
waarden, zoals stiptheid, arbeidsproductiviteit, technische uitrusting,
rationalisatie van de arbeid, en anderdeels de verzwakking van de
bedrijvigheid in bepaalde industriën.

Het aandeel van elke factor in de stijging van de werkloosheid kan
bezwaarlijkworden afgemeten. Het blijkt wel dat de verhoogde pro-
ductiviteit aanvankelijk overwoog. Dit komt vrij duidelijk tot uit-
drukking in de metaalnijverheid, waar de productie tot Maart 1949
toenam, dan wanneer de personeelsterkte reeds sedert. verscheidene
maanden aanzienlijk was ingekrompen. Zij was eveneens van grote
invloed in talrijke textiel-, glas- en landbouwbedrijven, die in het afge-
lopen jaar een belangrijke inspanning leverden om hun uit.rusting te
rat.ionaliseren.

De conjunct.uurbeweging bleek in het. tweede halfjaar een grotere
invloed uit te oefenen,' ook al konden verschillende belangrijke
industrietakken zich de laatste weken in een herneming verheugen.

. De uitkeringen aan de werklozen drukken thans zwaar op de
Staatsuitgaven.

Voor het gehele jaar zullen de gezamenlijke uitguven uit dien
hoofde waarschijnlijk zowat fr 5 milliard belopen. De bijdragen in de
werkloosheidsverzekering door de personen aan de maatschappelijke
zekerheid onderworpen, kunnen weinig meer dan één derde van de
uitkeringen dekken en geraamd wordt, dat het aandeel van de
begroting fr 4 milliard zal te boven gaan. In 1948 bedroeg het
.Ir 800 miUioen.

De werkloosheidsvergoedingen werden bij ministerieel besluit van
23Maart 1949 verhoogd. Naderhand werden nog bijkomende uitkerin-
gen voor hoofden van kroostrijke gezinnen toegekend.
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Prijzen en lonen

Het Regeringsprogramma ter bestrijding van de werkloosheid is
bij het begin van het jaar het stadium van zijn practische toepassing
ingegaan. De goedgekeurde investeringscredieten voor het gehele
dienstjaar 1949 bedroegen ca. fr 9,9 milliard. Blijkens de begro-
tingsramingen zullen zij in 1950 fr 13,4 milliard bereiken.

In 1949 waren de prijzen sterk naar daling gericht.

Dit verloop hield tot September aan.

Na de devaluaties werd het meer weifelend, daar de pariteitswijzi-
gingen plotse en zeer uiteenlopende bewegingen veroorzaakten.

Bij de groothandelsprijzen begon de teruggang omstreeks het
midden van 1948.

Gezamenlijk indexcijfer
der groothandelsprijzen

Naderhand nam hij toe ten gevolge
van de geleidelijke verdwijning van de
wereldschaarste en de inkrimping van de
binnenlandse vraag.

Bron: Ministerie van Economische Zaken

Tijdvak I Indexcijfer

1936-1938 .... ........ 100
1949 Januari ........ 390

Februari ...... 384
Maart .......... 378
April ....... " .. 373
Mei ............. 372
Juni .... ....... 366
Juli ..... 364
Augustus -- 363
September 361
October --- 361
November 361

De daling der wereldprijzen ten
gevolge van de algemene stijging van het
aanbod, moest uiteraard een sterke druk
op de Belgische prijsstructuur uitoefenen .
Onze invoer- en uitvoerprijzen waren
immers bijzonder sterk door de vroegere
stijging van de wereldnoteringen aange-

trokken. Bovendien was deze beweging naar verhouding sneller
geweest bij de uitvoerprijzen, daar de Belgische producten over het
geheel ruim bevoordeligd geweest waren door een snel herstel van de
nationale productie.

De baisse-beweging bestreek niet alle producten, noch alle markten
in dezelfde verhouding en op hetzelfde tijdstip.
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De prijzen der landbouwproducten en textielgoederen begonnen.
reeds in 1948 te dalen. De prijsinzinking der chemische producten nam
aanvang bij het begin van 1949. De metaalproducten konden heel wat
langer stand houden.

Aan de vooravond van de devaluatie waren de groothandelsprijzen
over het geheel aanmerkelijk teruggelopen. Steenkool was een der
zeldzame essentiële goederen, die niet door deze beweging werd aan-
getast. De prijzen hiervan ondergingen zelfs een nieuwe aanpassing,
waardoor de gemiddelde prijs verhoogd, doch het tarief voor fijne
cokeskolen verlaagd werd.

Gedurende het laatste kwartaal vertoonden de prijsbewegingen
een veel grotere verscheidenheid, zodat het thans onmogelijk is
het verloop van het gezamenlijk indexcijfer in de eerstvolgende
maanden te voorzien.

Inderdaad, bij het einde van de maand December, vertonen de
wereldmarkten steeds een onzekere en weinig homogene tendentie. Er
doen zich nog immer overdreven prijsdispariteiten voor onder talrijke

. gelijksoortige producten die op verschillende markten worden
genoteerd.

Tal van sterlingprijzen gingen opwaarts.

Doch deze stijgingen zijn niet noodzakelijk de weerspiegeling van
een prijshoudende markt. Zij werden in enkele gevallen, met name voor
tin en lood, gedurende de laatste weken gedeeltelijk te niet gedaan.
Over het geheel bleven zij trouwens iets beneden het devaluatiepercen-
tage van het pond sterling tegenover de dollar en zelfs tegenover de
Belgische frank.

De verlaging van de Britse prijzen in dollars uitgedrukt, blijkt tot
dusver maar weinig invloed uit te oefenen op de Amerikaanse noterin-
gen, die verder door de overheidssteun aan de landbouwprijzen, alsmede
door de binnenlandse vraag en de politiek van strategische voorraad-
vorming beïnvloed worden. Ondanks fragmentaire baisse-bewegingen
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was de Amerikaanse markt zeer prijshoudend en kon er zelfs een licbte
stijging worden opgemerkt, met name voor koper, katoen. en wol.

In Belgische franken uitgedrukt, zijn de dollarprijzen sedert de
devaluatie gestegen. De terugslag hiervan op de Belgische groothen-
delsprijzen werd sneller aangevoeld dan de daling der sterlingprijzen.
Niettemin werd het globaal indexcijfer van het Ministerie voor Econo-
mische Zaken slechts in geringe mate door de gedeeltelijke stijgingen
sedert September, beïnvloed. De dalende beweging kwam tot istaan,
doch er trad geen opwaartse tendentie in.

Overigens bleven einde December 1949 de meeste stijgende
prijzen nog benedenhun peil van December 1948.

Voor heel het jaar was de daling het sterkst bij de vee-
prijzen en meer in het bijzonder bij die van varkensvlees, alsmede bij
textielgoederen en metaalprodueten. De belangrijke winstmarge op de
uitvoer van ijzer- en staalproducten is grotendeels verdwenen. Op alle
markten vielen er aanzienlijke prijsdalingen waar te nemen. Deze
beweging kwam na de devaluatie nog scherper tot uitdrukking.

Hierdoor konden de meeste belangrijlœ producten, die nog aan
overheidsreglementering onderworpen waren - waaronder de non-
ferro metalen, een hele reeks metaalproducten, de textielgoederen en
vlees - onder het stelsel van de « normale prijs » gebracht worden.

De Belgische kleinhandelsprijzen vertoonden een met de groothan-
delsprijzen overeenstemmende beweging,

Doch bij de producten die in het indexcijfer van het Ministerie
van Economische Zaken worden opgenomen, treedt deze tendentie
minder aan het licht. De prijsdaling van laatstgenoemde goederen,
blijkt in sommige gevallen slechts een tragere of, zelfs ruim verzachte
uitwerking te hebben.

Zij werd sterk aangevoeld in de sector van de voedingsmiddelen
en meer in het bijzonder bij de producten van de varkensteelt.
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De -prijzen hiervan glH-
gen alle van Januari
tot December aanmerke-
lijk achteruit. Hiermee
was de stijging van 1948
grotendeels te niet ge::
daan. Daarentegen bleven
de prijzen van rundvlees
ongewijzigd, evenals de
gemiddelde prijs van de
inheemse boter.

Indexcijfer der kleinhandelsprijzen
Bron: Ministerie van Economische Zaken

Algemeen Voedings- Andere
Tijdvak

indexcijfer middelen producten

1936-1938 ............. 100 100 100

1949 Januari ....... 393 384 411
Februari ...... 388 375 410
Maart .......... 381 366 408
April ........... 380 362 409
Mei ..... . . . .... . 379 359 408
Juni .... . ....... 381 364 408
Juli ............. 379 361 408
Augustus ..... 378 361 407
September .... 379 362 406
October ....... 376 358 407
November .... 377 359 406
December .... 375 357 406

Het gemiddelde loonpeilovertrof in September 1949 nog in lichte
. ~

mate dat van het begin van het jaar.

Nochtans begon .de verminde-ring van de werkgelegenheid lil de
laatste maanden een ongunstige invloed uit te oefenen op de bezoldigin-
gen der arbeiders in bepaalde nijverheidstakken en wel in de metaal-
nijverheid, de textielnijverheid, de ledernijverheid en de steenkool-

_nijverheid.

De gezamenlijke evolutie van de buitenlandse handel van de
Belgisch-Luxemburgs Economische Unie was niet eenvormig in 1949.

De gunstige ontwikkeling, die reeds de vorigejaren in het goede-
renverkeer tussen de Unie en het buitenland werd waargenomen,
tekende zich in de eerste zeven maanden veel sterker af, waarna even-
wel een kentering intrad.

. Niettemin waren de ge:zamenlijke resultaten nog merkelijk beter
dan in 1948; ze evenaarden nagenoeg het peil van vóór de oorlog.

De invoer, die sedert de bevrijding geleidelijk en sterk was toege-
nomen, daaldevan een maandgemiddelde van fr 7.293 millioen in 1948
tot fr6.801 millioen tijdens het beschouwde jaar. Deze wijziging
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III de gezamenlijke waarde houdt verband ~n met een vermindering
van de ingevoerde hoeveelheden, én met een prijsdaling op de markten
van herkomst. De indexcijfers van het invoervolume liggen voor nage-
noeg al de maanden van 1949 beneden het peil van 1948. Van het ene
jaar op het andere daalde dit indexcijfer van 107 (basisjaar
1938 = 100) tot 100 (gemiddelde der eerste elf maanden).

Bijzondere handel van de Belgisch·Luxemburgse Economische Unie
Bron: Nationaal Instituut voor de Statistiek

Invoer Uitvoer
Verhouding

Handels-
Uitvoer

balans

Tijdvak Gewicht Waarde Gewicht Waarde (millioenen Invoer

(duizenden (millioenen (duizenden (millîoenen franken)

tonnen) franken) tonnen) franken)
pCt

1936.1938 Maandgem. 2.868 2.019 1.912 1.859 - 160 9.2

1947 » 2.322 7.130 1.070 5.138 - 1.\)92 7.2
1948 " 2.432 7.293 1.258 6.177 - 1.116 85

1949 » (1) 2.295 6.801 1.210 6.639 - 162 98

1949 Januari ............ 2.111 6.580 1.088 6.138 - 442 98
Februari ...... ... 2.291 6.503 1.136 6.725 + 222 103

Maart .............. 2.330 7.109 1.267 7.577 + 468 107

April ....... ....... 2.281 6.696 1.145 6.978 + ~82 104

Mei ......... ..... ' 2.523 6.861 1.196 7.174 + :\13 105

Juni ........ ..... 2.381 6.692 1.223 7.338 + tA6 110
Juli ....... ... 2.241 6.234 1.234 7.060 + 826 113
Augustus .. ...... 2.258 6.428 1.184 6.049 - :l79 93
September .. ..... 2.142 6.407 1.255 6.223 - 184 9r

October ............ 2.256 6.595 1.203 5.836 - 759 88
November ........ 2.297 7.031 1.205 5.643 - 1.388 80
December (voor!.) 2.338 7.972 1.342 6.338 - 1.G34 80

Totaal (1) ..... 27.538 81.613 14.519 79.674 - 1.939 98

(1) Het maandgemiddelde en het totaalbedrag voor het gehele jaar verschillen van het gemiddelde
en de som der twaalf maanden, daar deze twee berekeningen werden gedaan op de cumulatieve
bedragen die nauwkeuriger zijn dan de maandelijkse gegevens.

Daarentegen steeg de uitvoer in ruime mate, althans gedurende
het grootste deel van het jaar. Ondanks de ommekeer, met ingang van
Augustus, in de toeneming van de verzendingen naar het buitenland,
bereikte het maandgemiddelde fr 6.639 millioen en overtrof het peil
van één jaar te voren, dat fr 6.177 millioen aanwees. Het indexcijfer
van het uitvoervolume dat van Februari tot Juli afgetekend het vóór-
oorlogse peil had overschreden, liep naderhand terug. Niettemin
bereikte het voor de eerste elf maanden van het jaar het indexcijfer 100
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en overtrof aldus dit van
1948, d.i. 91.

Indexcijfers van het volume
van de bijzondere buitenlandse handel

der Belgisch-Luxemburgse Economische Unie
Bron: Nationaal Instituut voor de StatistiekDe uiteenlopende bewe-

ging van de twee bestanddelen
der handelsbalans had een
zeer belangrijke inkrimping
van haar tekort ten gevolge.
De cif-invoer daalde van
fr 87,5 milliard in 1948 tot
fr 81,6 milliard in 1949, ter-
wijl daarentegen de fob-uit-
voer van fr 74,1 milliard tot
fr 79,7 milliard steeg; hieruit
volgt dat het tekort op de
handelsbalans, blijkens de
douanestatistieken, van het enejaar op het andere van fr 13,4 milliard
tot fr 1,9 milliard inkromp. Belangwekkend is dat de handelsbalans
van de Economische Unie voor een periode van zes maanden, en wel
van Februari tot Juli, een batig saldo van ca. fr 2,8 milliard vertoonde.

Basis 1938 = 100

Tijdvak Invoer Uitvoer

1946 ............................ 93 38

1947 ............................ 118 74

1948 ............................ 107 91

1949 Januari .... .......... . . 93 94
Februari ............... 95 103
Maart ................... 105 107
April .................... 96 100
Mei ...................... 105 104
Juni ..................... 104 110
Juli ...................... 95 105
Augustus .............. 101 91
September ............. 98 95
October ................ 109 94
November ............. 102 92

Gedurende dit tijdvak werd de invoer ten belope van 107 pCt
door de uitvoer gedekt. Voor geheel het jaar en in weerwil van de latere
daling van de uitvoer, lag de dekkingscoefficient zowel boven het peil
van vóór de oorlog als van één jaar te voren. Hij bereikte immers
98 pCt dan wanneer hij 85 pCt in 1948 en 92pCt in 1936-1938
bedroeg.

Dit resultaat werd verwezenlijkt ondanks de handhaving van een
uiterst vrijheidsgezinde handelspolitiek tegenover het buitenland.
Inderdaad, zo de gestegen werkloosheid zekere protectionistische
neigingen deed ontstaan, bleven de getroffen maatregelen nochtans zeer
beperkt in aantal en was de toepassing er van zeer gematigd.

Ten aanzien van de aard der in~ en uitgevoerde goederen ónder-
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ging de buitenlandse handel der Belgisch-Luxemburgse Economische
Unie geen gevoelige wijzigingen t.O.V. een jaar te voren.

Aard van de bijzondere buitenlandse handel
van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie

Bron: Nationaal Instituut voor de Statistiek

1936-1938 I 1947 I 1948 I 1949 (1)

Bijzondere handel
(in pCtvan de totale waarde)

Invoer:

Voedingsmiddelen en levende dieren ...... 20 23 27 23.
Ruwe stoffen en edele metalen ............... 57 41 42 43

Fabrikaten .......................................... 23 36 31 34

Uitvoer:

Voedingsmiddelen en levende dieren ...... 6 3 4 5
Ruwe stoffen en edele metalen ......... 46 33 31 31
Fabrikaten .......................................... 48 54 65 64

(1) Eerste elf maanden.

De vooruitgang die gedurende het eerste deel van het Jaar III de
gezamenlijke uitvoerwaarde werd geboeld, is nagenoeg algeheel toe
te schrijven aan de gestegen afzet der vijf grote uitvoerindustriën van
de Unie, namelijk de ijzer- en staalnijverheid, de metaalverwerkende
bedrijven, de textiel- en kledingbedrijven, de chemische bedrijven en
de nijverheid der non-ferro metalen. Zo steeg het aandeel van de metaal-
producten in de gezamenlijke uitvoer van 51 pCt in 1948 tot 54 pCt
in 1949 en dat van de textiel- en kledingnijverheid van 18 tot 19 pCt.

De geographische indeling van het goederenverkeer tussen de
Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en het buitenland, doet
de grote betekenis uitschijnen van de rol, welke de landen, die deel-
nemen aan de Europese organisatie voor Economische Samenwerking,
opnieuw vervullenals leveranciers en vooral als afnemers.

Als leveranciers van de Belgisch-Luxemburgse markt namen deze
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landen terugde plaats in die ZIJ III 1938 bekleedden; hun leveringen
bedragen weerom rurm de helft van de gezamenlijke invoer
der Economische Unie.

Geographische indeling van de bijzondere handel der Belgisch-Luxemburgse Economische' Unie
(millioenen franken)

Invoer Uitvoer Balans

1938 I 1948 11949 (1) 1938
I

1948 11949 (1) 1938 I 1948 11949 (1)

Maandgemiddelde Maandgemiddelde Maandgemiddelde

Deelnemendelanden "

(Moederlanden) ............ 942 3.464 3.239 1.157 3.634 4.070 + 215 + 170 + 831
Oost-Europa ....... . ......... 164 405 234 , 122 355 444 - 42 - 50 + 210
Overige landen van Europa 6 72 50 23 59 47 + 17 - 13 - 3
Belgisch-Congo, Ruanda-

Urundi ......... ........ ....... 161 535 504 36 238 293 - 125 - 297 - 211
Overige landen van Afrika 70 152 181 87 397 275 + 17 + 245 + 94
Verenigde Staten vn Amerika 207 1.308 1.203 120 371 345 - 87 - 937 - 858
Argentinië ........................ 79 305 177 67 323 173 - 22 +' 18 - 4
Overige landen van het

308 436Westelijk halfrond .... .... 118 587 579 68 - 60 - 279 - 144

Azië ."""""",.,.". ......... 112 267 228 107 355 423 - 6 + 88 + 195
Oceanië .. . . . . . . . . . . . . . .. .. .. 59 185 244 13 75 68 - 46 ,- IlO - 176
Diversen ., .. 4 5 10 16 53 40 + 12 + 48 + 30

Eindtotaal ... " ,.' 1.922 7.285 6.649 1.806 6.168 6.613 - 116 - 1.117 - 36

(1) Eerste elf maanden.

De toenemende betekenis van deze landen in de gezamenlijke
leveringen van het buitenland kwam nog sterker tot uitdrukking sedert
de devaluaties in September.

Ondanks de gevoelige stijging van de uitvoer naarde deelnemende
landen, was de relatieve afzet er nog niet zo groot als vóór de oorlog: In
1949 ging ca. 61,5 pCtvan de uitvoer der EconomischeUnie naar deze
markten tegen 58,9 pCt in 1948 en 64,1 pCt in 1938.

Het gunstig saldo op de handelsbalans met deze groep steeg in
sterke mate, en wel van fr 2.048 millioen in 1948 tot CR. fr 10.000 mil-
lioen in 1949.
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Belangrijke verschuivingen deden zich voor t.o.v. de vorige jaren
III het resp. aandeel van de verschillende landen van West-Europa,
niet alleen als voorzieningsbron, doch vooral als afzetgebied van
de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie. Bovendien sloeg de han-
delsbalans met sommige landen om. Kenmerkend was in dit opzicht
het goederenverkeer met Duitsland. Terwijl in 1938 Il,3 pCt van de
ingevoerde goederen op deze markt werden aangekocht, bleet het. per-
centage tot 1947 uiterstklein, om echter in de twee daarop volgende
jaren te stijgen van 5,8 pCt tot 6,9 pCt. Het herstel was nog duidelijker
bij de uitvoer: van 1948 tot 1949 vermeerderde hetaandeel van de
Duitse markt in de gezamenlijke uitvoer van 4,6 pCt tot 12 pCt en
bereikte. aldus ongeveer het percentage van 1938, d.i. 12,2 pCt.

Door dezesnelle ontwikkeling van de uitvoer naar Duitsland werd
dit land, in de loop van 1949, de tweede cliënt van de Belgisch~Luxem-
burgse Economische Unie. Terwijl in 1938 de voornaamste afnemers
naar rangorde Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Neder-
land waren, was hun resp. plaats in 1949 : Nederland, Duitsland, het
Verenigd Koninkrijk, Frankrijk.

Als l,everuI?-ciervan de T:uie kwam Duitsland vóór de oorlog op de
tweede plaats na Frankrijk en gevolgd door de Verenigde
Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. In 1949 was de rang-
schikking der voornaamste leveranciers als volgt : Verenigde Staten,
Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Duitsland.

Hieruit blijkt dat de overwegende betekenis van de Verenigde
Staten als voorzieningsbron van de Unie sedert de bevrijding, gehand-
haafd bleef. Zij alleen dekten cu..18,1 pCt der behoeften van de Belgisch-
Luxemburgse economie aan invoergoederen, tegen 10,8 pCt in 1938.

Daarentegen bereikten de leveringen op de Amerikaanse markt
relatief nog niet hun vóór-oorlogspeil, vermits zij slecht 5,2 pCt van
het totaal tegen 6,6 pCt in 1938 vertegenwoordigden. Hoewel de han-
delsbalans met dit land geleidelijk verbeterde, bleef er een aanzienlijk
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tekort; het bedroeg fr 10.300 millioen tegen fr 11.195 millioen in 1948
en overtrof ruim het passiefsaldo van de gezamenlijke handelsbalans.

De invoer uit Oost-Europa' werd ongustiger. De uitvoer daaren-
tegen hernam en was naar verhouding zelfs belangrijker dan in 1938.
Hierdoor ging de handelsbalans met deze landen een gunstig saldo
vertonen. Dit houdt. verband met de bijzondere kenmerken van het
accoord met de V.S.S.R. : in uitvoering van deze overeenkomst heeft
Rusland in 1948 onmiddellijk ,goederen geleverd, dan wanneer de
tegenprestaties van België en Luxemburg over een heel wat grotere
tijdsduur verspreid zijn.

De betrekkingen met de Kolonie en de mandaatgebieden ontwik-
kelden zich verder, vooral wat deuitvoer betreft. Het tekort op de han-
delsbalans Illet de Kolonie verminderde dan ook in één jaar tijds, van
fr 3.560 millioen tot fr 2.550 millioen.

Het goederenverkeer met de andere landen onderging geen
belangrijke wijzigingen, behalve dat met Argentinië. Daar de leverin-
gen aan dit land inkrompen, ging de handelsbalans opnieuween debet-
saldo vertonen.

De buitengewoon gunstige ontwikkeling van de .uitvoer der
Belgisch-Luxemburgse Economische Unie gedurende de eerste zeven
maanden van het jaar is grotendeels toe te schrijven aandetoepassing
van het plan voor Amerikaanse hulpverlening aan, Europa; de
toeneming van de uitvoer naar de landen die deelnemen aan de Europese
Organisatie voor Economische Samenwerking was inderdaad bijzonder
opvallend.

Wellicht was de uitputting der trekkingsrechten voorzien in het
intra-Europees betalingsplan voor het dienstjaar 1948-1949, niet
vreemd aan de aanvankelijke daling van de uitvoer, alhoewel andere
factoren, zoals de prijsdaling, de geleidelijke verdwijning van de seller's
market en het vooruitzicht vansommige geldmànipulaties; naderhand
ook hun invloed lieten geldep.
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Betalingsbalans

De inkrimping van de invoer daarentegen houdt niet alleen ver-
band metde prijsdalingen, doch hangt nauw samen met de achteruit-
gang van de algemene economische bedrijvigheid. Daar de wereld-
prijzen naardaling gericht waren, verminderden de ondernemingen hun
voorraden. Het is trouwens niet uitgesloten dat de verhoogde invoer
bijhet einde van het jaar als een aanwijzing voor betere vooruitzichten
mag worden beschouwd, tenzij die stijging van de invoer alleen een
.compensatie zou zijn van de afneming, vóór de devaluaties, van de
bestellingen in landen wier valuta bedreigd was.

Hoewel alleen gegevens voor het eerste halfjaar beschikbaar zijn,
mag worden aangenomendat, dank zij het herstel van de gezamenlijke
handelsbalans, de betalingsbalans van de Belgisch-Luxemburgse Econo-
mische Unie over 1949 vermoedelijk in evenwicht zal zijn of zelfs een
klein overschot op de lopende transacties zal vertonen. Het surplus
op deze transacties in het eerste halfjaar, zal inderdaad geheel of ten
dele worden te niet gedaan, door het tekort ontstaan in de volgende
maanden hoofdzakelijk wegens de ommekeer in de handelsbalans.

Dit resultaat is des te merkwaardiger daar het zonder enige koste-
loze overheidshulp vanwege het buitenland werd bereikt. In 1949
ontving de Unie geen enkele schenking in het raam van het Marshall-
plan, terwijl de voorwaardelijke hulp, op de lopende balans gecompen-
seerd werd door trekkingsrechten, die de Europese debiteurlanden op
de Unie uitoefenden.

Bij een vergelijking van de cijfers der betalingsbalans voor het
eerste halfjaar van 1949 met die van de voorgaande jaren,. dient dus
rekening gehouden met het feit dat zekere tendenties die tot dusverre
buitengewoon gunstig waren, indelatere maanden verzwakten of zelfs
omsloegen.

Ook de seizoeninvloeden dienen in' aanmerking genomen te
worden.
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Mits dit dubbel voorbehoud mag het overschot van fr 5,6 milliard
op de balans der lopende transacties over het eerste halfjaar van 1949
vergeleken worden met het tekort van resp. fr 13,3 en fr 7 milliard
III 1947 en 1948.

Betalingsbalans van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie
(millioenen franken)

1947 1948
1949

Eerste halfj aar

Credit I Debet I Saldo 'Credit \ Debet I Saldo Credit \ Debet I Saldo(Ont- (Betaling") va~~~t~) (Betaling') va~~~tt;.,) (Betaling')vangsten)

Lopende transactles :
Goederen (f.o.b.) ....... . ....... 60.670 77.020 - 16.350 75.453 80.700 - 5.247 43.733 ' 37.155 + 6.578
Vervoer ........................... 1.855 7.664 -- 5.809 3.860 7.450 - 3.590 1.498 3.407 - 1.909
Vreemdelingenverkeer ...... 1.713 1.419 + 294 718 2.820 - 2.102 490 1.065 - 575
Werkkrachten ................... 2.027 329 + 1.698 3.570 1.031 + 2.539 1.628 651 + 977
Inkomsten uit investeringen i.456 1.313 + 143 4.786 3.046 + 1.740 1.892 1.655 + 237
Schenkingen ..................... '642 - + 642 3.366 2.380 + 986 6.565 6.321 + 244
Diversen ........................... 8.780 2.732 + 6.048 1.497 2.866 - 1.369 1.536 1.480 + 56

Totaal ......... 77.143 90.477 -- 13.334 93.250 100.293 - 7.043 57.342 51.734 + 5.608

Vergissingen en weglatingen + 344 - 368 + 11--- ---
Eindtotaal ;.... i:' - 12.990 - 7.411 + 6.619

Transacties op de kapitaal-
rekening:

Repatriëringen .................. 11.639 82 + 11.557 4.008 iss + 3.855 586 65 + 521
Investeringen en leningen

(particulieren) ............... - ,802 - 802 2.284 1.985 + 299 879 853 + 26
Leningen en terugbetalingen

1.354 3.214 1.860 3.603 2.205 1.398 1.205 1.759 654van leningen (overheid) - + -
Deelneming in het I.M.F. en

in de I.B.H.O. ............... - 11.329 - 11.329 - - - - - -
Goud- en deviezenbezit [ver.

meerdering (-) of vermin-
dering (+)] .......... ~..~.... + 15.424 + 1.859 - 6.612

Totaal ......... + 12.990 + 7.411 - 6.619

De inkrimping van het lopende tekort, die sedert de bevrijding
valt waar te nemen, ging zich aldus nog scherper aftekenen en wel
derwijze dat hetevenwichtspunt in het goederen- en dienstenverkeer
met het buitenland werd overschreden en er zelfs een belangrijk
overschot ontstond. Dit feit verdient stellig te worden in het licht
gebracht.
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Zoals reeds hierboven wérd opgemerkt, is deze ommekeer aan het
verloop van dehandelsbalans toe te schrijven. De goederentransacties
_ tegen fob-prijzen berekend -'- die in 1947 en 1948 meteen tekort
van resp. fr 16,4 en fr 15,2 milliard sloten, gaven voor het eerste halfjaar
van 1949 .een overschot ter waardevan fr 6,6 milliard te zien. De
onzichtbare transacties lieten een tekort van fr 1 milliard, tegen
fr 1,8 milliard in 1948 en een surplus van fr 3 milliard in 1947.
Laatstgenoemd overschot was evenwel een uitzondering, daar het ten
belope van fr 2,650 millioen toe te schrijven is aan betalingen wegens
prestaties van de Unie aan de Geallieerde legers.

In 1947 kon het lopend deficit grotendeels door vrijwillige repa-
triëringen van particuliere. kapitalen worden gedekt. Het resterende
tekort, dat nog wegens zekere transacties op de kapitaalrekening werd
verhoogd, veroorzaakte een 'afvloeiing van monetair goud ten belope
van fr 3,6 milliard. Hierbij is geen rekening gehouden met de stortingen
bij het Internationaal Monetair Fonds en de Internationale Bank voor
Herstel en Ontwikkeling uit hoofde van de Belgisch-Luxemburgse deel-
neming in deze instellingen.

In 1948 kon met de vrijwillige kapitaalrepatriëringen eveneens een
belangrijk deel. van het lopend tekort worden gedekt, hoewel zij veel
geringer waren dan in 1947. De aanvullende middelen voor de
financiering van het saldo werden verkregen door aanwending van
buitenlandse leningen en een vermindering, ten belope van Ir 3 milliard,
van het deviezentegoed. Deze laatste werd nochtans ten dele goedge-
maald door een stijging van de goudvoorraad ten belope van
.fr 1,2 milliard.

Het overschot op de balans der lopende trarisacties voor het eerste
halfjaar van 1949 diende nagenoeg geheel tot verhoging van het netto-
deviezenbezit en de metaalvoorraad. Eerstgenoemd tegoed steeg met
fr 2,1 milliard en.de goudvoorraad met fr 3,5 milliard. Terwijlin1948
de overheid haar netto-schuld tegenover het buitenland met fr 1,4 mil-
liard zag vermeerderen, kon zij haar schuld in het eerste halfjaar' van
1947 met fr 0,6 milliard verminderen.
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Anderzijds bereikten de particuliere kapitaalrepatriëringen maar
fr 0,5 milliard meer, tegen fr 3,9 milliard in 1948.

Ondanks het bijzonder gunstig verloop van de betalingsbalans der
Belgisch-Luxemburgse Economische Unie gedurende het eerste halfjaar
van 1949, bleven er nog aanzienlijke onevenwichtigheden in de afzon-
derlijke balansen met de verschillende landengroepen.

Aan de ernstige bezwaren van dergelijke onevenwichtigheden,
vooral in tijdenvan niet-omwisselbaarheid der valuta 's, kon evenwel
worden tegemoet gekomen althans ten dele, dank zij het mechanisme
van de voorwaardelijke hulpverleningen in het raam van het Marshall-
plan.

Het lopende tekort in U.S.A.-dollars bedroeg ca. fr 5,5 milliard, dan
wanneer het in 1948 een halfjaarsgemiddelde van fr 6,5 milliard had
bereikt. Dit deficit kon onder bevredigende voorwaarden worden gefi-
nancierd, dank zij vooral de voorwaardelijke hulp van de E.C.A. en de
goud- en dollarbetalingen van sommige landen ter vereffening van de
credietoverschrijdingen in de hilaterale betalingsaccoorden. De goud- en
dollarreserves van de Belgisch-Luxemburgse economie konden zelfs in
ruime mate worden verhoogd.

De lopende balans in Canadese dollars sloot met een tekort groter
dan het gemiddelde halfjaarlijkse deficit in 1948.

Het lopende overschot in de valuta 's van de landen die deelnemen
aan het Marshall-plan en dat uit de transacties in Belgische franken met
deze landen, bereikte ruim fr 9 milliard gedurende de eerste zes maan-
den van 1949, dan wanneer het in 1948 een semestrieel gemiddelde
van fr 4 milliard niet overtrof.

Zeer belangrijk was de toeneming van het surplus van de ver-
richtingen in ponden sterling, Noorse-, Deense- en Zweedse kronen,
alsmede in Nederlandse guldens. Een belangrijk overschot werd even-
eens verwezenlijkt in de verrichtingen in Belgische franken met de
Trizone, dan wanneer zij in 1948 nagenoeg in evenwicht waren.
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Het vrij aanzienlijk tekort van de verrichtingen in Belgische franken
met Italië in 1948 werd bijna geheel uitgeschakeld. Daarentegen wees
het overschot op de lopende balans in Franse franken een veel kleiner
bedrag aan.

Het surplus van de verrichingen in escudos en het tekort op de
lopende balans in Zwitserse franken kwamen dicht bij het halfjaars-
gemiddelde van 1948 te liggen.

Ten aanzien van de andere handelspartners, kwam het verloop
van de betalingsbalans nagenoeg overeen met dat van de handelsbalans;
nader commentaar is hier dan ook overbodig.

Bij een vergelijking van de gegevens voor het eerste halfjaar van
1949 met die der vorige jaren, mag evenwel niet uit het oog worden
verloren dat de betalingsbalans van de Belgisch-Luxemburgse Econo-
mische Unie in de loop van het, tweede halfjaar ingrijpende wijzigingen
onderging.

Bovenstaande vergelijkingen gelden dan ook alleen mits dit
ernstige voorbehoud.
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BEHEER

De jaarlijkse algemene vergadering der aandeelhouders werd op
28 Februari 1949 gehouden.

De heren Henri Deraedt, August Cool, Léon Bekaert en Emile
Van Dievoet, wier namen voorkwamen op de dubbele candidatenlijsten
voorgedragen respectlevelijk door de Minister van Financiën, het
Algemeen Christelijk Vakverbond, het Verbond der Belgische Nijver-
heid en de Hoge Landbouwraad, werden door die vergadering tot
regent herkozen voor een termijn van drie jaar die eindigt na de
gewone algemene vergadering van Februari 1952.

De mandaten van de heren censoren Victor Parein, Maurice Mogin
en Louis Leclerc, rechtstreeks verkozen door de vergadering. werden
eveneens hernieuwd voor een periode van drie jaar, die afloopt na de
gewone algemene vergadering van Februari 1952.

De heer Jules Cardijn, lid van het College der Censoren, WIens
mandaat eindigt na de algemene vergadering van 27 Februari 1950,
heeft zijn functies niet meer waargenomen sedert 16 December 1949.
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PERSONEEL

Het schielijk overlijden van de heer Robert Defévrimont en van
de heer Raymond Droulans, beiden agent van de Bank in de provincie,
werd diep betreurd.

De heer Defévrimont nam dienst in de Bank op 19 December 1918
en op 30 Juli 1922 werd hem het beheer van het agentschap te
La Louvière toevertrouwd, waar hij sindsdien, wegens de bewezen
diensten, in functie is gebleven.

De heer Droulans, die op 9 Januari 1950 bij ongevaloverleed,
was sedert 30 Augustus 1912 in dienst der Bank. Hij werd op
23 April ·1919 tot agent te Ieper benoemd, en sedert de maand
Mei 1941 bestuurde hij het agentschap Neufchâteau.

De Bank had in 1949 nog het verlies te betreuren van de heren
Ernest Bodart, Maurice César, Jean-Baptiste Degeynst, Théo De
Lentdecker, Antoine Delvax, Fernand Demoulin, Philippe Heintzen,
Oscar Mossiat, Alfred Pierret, die bij het Hoofdbestuur werkzaam
waren, en van de heren Alfons Beyers, Guillaume Menten, Remi
Van den Bogaerde en Triphon Waelput die tot het personeel van de
bijbank Antwerpen en de agentschappen behoorden.

** *

De dienstchefs en de leden van het personeel hebben zich met
dezelfde toewijding als immer van hun taak gekweten.

Sommige werkzaamheden, voortspruitend uitde na-oorlogse
periode, namen geleidelijk af; de omvang van de permanente taken
die aan de circulatiebank toevertrouwd zijn, bleef nochtans ongewijzigd.
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Het Beheer der Bank heeft alle waardering voor de door de leden
van het personeel van alle graad verleende medewerking en betuigt
zijn dank voor hun bijdrage tot de goede werking der diensten.

Het vermeldt tevens bijzonder dezen die in 1949 de leeftijdsgrens
hebben bereikt, en de Bank hebben verlaten na vele jaren toegewijde
arbeid, nI. de heren Pierre Craps, afdelingshoofd, adjunct van de
Hoofdkassier, Joseph Boels, bibliothecaris, Guillaume Minguet, kunst-
graveerder, Henri Berx, Maurice Coppyn, Paul Devos, Arthur Durnor-
tier, Félix Minnens, Emile Muylaert, die tot het personeel van het
Hoofdbestuur behoorden, voorts de heren Julien Bosiers, afdelings-
hoofd bij de bijbank Antwerpen, sindsdien overleden, Charles
Villemeeuws, afdelingshoofd bij het agentschap Brugge, alsmede de
heren Méril Homerin, Eugeen Peeters, Oscar Saey, César Vandermaelen,
die deel uitmaakten van het personeel in de provincie.

De dool' het personeel op 5 November 1947 verkozen afvaardiging
heeft haal' taak voortgezet en heeft el' vooral naar gestreefd de aandacht
van de Directie op de desiderata van haal' lastgevers te vestigen.

Daal' de wedde- en loonschalen einde 1948 werden aangepast rees
in 1949 geen enkele belangrijke kwestie op.

Bevorderingen in graad en wedde- en loonsverhogingen, gesteund
op verdienste-cijfers, werden op 1 Januari 1950 in het bestek van
die schalen' toegekend.

De modaliteiten volgens dewelke de wet van 28 September 1948,
houdende oprichting van ondernemingsraden, toegepast kan worden
op de Nationale Bank zijn tot nog toe niet nauwkeurig bepaald
geworden. Hoewel het mandaat van de Afvaardiging van het personeel
verstreken is, werd overeengekomen dat zij, voorlopig, het personeel
Lij de Directie zou blijven vertegenwoordigen.
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ONTLEDING VAN DE BALANS

EN VAN DE WINST- EN VERLIESREKENING

OVER HET BOEKJAAR 194;9

ACTIVA

Er werd nog niet overgegaan tot de herschatting van de goud- Goudvoorraad

voorraad ingevolge de devaluatie van de Belgische frank in September
1949.

De verrichtingen sedert dien gedaan zijn geboekt tegen de nieuwe
verkoopprijs van het goud, hetzij fr. 56.263,7994 per kg.

Onder voorbehoud van hetgeen hiervoren werd gezegd, laten wij
hier de vergelijking van de goudvoorraad, met de cijfers van vorig
jaar, volgen :

per 31 December 1949 .
per 31 December 1948 .

· fr. 30.578.853.760,86
· fr. 27.333.965.142,07

De voorraad bestaat uit :
goud in het buitenland
goud in België
goud onderweg

· fr. 30.207.352.788,67
· fr. 220.636.362,64
· fr. 150.864.609,55

Dit tegoed stemt enerzijds overeen met de tegenwaarde van omzet-
bare buitenlandse deviezen, op zicht en op termijn, buiten de beta-
lingsaccoorden, gedeponeerd bij correspondenten van de Bank in het
buitenland en van papier in omzetbare vreemde valuta, op het buiten-
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Accoord
voor multilaterale
compensatie:
Belgische franken

Vorderingen
op het buitenland
in het kader van
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land, met de buitenlandse biljetten in kas bij de Bank, en vertegen-
woordigt anderzijds papier in Belgische franken op het buitenland.

Het bedraagt :
a) in buitenlandse Per 31 December 1949 Per 31 December 1948

deviezen. . fr. 1.458.227.806,33 1.221.804.455,15
b) III Belgische fran-

ken . fr. 451.743,35 3.091.324,65
fr. 1.458.679.549,68 1.224.895.779,80

Krachtens het te Parijs op 16 October 1948 getekend Betalings-
en Compensatieaccoord tussen de Europese landen had de Bank
verleden jaar een voorschot van 2 mi1liard frank verleend, dat haar
terugbetaald werd door middel van ontvangsten in Belgische franken,
voortkomend van de aanwending der dollars die België langs de E.C.A.
(Economic Cooperation Administration) om, ten deel vielen als condi-
tionele hulpverlening 1948-1949.

Per 31 December 1948, beliep het saldo van dit voorschot
fr. 1.157.964.156,25.

Voor het Marshall-jaar 1949-1950 verzekert de Bank, op verzoek
van de Minister van Financiën en voor rekening van de Staat, de
toepassing van een dergelijk accoord dat op 7 September 1949 te
Parijs werd ondertekend.

Voor dit boekjaar werden III totaal fr. 4.554.744.902,50 voor-
schotten verleend, waarop fr. 2.007.364.656,85 werden terugbetaald.
Het saldo beloopt fr. 2.547.380.245,65 per 31 December 1949.

De vorderingen op het buitenland in het kader van betalings-
aceoorden bedragen per 31 December 1949

a) III buitenlandse deviezen
b) III Belgische franken

. fr. 6.128.802.254,74
2.349.768.578,39. fr.

.fr. 8.478.570.833;13
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Zij beliepen per 31 December 1948
a) in buitenlandse deviezen
b) in Belgische franken

. fr. 11.167.250.212,28

. fr. 1.359.598.852,54

fr. 12.526.849.064,82

De aanpassingen, ingevolge de devaluaties van September 1949,
werden gedaan overeenkomstig de beschikkingen der van kracht zijnde
betalingsaccoorden, met uitzondering van sommige landen waarvoor
de modaliteiten van toepassing betreffende de aanpassing der rekenin-
gen nog dienen geregeld.

Te dien opzichte herinneren wij er aan dat, luidens artikel 1 van
de wet van 28 Juli 1948 houdende wijziging van de besluitwet n' 5
dd. 1 Mei 1944, de uitvoering der betalingsaccoorden gedaan wordt
voor rekening van de Staat, die om het even welke risico's, kosten,
commissielonen, interesten en lasten ervan op zich neemt en er de
voordelen en winsten van incasseert.

Overeenkomstig de bepalingen van dezelfde wet waarborgt de
Staat de Bank tegen elk disagio of ander verlies, dat deze laatste zou
kunnen ondergaan bij de uitvoering der met het buitenland gesloten
of nog te sluiten internationale betalings-, wissel- en compensatie-
accoorden, alsmede der aceoorden gehuldigd door de eindakte der
financiële en monetaire Conferentie van Bretton-Woods, goedgekeurd
bij de wet van 26 December 1945. De Staat waarborgt in het bijzonder
aan de Nationale Bank de terugbetaling van elk open crediet of voor-
schot in Belgische franken, waartoe zij ten voordele van een buiten-
landse instelling, centrale bank of ander organisme zou kunnen over-
gaan met het oog op de uitvoering van een internationaal betalings-
aceoord en binnen de perken ervan. De waarborg volgend uit de hier-
voren vernoemde beschikkingen, dekt bovendien de trekkingsrechten
in Belgische franken door België toegekend krachtens het accoord van
Parijs van 7 September 1949, in tegenwaarde van de voorwaardelijke
hulpverlening die ons land geniet in het kader van het Marshall-plan.

De Schatkist heeft aan de Bank waarborgcertificaten overhandigd
ten belope vanfr. 19.344.094.902,50, die het totaal bedrag vertegen-
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Te ontvangen
deviezen en goud

Debiteuren wegens
termijnverkopen
van deviezen
en goud

woordigen van de eredieten in Belgische franken voorzien bij de
betalingsaccoorden, alsmede het bedrag der bilaterale en multilaterale
trekkingsrechten door België verleend voor het boekjaar 1949-1950.

Deze certificaten staan geboekt op de orderekeningen.

Krachtens de overeenkomst van 25 Februari 1947 tussen de Staat
en de Bank, vergoedt de Schatkist aan deze laatste een interest van
0,75 pCt 's jaars op de voorschotten die haar voor de hierboven
bepaalde doeleinden worden verleend. Het provenu van deze interest
is begrepen in de rubriek « Disconto, wissel, interesten en provisies »,
die op het credit van de winst- en verliesrekening voorkomt.

De opbrengst van de beleggingen in buitenlandse schatkistbons,
alsmede het overschot der interosten betaald door en verschuldigd aan
de vreemde landen, komen daarentegen aan de Staat toe. De rekening
van de Schatkist werd voor deze. ontvangsten gecrediteerd.

Het gaat hier om de tegenpost van « Crediteuren wegens termijn-
aankopen van deviezen en goud » op de passiefzijde.

De te ontvangen buitenlandse deviezen en goud
digen per 31 December 1949 . . fr.
tegen fr. 1.654.096,30 per 31 December 1948.

vertegen WOOf-

34.787.093,85

Deze rubriek heeft als tegenpost op de passiefzijde « Te leveren
deviezen en goud » en staat in de balans -per 31 December 1949
voor . fr. 1.485.604.293,55

Zij vertegenwoordigt de verbintenissen van diverse debiteuren die
met de Bank termijnverrichtingen in buitenlandse valuta hebben
gesloten.

Per 31 December 1948 bedroeg deze post fr. 1.725.392.355,50
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Het geldt de portefeuille vim het door de Bank gedisconteèrd en
In België betaalbaar handelspapier.

Deze portefeuille bedraagt per 31
ber 1949 .
tegen, per 31 December 1948 .

Decem-
· fr.
· fr.

4.006.346.572,48
5.170.922.919,83

De voorschotten op overheidsfondsen, gedaan overeenkomstig de
bepalingen van artikel 17, 8° der statuten, bedragen per 31 Decem-
ber 1949 . fr. 371.403.208,18

Per 31 December 1948, beliepen zij · fr.

Deze portefeuille begrijpt :

Per 31 December 1949

a) Schatkistcertificaten fr..
b) Papier uitgegeven door

instellingen waarvan de
verbintenissen door de
Staat gewaarborgd ZIJn

fr.

6.250.000.000,-

3.064.489.870,29
c) Andere

overheidseffecten fr. 38.250.000,----------
Totaal. . fr. 9.352.739.870,29

694.967.995,50

Per 31 December 1948

4.728.000.000,-

3.545.805.453,47

111.500.000,-
8.385.305.453,47

Naar luid van de overeenkomst gesloten dd. 14 September 1948
tussen de Staat en de Bank betreffende deze drie rubrieken, mag het
bedrag van de portefeuille behouden door de Bank ten gevolge van de
overeenkomstig artikel 17, 3° en 9° der statuten gedane verrichtingen,
niet hoger gaan dan tien milliard frank.

De door de Bank aan de openbare Schatkist binnen het raam van
deze overeenkomst toegestane voorschotten, worden afgerekend à rato
van de discontovoet der Bank voor de in een bank gedomicilieerde
accepten, behalve de som van fr. 2.465.000.000,-' , gedeelte van de
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schuld van de Staat tegenover de Bank, dat, per 13 September 1948,
het geconsolideerd bedrag te boven ging en waarop de bepalingen van
artikel 33 van de organieke wet betreffende de vergoeding van
0,25 pCt 's jaars aan de Bank toegekend en berekend op het gedeelte
van de omloop overeenkomend met de voorschotten aan de Staat, van
toepassing is.

De interest op het bedrag van de rubriek « Schatkistcertificaten »
boven fr. 2.465.000.000,- is begrepen in de rubriek « Disconto,
wissel, interesten en provisies» op het credit van de winst- en verlies-
rekening.

Deel· en pasmunt De deel- en pasmunt wordt als volgt onderverdeeld :
Per 31 December 1949 Per 31 December 1948

Zilvergeld .
Pasmunt

7.154,-
272.346.792,77

Coupures der Thesaurie. fr.419.436.785,----------
fr. 691.790.731,77

. fr.

. fr.
6.854,40

176.419.075,21
386.968.575,-

563.394.504,61

Tegoed Het tegoed van de Bank bij de Postchèque- en -girodienst, inbij de Postchèque- rekening A, beliep :en -girodienst

per 31 December 1949 . fr. 1.696.105,41
per 31 December 1948 . fr. 683.609,52

Het saldo van de rekening B bedraagt, per 31 December 1949,
fr. 622.000.000,- tegen fr. 1.469.000.000,- per 31 December 1948;
het geldt nI. het tegoed van een buitenlandse circulatiebank dat in
postchèquerekening geplaatst werd, krachtens een overeenkomst geslo-
ten tussen de Belgische Regering en de Regering van het land van de
betrokken circulatiebank. Wegens deze plaatsing werd de rekening op
de passiefzijde cc Banken in het buitenland, betalingsaccoorden »
gesplitst, waar de rubriek b/ er de tegenpost van vormt.
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Overeenkomstig de bepalingen van artikel IV, sectie 8 der statuten
van het Internationaal Muntfonds moet het tegoed in Belgische franken
en in Luxemburgse franken dat bij het Fonds berust, voor zijn goud-
waarde behouden blijven.

De rekeningen-courant in Belgische franken en in Luxemburgse
franken geopend aan het Internationaal Muntfonds, en die op het
passief voorkomen onder de verbintenissen op zicht, werden aangepast
op basis van de nieuwe goudpariteit; dit gebeurde eveneens voor de
schatkistcertificaten die in het dossier van het Internationaal Muntfonds
en van de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling
berusten en opgenomen zijn in de orderekeningen.

De speciale voorschotten door de Bank verleend voor het aanleggen
van de tegoeden in rekening-courant werden in dezelfde verhouding
aangepast.

Hier volgt de vergelijking van deze voorschotten voor de laatste
twee jaren:

Per 31 December 1949 Per 31 December 1948

a) aan de Belgische Rege-
ring, .in Belgische fran-
ken . . fr.

b) aan de Luxemburgse
Regering, in Luxem-
burgse franken . fr.

1.125.000.000,- 986.118.750,-

49.977.500,- 43.827.500,-

Het verslag over de verrichtingen van het jaar 1947 verklaart,
op bladzijden 59 en 60, de modaliteiten der deelneming van België en
van het Groothertogdom Luxemburg in het Internationaal Muntfonds.

De geconsolideerde vordering op de Staat
bedroeg ingevolge de sanering van de balans van
de Bank, in September 1948 . . fr.

Te transperteren : fr.
35.000.000.000,-
35.000.000.000,-
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Overheids!ondsen
(art. 18 en 21
der statuten)

Te ontvangen
waarden

Transport: fr. 35.000.000.000,-

Het aandeel van de Staat in de winst van
14 September tot 31 December 1948, die, luidens
artikel3 b) § 2 van de wet van 28 Juli 1948 moet
aangewend worden voor delging van deze vor-
dering, tot beloop van 5 milliardfrank, bedroeg

fr. 11.642.741,17
waarvan de mohiliënbelasting,
ingehouden op het dividend van
het boekjaar 1948 aan de Staat
als aandeelhouder betaald, moet
worden afgetrokken . fr.

---------------
2.670.000,-

fr. 8.972.741,17

Bedrag op de balans per 31 December 1949 . fr. 34.991.027.258,83

Het aandeel van de Staat in de winst per 31 December 1949
beloopt fr. 51~623.673,69,waarvan fr. 18.023.673,69 als 1/5" van het
overschot voorzien hij art. 38 (3°, a) der statuten en fr. 33.600.000,-
als dividend, na aftrek van de mobiliënbelasting. De vordering op
de Staat wordt zo op fr .. 34.939.403.585,14 teruggebracht.

De overheidsfondsen en andere krachtens artikels 18 en 21 der
statuten verworven effecten, beliepen
per 31 December 1949
per 31 December 1948

. fr. 914.584.954,13
865.232.379,08. fr.

Deze rubriek staat per 31 December 1949
geboekt voor. . fr.
tegen fr. 108.269.259,41 per 31 December 1948.

77.850.205,04

Zij bestaat o.m. uit te incasseren waarden. (chèques, ..coupons,
aflosbare stukken) , bedragen te ontvangen van derden ten gevólge van
verrichtingen op effecten en aanmaakvan biljetten en drukwerken,
alsmede post- en fiscale zegels.
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De waarde van de gronden en gebou wen staat te boek in de balans
per 31 December 1949 voor. . fr. 341.078.660,51
tegen fr. 188.501.018,79 per 31 December 1948.

De verhoging met fr. 152.577.641,72 stemt overeen met de uit-
gaven, einde 1949, gedaap. voor de uitbreiding van het bankgebouw
te Brussel, hetzij fr. 129.377.793,02, en voor de wederopbouw van
tijdens de oorlog verwoeste agentschappen in provincie, ten belope van
fr. 23.199.848,70.

Het materieel en de meubelen, volledig afgeschreven, komen enkel
« pro memorie » in de rubriek voor.

Deze rubriek, waarvan de tegenw[lard(~op de passiefzijde voorkomt
onder het hoofd « Pensioenkas van het Personeel », staat op de balans
per 31 December 1949 ingeschreven voor. . fr. 454.865.423,41
tegen, per 31 December 1948 . . fr. 397.196.898,33

De verhoging met fr. 57.668.525,08 begrijpt O.m. een buiten-
gewone toelage van 26 millioen frank, gestort tot gedeeltelijke dekking

.van hetverschil tussen. de tegoeden van de Pensioenkasen de vereiste
wiskundige reserve om te voldoenaan haar verbintenissen vermeerderd
sedert de bevrijding ten gevolge van de herziening der bezoldigingen
van de leden van het personeel.

De Bank zal trachten dit verschil gedurende de volgende boekjaren,
in de mate van het mogelijke, aan te zuiveren.

Ondertussen wordt het gedeelte der renten en overlevingsrenten
dat de Pensioenkas nog. niet ten laste kan. nemen, door de Bank, langs
haar algemene onkosten, betaald. In de loop van 1949 werd aldus
fr. 14.580.811,- uitgegeven.

Onderdeze rubriek zijn ((pro memorie » de waarden opgenomen
die, wegens de onzekerheid omtrent de datum en de mogelijkheid van
hun verzilvering, niet als tegenwaarde van de verbintenissen op zicht
van de Bank kunnen worden aangewend.
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Overgangs-
rekeningen
van de actiefzijde

Per 31 December 1949 ZIJn de overgangsrekeningen van de
actiefzijde als volgt samengesteld :
a) Interestenprorata te ontvangen op beleggin-

gen en rekeningen geopend krachtens beta-
lingsaccoorden . fr. 10.564.947,55

b) Interestenprorata te ontvangen op rekeningen
in omzetbare deviezen. . fr. 3.746.207,50

c) Interestenprorat.a op overheidsfondsen ver-
worven krachtens de statut.en . fr. 22.136.182,05

d) Voorraden ten behoeve van aanmaak van
biljetten en drukwerken, voor de refter van
het personeel en het economaat . . fr.

e) Ministerie van Landsverdediging : terugvor-
dering van tijdens de bezetting door geheime
formaties weggenomen kasgelden . . fr.
(Deze rekening heeft haar tegenwaarde in de
overgangsrekeningen van de passiefzijde.)

f) Voorlopige rekening : Saldo van de her-
waardering der deviezen en buitenlandse
rekeningen . fr. 261.916.252,43----------------

Totaal. . fr. 312.298.826,94

11.691.837,41

2.243.400,--

Dit laatste bedrag vloeit voort uit de compensatie van de gedane
aanpassingen wat betreft de deviezen en buitenlandse rekeningen ten
gevolge van de devaluaties van September 1949, voor de rekeningen
in vrije deviezen en de rekeningen geopend krachtens betalings-
accoorden.

Het saldo werd nog niet definitief vastgesteld daar, zoals vermeld
op bladzijde 81 van dit verslag, sommige aanpassingen nog "moeten
gedaan worden.

Voor de aanpassing der rekeningen geopend krachtens betalings-
aceoorden zijn de beschikkingen van de wet van 28 Juli 1948 houdende
wijziging van de besluitwet n' 5 dd. 1 Mei 1944 betreffende de voor-
waarden in zake aankoop en verkoop van goud en buitenlandse munt,
van toepassing.
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PASSIVA

Het bedrag van de biljetten der Bank III omloop, beloopt per
31 December 1949 . . fr. 87.890.484.700,--

Per 31 December 1948 bedroeg deze omloop
fr. 84.860.863.700,--

Deze bedragen zijn, per coupure, als volgt onderverdeeld :
Per 31 December 1949 Per 31 December 1948

fr. 1.000 66.761.591.000 62.942.414.000
fr. 500 12.557.322.000 12.747.304.500
fr. 100 8.571.571.700 9.171.145.200
Totaal . fr. 87.890.484.700 84.860.863.700

De rekening-courantsaldi en diversen zijn als volgt onderverdeeld:

Schatkist, gewone rekening
fr.

Schatkist, rekeningen
Accoord voor Econo-
mische Samenwerking fr.

Internationaal Muntfonds
Rekening Belg. frank. fr.
Rekening Lux. frank. fr.

Instellingen door bijzondere
wet beheerd en openbare

. besturen . . fr.

Te transporteren : fr.

Per 31 December 1949 Per 31 December 1948

31.322.973,09 44.504.033,24

417.022.980,13 645.304.813,10

1.130.476.683,45
50.004.073,29

992.470.527,63
43.841.370,05

1.119.733.727,36
2.748.560.437,32

1.735.915.273,14
3.462.036.017,16
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2.748.560.437,32 3.462.036.017,16

1.505.963.986,06 2.300.584.002,58

Transport : fr.

Banken in België . . fr.
Banken in het buitenland :

1") Betalingsaccoorden
a/ . fr.
b/ . fr.

2°) Andere rekeningen
fr. 58.697.601,71

Particulieren . fr. 384.976.200,35
Geallieerde legers. . fr. 5.007.306,22.
Te betalen waarden . fr. 537.737.211,07

--------
fr. 6.534.335.700,54

671.392.957,81
622.000.000,-

Deze opsomming dient
punten:

nader omschreven

600.051.034,64
1.469.000.000,-

81.954.659,74
478.609.038,52

4.025.999,97
798.575.579,51

9.194.836.332,12

betreffende drie

1" Schatkist (rekeningen Accoord voor Economische Samenwerking).

Het saldo fr. 417.022.980,13 wordt ingedeeld als volgt
Marshal1-jaar 1948-1949 :
a) Onder-rekening « Toe te wijzen bedra-

gen » • • fr. 39.130.960,38
b) Speciale onder-rekening « artikel 4

van het Accoord voor Economische
Samenwerking» . . fr.

Onder-rekening « Aanhangige verrichtin-
gen » • • fr.
Marshall-jaren 1948-1949 en 1949-1950,
om te slagen.

124.908.375,--

244.360.018,95

Marshall-jaar 1949-1950
Onder-rekening « Toe te WIJzen bedra-
gen» . . fr. 8.623.625,80

-------
417.022.980,13Totaal. . fr.
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2<» Banken in het buitenland.

De rekening b / heeft haar tegenwaarde op de actiefzijde in de
rubriek « Tegoed bij de Postchèque- en -girodienst - Rekening B ».

3<» Te betalen waarden.

Het bedrag onder de rubriek « Te betalen waarden » vertegen-
woórdigt het geheel der verbintenissen vau. de Bank, andere dan deze
geboekt in rekening-courant, o.m. : bankassignaties, verplaatste
chèques, betaalmandaten, dividenden, tegenwaarde van valuta ver-
schuldigd aan derden na ontvangst van documenten of ingevolge
aankopen van deviezen, te betalen taxes, betalingen te doen aan de
Rijksdienst voor Maatschappelijke Zekerheid, aanhangige credit-
berichten, lopende verrichtingen die later het voorwerp zullen uit-
maken van betalingen of inschrijvingen op het credit der rekeningen-
courant.

De onmiddellijk opvraagbare verbintenissen Zijn samengesteld
uit het totaal van de bankbiljetten in omloop en de rekening-courant-
saldi en diversen.

Per 31 December 1949 beliepen zij fr. 94.424.820.400,54 tegen
fr. 94.055.700.032,12 per 31 December 1948.

Deze rubriek is in de balans per 31 Decem-
ber 1949 geboeld voor . . fr.
en stond III de balans per 31 December 1948

1.625.799.111,32

voor . fr. 2.039.737.204,53

De rekening « Debiteuren wegens termijnverkopen van deviezen
en goud » die er de tegenwaarde van is, staat op de actiefzijde slechts
voor . fr. 1.485.604.293,55
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verbintenissen

Te leveren
deviezen en goud



Crediteuren wegens
termijnaankopen
van deviezen
en goud

Pensioenkas
van het Personeel

Overgangs-
rekeningen
van de passiefzijde

Het verschil vertegenwoordigt in hoofdzaak contante verbinte-
nissen in buitenlandse munt, alsmede deviezen, geblokkeerd ingevolge
buitenlandse valuta-wetgevingen, ontvangen voor rekening van derden.

Deze rubriek staat op de balans per 31 December 1949 geboekt
voor . . fr. 34.807.080,80

Haar tegenwaarde, fr. 34.787.093,85, vindt men op de actiefzijde,
onder het hoofd « Te ontvangen deviezen en goud ». Het verschil,
fr. 19.986,95, spruit voort uit de boeking tegen de nieuwe koersen,
van te ontvangen deviezen, gekocht vóór de aanpassing der munten.

Deze rekening vormt de tegenpost der waarden van de Pensioenkas
van het Personeel op de actiefzijde.

Zij vertegenwoordigt, per 31 December
1949, . fr.
tegen, per 31 December 1948

454.865.423,41
397.196.898,33. fr.

Per 31 December 1949 waren de overgangsrekeningen van de
passiefzijde, de volgende :.
a) Interestenprorata te betalen op rekeningen

geopend krachtens betalingsaccoorden. . fr. 1.589.345,95
b) Herdisconto van de beleggingen gedaan

krachtens betalingsaccoorden. . fr.

e) Herdisconto van de portefeuille wissels en
schatkistcertificaten. . fr.

d) Voorschotten gestort door derden . fr.
e) Kasmiddelen gedurende de bezetting wegge-

nomen door geheime formaties, en te recupe-
reren . fr.
Deze rekening heeft haar tegenwaarde in de
overgangsrekeningen van de actiefzijde.

Te transporteren fr.

4.452.164,25

37.960.332,81
72.133,40

2.243.400,-

46.317.376,41
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Transport : fr.

f) Fiscale voorziening, aangelegd langs het debet
van de winst- en verliesrekening:

op 25 December 1938 · fr. 1.000.000,--
op 25 Juni 1947 . · fr. 30.000.000,-
op 25 December 1947 · fr. 50.000.000,-
op 25 Juni 1948 . · fr. 50.000.000,-
op 31 December 1948 · fr. 50.000.000,-
op 31 December 1949 · fr. 46.000.000,-

fr. 227.000.000,--

Deze voorziening is bestemd voor de betaling
van de bedrijfsbelasting en de nationale crisis-
belasting betreffende de winsten over de boek-
jaren 1940 tot en met 1949.

De Bank, heeft als provisie op de aanslag
die nog niet werd vastgesteld voor de boekjaren
1940 tot en met 1949, 200.000.000 fr. gestort.

Aan de andere kant heeft zij aan het Bestuur
der Belastingen van het Groothertogdom Luxem-
burg, fr. 1.428.285,- betaald voor haar bijbank
Luxemburg.

Deze twee bedragen samen belopen
fr. 201.428.285,-

Het bedrag van de fiscale voorziening is
derwijze teruggebracht tot . fr.

g) Provisie voor onkosten van aankoop, verkoop
en verzending van goud . . fr.

Te transperteren : fr.
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46.317.376,41

25.571.715,--

23.138.966,52
95.028.057,93



Kapitaal

Reservefonds

Transport : fr. 95.028.057,93

h) Provisie voor de uitbreiding van het gebouw
van de Bank te Brussel, aangelegd langs het
debet van de winst- en verliesrekening:

op 25 December 1947. fr. 43.000.000,-
op 25 Juni 1948 . fr. 65.000.000,-
op 31 December 1948. fr. 60.000.000,-
op 31 December 1949. fr. 63.000.000,-

fr. 231.000.000,-

Afnemingen door overschrijving naar het
credit van de winst- en verliesrekening :

op 25 Juni 1948 . fr. 20.244.331,41
op 31 December 1948. fr. 22.252.187,38
op 31 December 1949. fr. 129.377.793,02

fr. 171.874.311,81

De provisie IS bijgevolg teruggebracht tot
fr.

Totaal. . fr.
59.125.688,19

154.153.746,12

Het kapitaal fr. 400.000.000 is verdeeld in 400.000 aandelen, op
naam of aan toonder, van fr. 1.000 elk, waarvan 200.000, nominatief
en onoverdraagbaar, ingeschreven op naam van de Staat-.

Het Reservefonds, voorzien bij artikel14 der statuten van de Bank,
is verdeeld in volgende rubrieken :

Per 31 December 1949 Per 31 December 1948
Statutaire reserve . . fr. 178.635.969,81 173.043.140,88
Voorzieningsfonds . fr. 227.478.751,87 227.478.751,87
Afschrijving gebouwen,

materieel en meubelen fr. 262.074.160,51 109.496.518,79
fr. 668.188.882,19 510.018.411,54
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De vermeerdering spruit voort uit het aandeel in de verdeling
der winsten per 31 December 1948, dat aan de statutaire reserve
toekwam, alsmede uit de afschrijving der uitgaven betreffende de
uitbreiding van het bankgebouw te Brussel en de wederopbouw van
tijdens de oorlog verwoeste agentschappen in provincie.

Het batig saldo van de winst- en verliesrekening, t.w. de netto-
winst, te verdelen overeenkomstig de bepalingen van artikel 38 der
statuten, beloopt fr. 133.900.449,33.
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ORDEREKENINGEN

Zijn geboekt in deze rubriek de waarden -
handelspapier, buitenlandse munten, enz. - door
rekening-couranthouders of buitenlandse corres-
pondenten ter incassering afgegeven . fr.

Deze rekening omvat de import-eredieten
door de Bank geopend aan parastatale instellingen
en aan Belgische ondernemingen, alsmede export-
eredieten geopend door bemiddeling van buiten-
landse circulatiebanken. . fr.

Tegoed in het buitenland van de vroegere
Belgisch-Luxemburgse Verrekeningsdienst uit
hoofde van de vóór 10 Mei 1940 gesloten
accoorden, in de verrichtingen derwelke de Bank
alleen als kassier handelde. . fr.

De diverse bewaarnemingen ZIJn samenge-
steld uit :

Onderpanden van de voorschottenrekeningen op
Belgische Overheids-
fondsen . fr. 9.011.578.540,-

Waarborgen gegeven door
disconto-cedenten . . fr. 50.844.586,37

Te transporteren : fr. 9.062.423.126,37

- 97.-

92.729.223,66

235.675.061,10

6.021.962,75

Te inkasseren
waarden

Geopende
documentaire
credieten

Belgisch-
Luxemburgse
Verrekeningsdienst

Diverse
bewaarnemingen



Diverse ontvangen
borgtochten

Waarborg-
certificaten
van de Schatkist
ontvangen

Borgtochten
verleend
ten gunste
van het Personeel

Rugtekening
van certificaten
in U.S.-dollars
voor rekening
van de Schatkist

Transport : fr. 9.062.423.126,37

Obligaties vande Muntsane-
ringslening . . fr.

Internationaal Muntfonds fr.
Internationale Bank voor

Wederopbouwen Ont-
wikkeling . fr. 1.907.778.920,--

28.159.787,49
8.772.634.290,50

Andere bewaarnemingen fr. 16.366.527.918,51

fr. 36.137.524.042,87

Statutaire en reglementaire borgtochten van
het Beheer, de Discontokantoren en het personeel.

fr.

De verklaring van deze rubriek wordt gege-
ven op bladzijden 81-82 van dit verslag. . fr.

Borgtochten door de Bank verleend aan
sommige Discontokantoren, uit hoofde van lenin-
gen door de Algemene Spaar- en Lijfrentekas aan
leden van het personeel van de Bank toegestaan
om hun huis te bouwen of te kopen. . fr.

Voorwaardelijke verbintenis van de Bank,
voortspruitende uit de rugtekening aan toonder
van de Schatkistcertificaten in U.S.-dollars en aan
Amerikaanse banken gecedeerd, bij de uitgifte in
Maart 1948, van de Lening van de Schatkist groot
s 50.000.000, op halflange termijn.
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80.133.446,-

19.344.094.902,50

25.878.607,85



Tegenwaarde à 50,15· fr. per dollar van de
nog in omloop zijnde certificaten. . fr.

Portefeuille en allerlei tegoed.

1.755.250.000,-

. fr. 20.000.000,- Schatkist

Diverse waarden waarvan de Staat eigenaar is :
Gewone aandelen van de

N.M.E.S.. . fr.

Deelhebbende obligatiën
van de N.M.B.S. . . fr.

Annuïteiten onderschreven
door de Kolonie van Bel-
gisch Congo . fr.

Schatkistbons van de Rege-
ring van het Groothertog-
dom Luxemburg (Bel-
gisch-Luxemburgs
accoord) . fr.

Diverse waarden. . fr.

1.000.000.000,-

638.305.187,--

935.694.926,81

1.625.001.300,-
519.558.489,50

fr. 4.718.559.903,31

Diverse waarden door de Staat in bewaring
genomen:

'Vaarden door derden gede-
poneerd . . fr. 2.878.082.622,77

Dienst van de ingeschreven
schuld . fr. 15.506.421.400,-

Deposito- en Consignatiekas
fr. 33.829.986.209,51

Als borgstelling gedepo-
neerde waarden . fr. 1.237.091.465,65

fr. 53.451.581.697,93
Te transporteren fr. 58.190.141.601,24
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Transport : fr. 58.190.141.601,24

Waarden afgegeven in uitvoering van het besluit
van de Regent dd. 17 Januari 1949 betreffende
het van onwaarde maken der niet-aangegeven
Belgische effecten aan toonder . fr. 70.892.658,-.

3.189.435.860,-

557.638.831,50

5.885.814.075,--

Af te leveren waarden . fr.

lnqetrokken effecten . fr.

Fonds voor Delging van de Staatsschuld . . fr.

Muntfonds :

Overheidsfondsen . fr. 2.612.004.597,50

Totaal. . fr. 70.505.927.623,24

Rentenfonds,
gedeponeerde
effecten

PCI' 31 December 1949 door de Bank in bewaring
genomen effecten, toebehorende aan het Ren-
tenfonds, opgericht krachtens de besluitwet
van 18 Mei 1945 . . fr. 3.896.544.530,50

Algemene Spaar- a) Voorlopige beleggingen per 31 Decem-
en Lijfrentekas

ber 1949 · fr. 2.762.915.728,41
b) Beleende fondsen · fr. 35.781.720,-
c) Neergelegde waarborgen · fr. 31.526.518,-

Totaal. · fr. 2.830.223.966,41
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VERDELING VAN DE NETTO-WINST VAN HET BOEKJAAR 1949

1. Aan de aandeelhouders: een eerste dividend van 6 % op het nominaal kapitaal. fr. 24.000.000,-

10.990.044,93
8.792.035,95

18.023.673,69
72.000.000,-

94.694,76

fr. 133.900.449,33

2. Van het overschot, hetzij fr. 109.900.449,33

a) 10 % aan de reserve
b) 8 % aan het personeel

3. Van het overschot, hetzij fr. 90.118.368,45

a) Aan het Rijk 1/5" .
b) Aan de aandeelhouders, een tweede dividend
c) Het saldo aan de reserve

Totaal van de te verdelen netto-winst.

DIVIDEND TOEGEKEND VOOR HET BOEKJAAR 1949
AAN ELK AANDEEL VAN FR. 1.000,-

Eerste bruto dividend
Tweede bruto dividend

Totaal bruto dividend
Mobiliënbelasting
Netto-dividend

· fr.
· fr.
· fr.
· fr.

· fr.

60,-
180,-

240,-
72,-

168,-

Dit dividend is betaalbaar 1 Maart 1950 op vertoon yan coupon
nr 148.

De Regentenraad :

Adolphe BAUDEWYNS, Vice-gouverneur,
Pierre BERGER,
Jean VAN NIEUWENHUYSE,
Franz DE VOGHEL,
Hubert ANSIAUX,
Paul CHARLES,
Henri DERAEDT,
André HUYSSENS,
Léon-A. BEKAERT,
Albert DEWANDRE,
Emile VAN DIEVOET,
Yvan FEYERICK,
Raoul MIRY,
August COOL,
Frans VERSICHELEN.

De Gouverneur,

Maurice FRERE.
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Balans

Winst= en Verliesrekening

Orderekeningen



ACTIVA

Goudvoorraad (*)

a) in buitenlandse deviezen

b) in Belgische franken

Accoord voor multilaterale compensatie : Bfr.

Tegoed op het buitenland

Vorderingen op het buitenland in het kader van betalingsaccoorden :

a) in buitenlandse deviezen

b) in Belgische franken

Te ontvangen deviezen en goud

Debiteuren wegens termijnverkopen van deviezen en goud

Handelspapier op België

Voorschotten op overheidsfondsen .

Overheidseffecten (art. 20 der statuten. Overeenkomst van 14 September 1948)

a) schatkistcertificaten .

b) papier uitgegeven door instellingen waarvan de verbintenissen door de
Staat gewaarborgd zijn

c) andere overheidseffecten

Deel- en pasmunt.

l rekening ATegoed bij de Dienst der Postchecks
rekening B

Bijzondere voorschotten voor deelneming in het Internationaal Muntfonds

a) aan de Belgische Regering, in Belgische franken

b) aan de Luxemburgse Regering, in Luxemburgse franken .

Geconsolideerde vordering op de Staat (art. 3, § b van de wet van 28 Juli 1948).

Overheidsfondsen (art. 18 en 21 der statuten)

Te innen waarden .

Gebouwen, materieel en meubelen

Waarden van de Pensioenkas van het Personeel

Afgeschreven en te verzilveren waarden

Overgangsrekeningen

Totaal van de activa.

(*) Zie blz. 79.
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BALANS PEJ
I:
ti
il

fr. 30.578.853.760,86
{~1.458.227.806,33

451.743,35

2.547.380.245,65

6.128.802.254,74

2.349.768.578,39

34.787.093,85

1.485.604.293,55

4.006.346.572,48

371.403.208,18

6.250.000.000,- il!
iiJ

3.064.489.870,29

38.250.000,-

691.790.731,77

1.696.105,41

622.000.000,-

l,

1.125.000.000,-

49.977.500,-

34.991.027.258,83

914.584.954,13

77.850.205,04 IR41.078.660,51

454.865.423,41
ti

p. m.

312.298.826,94

97.896.535.093,71

..-;



31 DECEMBER 1949

'1.,,1,,'-
, fi

"j.

1~'

Geallieerde legers

Te betalen waarden

Bankbiljetten in omloop

Rekeningen-courant en diversen :

l gewone rekening . . . .
Schatkist Rekeningen Accoord voor Economische

Samenwerking . . . .

Internationaal Muntfonds :
Rekening Belgische franken

Rekening Luxemburgse franken

Organismen door bijzondere wet beheerd en openbare
besturen .

Banken in België

Banken in het buitenland :

1°) betalingsaccoorden
al
bi

2°) andere rekeningen

Particulieren .

fr. 31.322.973,09

417.022.980,13

1.130.476.683,45

50.004.073,29

1.119.733.727,36

1.505.963.986,06

671.392.957,81
622.000.000,-

58.697.601,71

384.976.200,35

5.007.306,22

537.737.211,07

Totaal der verbintenissen op zicht.

Te leveren deviezen en goud .

Crediteuren wegens termijnaankopen van deviezen en goud

Pensioenkas van het Personeel

Overgangsrekeningen

Kapitaal

Reservefonds :
a) Statutaire reserve
b) Voorzieningsfonds
c) Rekening der afschrijvingen op gebouwen, materieel en meubelen .

Te verdelen' netto-winst .

Totaal van de passiva.
........
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PASSIVA

fr. 87.890.484,700,-

6.534.335.700,54

94.424.820.400,54

1.625.799.111,32

34.807.080,80

454.865.423,41

154.153.746,12

400.000.000,-

178.635.969,81
227.478.751,87
262.074.160,51

133.900.44\),33

97.896.535.093,71



nEBET

7.673.952,24
122.968.152,40

~------------------------------------------------------------~----------------~l~WINST- EN VERLIESREKENING

Algemene onkosten
Onkosten op verzending van goud .
Toelage aan de Pensioenkas van het Personeel
Afschrijvingen op gebouwen, materieel en meubelen
Afschrijvingen op nieuwe gebouwen
Geldelijke verplichtingen tegenover de Staat :

a) Provenu der disconto- en voorschotverrichtingen
boven de 3 ~ %

b) Zegelrecht op de biljettenomloop

fr. 226.798.354,74
2.354.427,32

44.880.000,-
29.493.065,22

129.377.793,02

130.642.101,64
Overschrijving naar de overgangsrekeningen van het passief voor :

a) fiscale voorziening ".
b) provisie voor uitbreiding van het gebouw van de Bank te Brussel .

Te verdelen netto-winst.
46.000.000,-
63.000.000,-

133.900.449,33

806.446.194,27 !-

ORDEREKENINGENl J

Te inkasseren waarden .
Geopende documentaire kredieten . . .
Belgisch-Luxemburgse Verrekeningsdienst. Compensatiereke-

ningen in het buitenl. (Vereffening toevertrouwd afh. Belg.-Lux '.
Instituut voor de Wissel - Besluitwet dd. 25-2-1947) .

Diverse bewaarnemingen :
Onderpand v! d voorschotrekeningen op Belg. overheidsfondsen.
Waarborgen verleend door disconto-cedenten
Obligaties van de Muntsaneringslening
Internationaal Muntfonds .
Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling
Andere bewaarnemingen

Diverse ontvangen borgtochten.
Waarborgcertificaten van de Schatkist ontvangen
Borgtochten verleend ten gunste van het Personeel . . .
Rugtekening van certificaten in U.S.A.-dollars voor rekening van de

Schatkist
Schatkist:

Portefeuille en allerlei tegoed
Diverse waarden toebehorend aan de Staat

Gewone aandelen N.M.B.S.
Deelhebbende obligaties N.M.B.S.
Annuïteiten onderschr. door de Kolonie van Belg. Congo.)
Schatkistbons van de Luxernb. Regering (Belg.-Lux. acC.i-

Diverse waarden .

Diverse waarden door de Staat in bewaring genomen:
Waarden door derden gedeponeerd
Dienst der ingeschreven schuld .
Deposito- en Consignatiekas
Als borgstelling gedeponeerde waarden

Waarden afgegeven ingevolge het Besluitvan de Regent dd.
17 Januari 1949 betreffende het van onwaarde maken van de
niet aangegeven Belgische effecten aan toonder

Af te leveren waarden
Ingetrokken effecten .
Fonds voor delging van de Staatsschuld
Muntfonds :

Overheidsfondsen

Rentenfonds, gedeponeerde effecten
Algemene Spaar- en Lijfrentekas :

Voorlopige beleggingen
Beleende fondsen
Neergelegde waarborgen
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PER 31 DECEMBER 1949 CREDIT

Disconto, wissel, intresten en provisies.
Provenu dr overheidsfondsen en andere effecten verworven krachtens de statuten
Rechten op bewaarnemingen, courtages en huur der brandkasten .
Geïnd op afgeschreven en te verzilveren waarden .
Geldelijke verplichtingen en vergoedingen van de Staat :

a) Ristorno van het zegelrecht op de biljettenomloop (koninklijk besluit
dd. 24 Augustus 1939, art. 34). . . . .

b) Vergoeding van 0,25 % 's jaars op de Staatsschuld (koninklijk besluit
dd. 24 Augustus 1939, art. 33) .

c) Vergoeding van 0,10 % 's jaars op het bedrag der kleine coupures uitge-
geven voor rekening van de Schatkist (Overeenkomst van 18 Maart 1946)

Overschrijving van de rekening « Provisie voor onkosten op aankoop, verkoop
en verzending van goud )}

Overschrijving van de rekening « Provisie voor uitbreiding van het gebouw van
de Bank te Brussel )} 129.377.793,02

806.446.194,27~--------------------------------------------------------------------~----------------~
PER 31 DECEMBER 1949

fr. 92.729.223,66
235.675.061,10

6.021.962,75

9.011.578.540,-
50.844.586,37
28.159.787,49

8.772.634.290,50
1.907.778.920,-

16.366.527.918,51
36.137.524.042,87

80.133.446,-
19.344.094.902,50

25.878.607,85

1.755.250.000,-I.

20.000.000,-

1.000.000.000,-
638.305.187,-
935.694.926,81

1.625.001.300,-
_ 519.558.489,50

4.718.559.903,31

2.878.082.622,77
15.506.421.400,-
33.829.986.209,51

___ 1.237.091.465,65
53.451.581.697,93

70.892.658,-

3.189.435.8ôO, -
557.638.831.50

5.885.814.075,-

2.612.004.597,50
70.505.927.623,24

3.896.544.530,50

2.762.915.728,41
35.781.720,-
31.526.518,-

2.830.223.966,41
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fr. 430.443.621,99
40.721.533,05
10.449.217,45

192.930,30

96.515.661,02

93.079.398,35

3.311.611,77

2.354.427,32





Verslag van het College der Censoren





Mijne Heren,

In 1949 heeft het College der censoren ZIJn statutaire opdracht
voortgezet.

De begrotingsvoorstellen voor het boekjaar 1950 en de balans
per 31 December 1949 werden door de Regentenraad, binnen de
vastgestelde termijn, aan het College voorgelegd.

Alvorens de begroting der uitgaven te stemmen is het overgegaan
tot het onderzoek van de bewijsstukken tot staving van de uitgaven
overhet verlopen jaar en van de voorstellen in verband zowel met de
gewone uitgaven als met betrekking tot het programma van uitbreiding
der gebouwen te Brussel en de wederopbouw van de tijdens de oorlog
verwoeste of beschadigde agentschappen der Bank in de provincie,
waarvan spraak in het verslag van de Regentenraad.

Het College heeft de balans en de win st- en verliesrekening per
31 December 1949 goedgekeurd en aldus aan het beheer der Bank
ontlasting gegeven, na onderzoek der geschriften en na steekproeven
in de bestanddelen van de inventaris. Het heeft kunnen vaststellen dat
de organieke en statutaire bepalingen in zake het opmaken der balans
en de bestemming der winsten werden nagekomen. Overeenkomstig
de statuten werd de verdeling der netto-winst bepaald door de
Algemene raad.

** *

Het College wenst de Directie van de Bank te bedanken voor de
uitgebreide documentatie die zij ter beschikking heeft gesteld en die
in grote mate zijn taak heeft vergemakkelijkt. Gedurende de inspeeties
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der diensten waaraan de leden van het College in de loop van het jaar
hebben deelgenomen, hebben deze wederom de ijver en de toewijding
door het personeel, van hoog tot laag aan de dag gelegd, kunnen
op prijs stellen. Het College houdt er aan langs deze weg zijn voldoening
te betuigen.

Maurice MOGIN,
Fernand DUCHENE, Secreiaris,
Jean BRA'!.',
Auguste JADOUL,
Louis LECLERC,
Nicolas BOOST,
Louis DEL VAUX.

Het College der censoren,
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Hoofdbank

Bijbanken = Agentschappen

Discontocomité 's en -kantoren

Groothertogdom Luxemburg





HOOFDBANK

DIRECTIECOMITE, REGENTENRAAD, COLLEGE DER CENSOREN

GOUVERNEUR:

VICE-GOUVERNEUR

DIREOTEUREN :

REGENTEN:

CENSOREN:

SEORETARIS :

SCHATBEWAARDER

Regeringscommissaris

(*) Zie blz. 75.

H. Maurice FRERE.

H. Adolphe BAUDEWYNS.

HH. Pierre BERGER,
Jean VAN NIEUWENHUYSE,
Franz DE VOGHEL,
Hubert ANSIAUX.

HH. Paul CHARLES,
Henri DERAEDT,
André HUYSSENS,
Léon-A. BEKAERT,
Albert DEWANDRE,
Emile VAN DIEVOET,
Yvan FEYERICK,
Raoul MIRY,
August COOL,
Frans VERSICHELEN.

HH. Victor PAREIN, Voorzitter,
Maurice MOGIN,
Fernand DUCHENE, Secreiaris,
Jean BRAT,
Jules CARDIJN (*),

Auguste JADOUL,
Louis LECLERC,
Nicolas BOOST,
Louis DELVAUX.

H. Thomas BASYN.

H. Georges PIRSOUL.

H. Joseph VANHE URCK.
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Algemene Inspectie:

Economische Studiën
en Documentatie :

Studiën en Documentatie :
Statistiek :
Bankcrediet :

Buitenland :
Wisselreglementering :
Wissel:
Buitencontrôle :

Hoofdkas :
Effecten:

Algemeen Secretariaat:

Betwiste Zaken :

Algemene Boekhouding :
Disconto:

Gebouwen A :

» B :
Drukkerii :

Dienst van het Personeel :
Invorderingskas :
Biljetten:

Rijkskas:

Secreiariaai der Directie :

M edico-socuile dienst :

Discontocomité
Brussel:

ALGEMENE DIENSTEN

HH. P. BAUDEWYNS,

J ..J. VINCEN'r,
P. KAUCH,
H. GAUTIER,
O. BRONCHART,
R. LIBRECK,
C. de STRYCIŒR,
J. VAN WEDDINGEN,
F. FLAMAND,
F. SIMONART,
A. EGGELPOELS,
J. van KESSEL,
E. CHARLES,
C. VERCRUYSSE,
R. MAGDONELLE,
H. JAMBER S,
M. VAN GOETHEM,
C. AUSSEMS,
L. WYNGAARD,
J. HORSMANS,
M. GOELEN,
P. :FESTERAER'l'S,

Juffr, E. MALAISE,
Dr L. HANNAERT.

HH. P.ECTORS,
J. de COOMAN,
P. DELBAERE,
O. BOSSAERT,
E. HAY OIT,
M. WAUCQUEZ.
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Onderdirecteur,

Chef van het Personeel.

Onderdirecteur.
I nspecteur-qenemal,
Afdelingshoofd.

»

Onderdirecteur.
I nspecteur-qene raai.
Afdelingshoofd.

»
Inspecteur-qenemal, Hoofdkassier.
I nspecieur-qeneraal.

»

»

»

»

»
A rctiitect-atiaché,

Hoofdingenieur del' Technische diensten.
Afdelingshoofd.

»

»

»



BIJBANKEN
Antwerpen

Beheerder: H. A. NEVEN.

H. J. VANDERGUCHT.Secretaris :

Discontocomité HH. E. BRACHT,
E. VAN ROMPA,
F. GOOD,
N. BOOST.

Luik

Beheerder: H. A. HlERNAUX.

Discontokantoor : HH. Chevalier M. de LAMlNNE de BBX,
E. LAMARCHE,
P. HERMAN,
Baron G. van ZUYLEN.

Luxemburg (Groothertogdom Luxemburg)

Beheerder: H. ,T. VILENNE.

Discontokantoor : HH. E. COLLETTE,
A. GROENEN,
J. NEUBERG.

AGENTSCHAPPEN
AGENTSCHAPPEN MET EEN DISCONTOKANTOOR

Agenten Leden. der Discontokantoren

Aalst HH. L. DEHOUX, HH. C. VAN DER HAEGEN,
P. MICIDELS,
F. CALLEBAUT.

Aarlen P. FABRl, HH. M, LEFEVRE,
F. LEPAGE,
V. POSSCHELLE.
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Aat

Bergen

Brugge

Charleroi

Dendermonde

Dinant

Doornik

Eeklo

Gent

Agenten

HH. J. LELEUX,

J. DUPONT,

E. RENARD,

L. HAULOT,

J. VANDEN BOSCH,

J. LEMAITRE,

P. POTVIN,

IL DEWAELE,

G. TIDRIAUX,

Leden der Discontokantoren

HH. E. DUCHATEAU,
H. DUCHATEAU,
A. DESCAMPS.

HH. G. DUCHATEAU,
J. SEGARD,
H. BOUTTIAU.

HH. R. TERMOTE,
Baron K van CALOEN,
R. RAP AERT de GRASS :,

HH. L. DEWANDRE,
Baron P. GENDEBIEN,
A. GILLIEAUX,
F. PHILIPPE.

HH. J. VAN DAMME,
J. DE COENE,
E. VAN DEN BERGHE.

HH. L. LAURENT,
R. DECOUX,
M. SCHOOFS.

HH. E. CARBONNELLE,
E. THORN,
V. VANDERBO.RGHT,
M. COUPLET.

HH. J. SPAEY,
R. VAN BRABANDT,
C. VAN DAMME.

HH. Baron BRAUN,
F. BEERNAERT S,
Graaf H. de HEMPTINNE.
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Agenten Leden der Discontokantoren

Geraardsbergen HH. F. VANHERP, HH. G. FLAMANT,
J. RENS,
P.-E. WILLOCX.

Hasselt A. DE VULDER,
,,

HH. P. NAVEAU de MARTEAU,
A. JANSSENS,
J. SPAAS.

Hoei J. POTVIN, HH. Ch. PRION,
J. PREUD'HOMME,
H. DELATTRE,
Graaf G. de LIEDEKERKK

Kortri1k M. DE SCHAEPMEESTER, HH. M. de CONINCK,
J. DUMONT,
P. DELVA.

La Louvière J. LEJUSTE, HH. L. GRAFE,
H. TOMBEUR,
L. PONCEAU.

Leuven J. HAUTAIN, HH. A. BAUCHAU,
G. de LAVELEYE,
R. van der VAEREN.

Mechelen G. MATAGNE, HH. P. CARTUYVELS,
L. LEMAIRE,
J. VIGNERON.

Moeskroen G. GINION, HH. H. STORME,
A. SCARCEZ,
G. BLANCKE.

Namen Baron
de MOREAU d'ANDOY,

HH. F. HIC GUET,
O. HICGUET,
L. HUART.
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Neufchâteau

Nijvel

Oostende

Oudenaarde

Péruwelz

PhilippeviIle

Roeselare

Ronse

Sint-Niklaas

Agenten

HH. R. DROULANS, (*)

A. CAUPAIN,

.F. COLLUMBIEN,

P. HERTSCHAP,

R. PINSART,

A. DERENNE,

A. VAN COETSEM,

E. BURLION,

F. LEFEVER,

(*) Overleden 9·1·1950.

Leden der Discontokantoren

HH. r, GOURDET,
A. MINETTE,
H. ZOUDE.

HH. E. de STREEL,
E. DESCAMPE,
W. STICHELMANS.

HH. F. VAN CAILLIE,
E. DE VREESE,
F. LOOTENS.

HH. R. DE BEER,
J. MAERE,
R. VAN CAUWENBERGHE.

HH. J. BREBART,
H. LEMAIRE,
M. SIMON.

HH. R. DUCHATEAU,
A. PEPIN,
P. de WEISSENBRUCH.

HH. F. DE CLJŒCQ·CARLIER,
A. DE MEESTERD'HOORE,
J. SOUBRY.

HH. C. DUPONT,
R. VAN BUTSELE,
J. TASTE.

HH. F. BEHAEGEL,
F. POPPE,
A. DE BAER.
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Tienen

Tongeren

Turnhout

Verviers

Zinnik

Boom

Ieper

Malmédy

Marche

Veurne

Waver

Agenten

HH. F. DE IŒYSER, a. i.,

E. HUYBRECHT,

J. MASSET,

M. CHAUVIAUX,

A. TOURNAY,

Leden der Discontokantoren

HH. J. GILAlN,
L. HALFLANTS,
J. DELACROIX.

HH. F. GHINEAU,
W. WILSENS,
J. BEAUDUIN.

HH. J. DE RIDDER,
L. JANSEN,
J. DIERCKX.

HH. A. PELTZER,
L. VAN GINDERTAELEN,
Burggraaf A. SIMONIS.

HH. L. BAS'rIN·PONCEAU,
G. DEFEVRIMONT,
H. le MAISTRE d'ANSTAING.

AGENTSCHAPPEN ZONDER DISCONTOKANTOOR

Agenten

HH. M. WELLEMANS, a. ;.

L. NEIRYNCK,

L. VANDERWINKEL,

M. CABY,

C. SIBILLE,

G. SEMAILLE.
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BIJLAGEN





BIJLAGE 1

OVERHEIDSFONDSEN IN. HET BEZIT VAN DE BANK

OP 31 DECEMBER 1949

Overheidsfondsen verworven krachtens de statuten

3 1/2 pCt Belgische Schuld 1937.
3 1/2 pCt Belgische Schuld 1943.
4 pCt Belgische Geünificeerde Schuld, 1e reeks.
4 pCt Belgische Geüunificeerde Schuld, 2· reeks.
4 pCt Bevrijdingslening 1945.
3 1/2 pCt Schatkistcertificaten 1944, 2· reeks.
3 1/2 pCt Belgische Lotenlening 1941.
4 pCt Lloyd Royal Belge.

Genotsaandelen Nationale Maatschappij van Belgische Spoor-
wegen.

Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen (Januari-Juli) j

Loten Congo 1888.
3 pCt

4 pCt
4 pCt
4 pCt

Koloniale Schuld 1906.
Koloniale Schuld 1936.
Preferente aandelen Chemins de fer Léopoldville-Katanga-

Diloio « Léokadi ».

Genotsaandelen Chemins de fer Léopoldville-Katanga-Dilolo
« Léokadi »,

Aandelen Bank van Belgisch-Congo.
Aandelen Nationale Maatschappij voor Krediet, aan de

Nijverheid.
Aandelen Bank voor Internationale Betalingen, voor 25 pCt

volgestort, Belgische emissie.





WEEKSTATEN IN HET « STAATSBLAD » GEPUBLICEERD

IN 1949

BIJLAGE 2



WEEKSTATEN IN 1949 IN HET « STAATSBLAD» GEPUBLIOEERD
(millioenen franken)

I
2
2

ACTIVA

Vorderingen I I Bijzondere
Overheidseffecten Tegoed voorschotten voorTegoed op het buitenland (art. 20 der statuten. Overeen- bij de Dienst deelneming in het Geconso-op het buitenland in het kader van Debiteu-

komst van 14 September 1948) der Postchecks Internationaal lideerdeAccoord betalingsaccoorden ren Voor- Muntfonds Over- WaardenDATUM voor vordering Gebou-
deTe wegens Handels- schotten

papier heids- van
Goud- muItila- op de wen, TOTAAL1949 ontvangen termiJn- papier op uitgegeven Deel- en aan de fondsen Pensioen-terale aan de Staat materieel Diversenvoorraad in in deviezen verkopen op over- Schat. door instel- pasmunt Belgische Luxern- (art. 18 en kas ACTIVAin compen- in lingen waar- andere (art. 3, § b enbuiten- buiten- en goud van België heids- kist- van de ver- rekening rekening Regering, burgse 21 der van hetBelgische satie : Belgische overheide- Regering, van de wet meubelenIandse deviezen fondsen certifi- bintenis- statuten) PersoneelIandse franken Bfr. A B in in Luxern- van 28 Julifranken en goud sen door de effectendeviezen deviezen caten Staat Belgische burgse 1948)

gewaar- franken franken
(2) borgd zijn

6 Januari ........... 27.340 1.265 3,1 1.158 11.501 1.363 1,7 1.725 5.135 516 3.578 1.392 134 565 1,5 1.427 986 44 35.000 86S 166 41S 401 94.98813 » ............. 27.339 1.01I 2,8 1.158 Il.646 1.413 1,2 1.698 5.136 270 3.403 686 86 579 36,4 1.3S9 9S6 44 35.000 S83 166 420 503 93.85620 » ............. 27.741 739 2,8 1.158 11.214 1.404 1,0 1.502 4.959 309 3.070 900 57 590 1,4 1.350 986 44 35.000 88S 166 420 159 92.66127 »
••••• 0 ••••••• 27.741 1.062 2,4 1.158 10.673 1.44-8 1,0 1.556 4.765 426 3.490 347 51 601 1,6 1.327 986 44 34.997 S90 189 424 204 92.384

3 Februari ........... 27.726 1.046 2,4 I.15S 10.758 1.571 2,2 1.572 4.845 534 2.120 1.630 428 582 0,4 1.276 986 44 34.997 900 189 423 228 93.01810 » ............. 27.825 1.083 2,4 1.158 10.712 1.661 4,9 I.1)75 5.056 533 1.615 1.169 726 597 1,6 1.243 986 44 34.997 914 IS9 423 217 92.73217 » ............. 27.849 1.240 2,4 1.158 10.697 1.620 8,2 1.651 5.168 612 730 1.243 735 626 12,0 I.231 986 44 34.997 915 189 423 177 92.31324 »
•••••• 00 ••••• 27.817 2.141 2,4 1.158 10.394 1.683 7,4 1.575 5.194 765 1.190 898 755 644 1,9 1.226 986 44 34.997 915 189 423 237 93.242

3 Maart ............ 27.873 2.871 2,2 1.158 10.491 I.756 7,7 1.454 5.441 718 1.355 1.197 754 629 1,9 1.223 986 44 34.991 915 189 422 214 94.69310 » ••• o •• 0 •••••• 27.929 2.862 2,3 1.158 10.552 1.274 7,1 1.444 5.324 319 1.795 1.133 640 642 16,8 1.164 986 44 34.991 915 189 422 220 94.02917 » ............. 27.869 2.525 2,3 1.358 1O.71I 835 7,1 1.502 5.262 283 1.370 1.372 492 662 20,4 1.153 986 44 34.991 915 189 423 229 93.20024 » ............. 28.068 2.460 2,3 1.358 10.187 949 1,9 1.443 4.908 286 1.940 1.070 150 674 1,4 1.140 986 44 34.991 915 189 423 251 92.43731 • • ••• 0 •••••••• 28.069 2.430 2,3 1.358 10.360 1.065 9,1 1.358 4.839 450 3.515 I.754 13 671 1,6 1.077 986 44 34.991 915 189 423 346 94.866
7 April .............. 28.089 2.619 2,3 1.358 10.349 1.084 10,2 1.416 4.540 330 2.780 1.835 6 645 17,0 1.078 986 44 84.91H 915 189 423 294 94.00013 »

•••• 0 0 ••••••• 28.068 2.666 2,3 1.358 10.359 784 10,3 1.359 4.477 231 2.850 1.217 515 623 2,0 1.072 986 44 34.991 915 189 423 323 93.46421 » ............. 27.863 2.661 2,3 1.358 10.105 660 7,8 834 4.123 228 2.170 1.926 15 650 26,8 1.050 986 44 34.991 915 189 424 282 91.51128 » ............. 28.362 2.555 2,4 1.358 10.052 726 27,1 890 4.179 281 1.895 2.1I5 - 620 2,3 1.022 986 44 34.991 915 189 424 296 91.931
5 Mei ............... 28.345 2.520 2,5 1.358 9.846 833 24,7 841 4.628 397 3.390 1.423 2 610 Il,3 1.022 986 44 34.991 915 189 423 309 93.11012 » o'. 0 ••••••••• 28.293 2.473 2,6 1.358 10.106 877 26,1 804 4.022 281 3.355 1.103 210 607 3,4 1.006 986 44 34.991 915 189 423 296 92.37119 » ............. 28.748 3.223 2,5 1.358 9.345 1.016 26,1 856 4.848 304 1.550 536 222 636 1,5 993 986 44 34.991 915 189 423 345 91.55825 » ............. 29.120 2.475 1,7 1.358 9.458 1.036 24,8 836 4.474 296 1.660 686 224 622 2,0 980 986 44 34.991 914 189 423 351 91.152
I Juni .............. 29.120 2.218 1,7 1.358 9.795 1.454 15,9 740 4.571 316 2.685 1.153 - 597 1,6 979 986 44 34.991 915 189 423 378 92.9319 » ............. 29.245 2.279 1,7 1.358 10.130 1.750 15,9 784 4.213 280 3.595 492 2 581 21,7 1.015 986 44 34.991 915 189 424 353 93.66516 » ............. 29.194 2.308 1,7 1.358 10.504 1.929 6,5 874 4.016 278 2.780 494 7 578 1,8 1.012 986 44 34.991 915 189 424 334 93.2253 » ............. 30.613 1.963 1,7 1.358 9.353 1.425 4,3 913 3.943 224 2.415 538 I 549 Il,2 9SS 986 44 34.991 915 189 426 353 92.20430 » ............. 30.859 1.765 1,7 1.358 9.685 1.400 2,2 1.060 4.178 375 2.640 2.160 - 508 1,7 948 986 44 34.991 915 189 425 384 94.876
7 Juli ............... 30.808 1.798 1,7 1.358 10.1I9 1.444 2,2 1.199 3.812 317 2.370 2.809 - 458 1,7 923 986 44 34.991 916 189 423 347 95.31714 »

••••••••• 0 ••• 30.561 I.661 1,8 1.358 10.892 1.550 2,0 1.099 3.818 432 1.625 3.126 150 422 1,4 928 986 44 34.991 915 189 423 395 95.5700 » ............. 30.758 1.154 1,8 468 11.077 1.556 0,2 1.123 3.555 275 1.920 2.969 272 407 21,7 921 986 44 34.991 915 189 423 371 94.3988 » ............. 31.551 1.268 1,8 468 10.392 1.769 0,9 I.213 2.845 330 2.955 2.965 138 389 1,0 898 986 44 34.991 915 189 423 386 95.119
4 Augustus .......... 31.669 1.670 1,8 468 10.595 I.976 1,9 - 1.066 2.918 300 4.135 3.138 39 335 16,8 839 986 44 34.991 915 189 425 431 97.150Il » ............. 31.590 I.512 1,8 - 9.941 2.211 1,7 987 2.226 215 4.825 2.753 15 320 16,2 842 986 44 34.991 915 IS9 425 456 95.4638 » ............. 31.499 1.594 1,7 - 10.298 2.387 1,7 1.035 2.097 335 5.115 1.363 10 375 38,9 841 986 44 34.991 915 189 425 405 94.9475 » ............. 31.449 1.554 1,7 - 10.359 2.390 2,2 1.102 2.052 221 5.600 640 24 372 12,0 832 986 44 34.991 915 189 42.5 425 94.586
I September ........ 31.319 1.784 1,7 - 10.719 2.048 1,0 1.258 2.460 213 5.695 1.635 8 365 2,1 797 986 44 34.991 915 189 426 423 96.2808 » ............. 31.325 1.572 1,8 - 11.070 2.145 1,3 1.451 2.115 275 4.485 2.Ill I 358 16,2 782 986 44 34.991 915 189 423 435 95.6925 » ............. 31.325 1.042 1,7 - Il.657 2.184 1,5 1.536 1.932 265 5.140 1.128 5 384 1,9 785 986 44 34.991 915 189 424 443 95.3802 • ·...... (I)(3) 31.346 1.077 1,7 3.486 9.326 2.208 1,9 1.558 1.877 246 5.120 535 54 472 Il,7 778 986 44 34.991 915 189 424 466 96.1139 » ............. 31.346 1.305 1,7 3.303 8.493 2.006 28,4 I.758 1.8J7 259 5.395 1.097 129 610 149,0 724 986 44 34.991 915 189 424 869 96.839
6 October ..•........ 31.377 1.367 1,7 3.252 8.078 2.081 31,4 1.725 1.562 247 5.615 1.881 141 789 1,6 835 986 44 34.991 915 189 422 1.239 97.7713 » ............. 31.396 I.381 1,7 3.164 7.896 2.150 35,2 1.767 1.462 230 7.IlO 708 4 906 1,5 SI6 986 44 34.991 915 189 422 1.250 97.8250 » •••••• 0 •••••• 31.581 1.558 1,7 3.502 7.257 2.252 37,5 1.863 1.545 301 4.840 1.609 15 957 1,3 810 986 44 34.991 915 189 424 1.002 96.6817 • ............. 31.542 1.568 0,5 3.194 6.855 2.400 38,7 1.948 2.195 345 2.975 2.381 144 973 2,7 799 986 44 34.991 915 189 424 1.000 95.910
3 November .......... 31.551 1.570 0,6 2.987 6.732 2.168 33,1 1.866 3.237 553 3.640 2.599 68 749 1,8 785 986 44 34.991 915 189 426 956 97.0488 » · .... ~~....... 31.551 1.637 0,6 2.780 6.641 2.217 50,0 1.935 2.991 349 4.005 2.626 I 737 0,8 775 986 44 34.991 915 IS9 424 975 96.8217 • .0 ••••••••••• 31.123 1.494 0,6 2.661 6.764 2.462 42,3 1.786 2.758 606 3.850 1.621 365 754 1,7 744 986 44 34.991 915 189 427 1.019 95.6044 » •••••• 0 •••••• 31.063 1.409 0,7 2.827 6.659 2.405 40,7 1.739 2.857 300 4-.245 1.545 31 757 1,6 709 986 44 34.991 915 189 427 1.020 95.161
I December ......... 31.078 1.263 0,6 2.673 6.325 2.340 40,5 I.619 3.476 432 4.030 2.651 6 693 1,5 700 986 44 34.991 915 189 430 1.063 95.9468 »

••••••• 0 ••••• 31.103 I.217 0,6 2.563 6.347 2.478 48,3 1.858 2.470 347 4.440 2.879 4 772 1,6 688 986 44 34.991 !)]5 IS9 427 1.069 95.8385 » ............. 30.893 1.143 0,6 2.563 6.146 2.493 38,9 I.618 2.396 314 5.075 2.1I9 4 711 1,9 685 986 44 34.991 n15 189 427 1.035 94.7892 »
••••••• 0 ••••• 30.723 1.277 0,6 2.947 5.981 2.367 37,4 1.544 2.378 323 5.605 1.967 3 708 1,8 644 986 44 34.991 !H4 189 427 1.065 95.1239 » · ............ 30.605 I.619 0,5 2.947 6.078 2.311 37,5 1.675 3.799 431 4.580 2.268 3 695 1,4 630 1.125 44 34.991 914 18!) 429 933 96.305

(I) Er werd niet overgegaan tot de herwaardering van de goudvoorraad Ingevolge de devaluat ie van de Belgische rran« in September 19~9. Op 31 December 19~9 was deze herschatting nog niet gedaan. I(2) Op deze rekening Is het voorschot ingeschreven, rtat door de Bank verleend werd om. voor rekening van de Staat. de uitvoering te verzekeren van cie betallngs- en compensatieaccoorden tussen de Europese landen. _ Dit voorschot wordt afgelost dool' aanwending van de a.a.n België toegekende voor-aardeltjke hulpverlening. Tot. Augustus 19~9. was het te Parijs ondertekencle accoord van 16 October 19~8 van kracht; van 22 September 191,9 af, heeft deze rekening betrekking op het accoord voor het, dienstjaar 191,0/1950 clat op 7 September t9~9 te Parijs ondertekend werd.(3) In de weekstaat per 22 September 19~9 Is geen rekening gehouden met de herwaarderingen en aanpassingen van rekeningen. welke ingevolge de devaluatle van de Bel~ische frank en van verscheidene vreemde valuta's dienden toegepast. ,
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WEEKSTAT;EN IN 1949 IN HET « STAATSBLAD» GEPUBLICEERD
(millioenen franken)

PASSIVA

Rekenlnl1-courantsaldi
Crediteuren

Totaal Tijdelijk Te wegens Reserves DATUM
Bank- der term.ijnaan- Pensioenkas en TOTAAL

biljetten van de Schatkist InternationaalMuntfonds Banken in het buitenland onbeschik- leveren 1949
verbinte- kopen van van het Diversen Kapitaal afschrij-

in bare reke- deviezen PASSIVAnissen Personeel vtngsreke-
omloop nlngen en goud deviezen

la betalingsaccoorden op zicht ntngen
Rekeningen Rekening Rekening Diversen en goud

Gewone Accoord voor Belgische Luxemburgse
20 andere

rekening Economische rekeningen
Samenwerking franken franken a) b)

84.845 7,8 660 992 44 631 1.427 53,0 2.248 90.908 9,3 2.038 1,7 418 725 400 488 94.988 6 Januari
84.132 1,3 707 992 44 396 1.389 61,1 1.962 89.684 9,3 2.071 1,2 420 783 400 488 93.856 13 »

83.548 1,2 138 992 44 890 1.350 55,2 2.090 89.108 9,3 1.815 1,0 420 420 400 488 92.661 20 »

82.973 2,2 419 992 44 612 1.327 128,6 2.253 88.751 - 1.868 1,0 424 424 400 516 92.384 27 »

84.068 5,6 399 992 44 496 1.276 58,5 2.025 89.364 - 1.885 2,2 423 428 400 516 93.018 3 Februari
83.533 4,8 628 992 44 435 1.243 , 58,8 2.064 89.003 - 1.953 4,9 423 432 400 516 92.732 10 »

82.779 2,4 399 992 44 765 1.231 i 50,9 2.324 88.587 - 1.941 8,2 423 438 400 516 92.313 17 »

82.810 4,6 1.040 992 44 580 1.226 158,4 2.472 89.327 - 2.119 7,4 423 450 400 516 93.242 24 »

84.368 1,4 1.200 992 44 479 1.223 58,5 2.457 90.822 - 2.071 7,7 422 454 400 516 94.693 3 Maart
83.941 5,9 1.161 992 44 580 1.164 56,3 2.158 90.102 - 2.122 7,1 422 460 400 516 94.029 10 »

82.976 1,9 137 992 44 1.775 1.153 61,7 2.492 89.633 - 1.756 7,1 423 465 400 516 93.200 17 »

82.488 1,5 156 992 44 1.304 1.140 69,1 2.670 88.864 - 1.763 1,9 423 469 400 516 92.437 24 »

83.580 2,3 248 992 44 1.077 1.077 54,7 4.207 91.282 - 1.752 9,1 423 484 400 516 94.866 31 »

84.470 3,7 571 992 44 893 1.078 51,9 2.215 90.319 - 1.846 10,2 423 486 400 516 94.000 7 April
83.907 4,7 660 992 44 615 1.072 551,5 2.258 90.104 - 1.503 10,3 423 508 400 516 93.464 13 »

83.275 5,9 212 992 44 709 1.050 51,0 2.243 88.582 - 1.059 7,8 424 522 400 516 91.511 21 »

83.743 5,4 271 992 44 558 1.022 52,3 2.235 88.922 - 1.117 27,1 424) 525 400 516 91.931 28 »

84.608 4,6 379 992 44 590 1.022 51,6 2.382 90.073 - 1.129 24,7 423 544 400 516 93.110 5 Mei
83.749 4,6 479 992 44 544 1.006 52 8 2.400 89.272 - 1.181 26,1 423 553 400 516 92.371 12 »

82.883 5,1 160 992 44 742 993 53,8 2.412 88.285 - 1.362' 26,1 423 546 400 516 91.558 19 »

82.853 3,7 288 992 44 649 980 51,4 2.271 88.132 - 1.105 24,8 423 551 400 516 91.152 25 »

84.355 4,7 423 992 44 711 979 52,3 2.412 89.973 - 1.044 15,9 423 559 400 516 92.931 I Juni
84.205 5,4 953 992 44 627 1.015 51,4 2.674 90.567 - 1.169 15,9 424 573 400 516 93.665 9 »

83.359 1,9 1.184 992 44 719 1.012 51,3 2.649 90.012 - ].295 6,4 424 571 400 516 93.225 16 »

83.304 1,7 806 992 44 665 988 52.0 2.292 89.145 - 1.155 4,2 426 558 400 516 92.204 23 »

84.938 2,1 1.015 992 44 516 948 130,6 3.032 91.618 - 1.330 2,2 425 585 400 516 94.876 30 »

85.609 3,8 1.252 992 44 676 923 36,7 2.270 91.807 - 1.546 2,2 423 623 400 516 95.317 7 Juli
85.565 1,2 1.487 992 44 984 928 29,5 2.059 92.090 - 1.508 2,0 423 631 400 516 95.570 ]4 »

85.532 2,0 ]30 992 44 1.092 921 25,3 2.313 91.051 - 1.360 0,2 423 648 400 516 94.398 20 »

85.795 3,4 561 992 44 1.068 898 24,2 2.186 91.571 - 1.542 0,9 423 666 400 516 95.119 28 »

86.985 2,8 708 992 44 1.510 839 23,5 2.591 93.696 - 1.425 1,9 425 686 400/ 516 97.150 4 Augustus
86.552 1,2 407 992 44 731 842 23,9 2.409 92.002 - 1.414 1,7 425 704 400 5]6 95.463 il »

86.026 4,3 478 \)\)2 44 8]6 841 25,1 2.176 91.402 - 1.497 1,7 425 705 400 516 94.947 18 »

85.830 2,8 398 992 44 905 832 25,7 2.225 91.255 - 1.276 2,2 425 7]2 400 516 94.586 25 »

87.267 4,9 400 991 44 855 797 24,4 2.340 92.723 - 1.493 1 ,0 426 721 400 516 96.280 I September
87.008 1,4 449 991 44 759 782 33,7 1.873 91.941 - 1.686 1,3 423 725 400 516 95.692 8 »

86.288 2,0 388 991 44 907 785 24 7 2.029 91.459 - 1.843 1,6 424 736 400 516 95.380 15 »

86.137 2,7 502 991 44 1.620 778 32,7 1.857 91.965 - 2.072 1,9 424 734 400 516 96.113 22 » (3)
86.570 5,5 528 1.131 44- 1.360 724 26,4 2.137 92.525 - 2.204 28,4 424 742 400 516 96.839 29 »

87.900 4,4 756 1.131 44 1.038 835 28,2 1.840 93.576 - 2.015 ..31,4 422 8ll 400 516 97.771 6 October
87.100 2,4 919 1.131 44 934 816 29,1 2.616 93.591 - 2.036 35,2 422 825 400 516 97.825 13 »

86.203 2,3 1.180 1.130 44 1.082 810 33,6 1.877 92.362 - 2.115 37,4 424 827 400 516 96.681 20 »
r

85.995 7,8 796 I. 130 44 892 799 30,7 I.819 91.514 - 2.200 38,7 424 817 400 516. 95.910 27 »

87.361 1,8 738 1.130 44 650 785 31,8 1.985 92.727 - 2.097 33,1 426 849 400 516 97.048 3 November
87.002 1,8 628 1.130 44 673 775 31,7 2.131 92.417 - 2.166 50,0 424 848 400 516 96.821 8 »

86.030 3,2 599 1.130 44 692 744 27,4 2.079 91.348 - 2.004 42,4 427 867 400 516 95.604 17 »

85.500 3,6 541 1.130 44 789 709 27,7 2.197 90.942 - 1.952 40,8 427 88'~ 400 516 '- 95.161 24 »
"

86.821 4,5 522 1.]30 44 583 700 30,6 2.026 91.861 - 1.806 40,6 430 893 400 516 95.946 I December
86.528 4,7 683 1.130 44 625 688 30,8 ].773 91.507 - 2.044 48,3 427 896 400 516 95.838 8 n

85.752 4,7 856 1.130 44 577 685 31,0 1.638 90.718 - 1.778 38,9 427 911 400 516 94.789 15 »

85.785 3,7 1.180 1.130 44 643 644 29.6 1.663 91.123 - 1.699 37,n 427 921 400 516 95.123 22 »

87.113 3,7 766 1.130 44 706 630 36,6 1.739 92.168 - 1.830 37,6 429 924 400 516 96.305 29 n





BIJLAGE 3
RENTETARIEVEN

DER DISCONTO- EN VOORSCHOTVERRICHTINGEN

DISCONTO

- Bankaccepten en documentaire of geaccepteerde
wissels vooraf door de N. B. B. geviseerd:
uit hoofde van goederenuitvoer . . .
uit hoofde van goedereninvoer

- Bij een bank gedomicilieerde accepten .
-- Warrants . . . . .
-- Niet bij een bank gedomicilieerde accepten .
- Niet geaccepteerde wissels
- Promessen . . . . . . . . . . . .

BELENINGEN EN VOORSCHOTTEN

- Beleningen en voorschotten in rekening-courant op
Schatkistcertificaten :
Met ten hoogste 120 dagen looptijd .
Met ten hoogste 8 maanden looptijd
Met ten hoogste 12 maanden looptijd
Met meer dan 12 maanden looptijd
Percentage van het voorschot: 95 pOt.

- Beleningen en voorschotten in rekening-courant op
ander overheidspapier . . . .
Percentage van het voorschot :
a) Tienjaarsobligaties (1940-1950) 90 pOt
b) 3 X pOt Schatkistcertificaten met

ten hoogste 15 jaar looptijd (194£3). 90 pOt
c) 4 pOt Schatkistcertificaten met 5, 10

of 20 jaar looptijd (1943). .. 90 pOt
d) 3 X pOt Schatkistcertificaten met

10 jaar looptijd (1944). . 90 pOt
e) 4 pOt Schatkistcertificafen met 5 of

10 jaar looptijd (1947). . 90 pOt
f) 4 pOt Schatkistcertificaten met 5 of

10 jaar looptijd (1948). . 90 pOt
g) 4 pOt Schatkistcertificaten (1949). . 90 pOt
h) Ander overheidspapier . . . . . . 80 pOt

- Beleningen en voorschotten in rekening-courant op
Schatkistcertificaten met 5 jaar looptijd (besluit
van 25-10-41) en op Schatkistcertificaten uitge-
geven ter vereffening van Belgische financiële
vorderingen op het buitenland (besluit van 3-2-42).
Perceniaqe van het voorschot: 90 pOt.
(Dit voorschot wordt alleen verleend in de
bijzondere door de N.B.B. aangenomen gevallen.)

Tarief van kracht
per

31 December 1949

pCt

2,50
3,25
3,25
3,25
3,50
4,50
5,-

2,-
2,1875
2,375
5,-

5,-

5,-





BIJLAGE 4a

OFFICIËLE WISSELKOERSEN PER 18 SEPTEMBER. 1949
vastgesteld door de Nationale Bank van België

krachtens besluit n" 6 van de op 1 Mei 1944 in raad vergaderde Ministers
« Belgisch Staatsblad » van 5 September 1944, n' 22.

(Belgische franken)

Transfers Biljetten
DEVIEZEN

Contractuële

koers
Aankoopkoers I Verkoopkoers Aankoopkoers I Verkoopkoers

1 pond sterling 176,625 176,50 176,75 175,85 176,80

1 U.S. dollar (1) 43,8275 43,70 43,96 43,50 44,-

1 Canadese dollar - 43,96 44,06 43,75 44,25

100 Nederlandse gulden 1.652,- 1.650,- 1.654,- 1.635,- 1.662,-

1 Zweedse kroon 12,1936 12,16 12,23 12,10 12,25

1 Zwitserse frank 10,1275 10,10 10,15 10,05 10,20

100 Congolese frank - 100,- 100,- - -

100 Luxemburgse frank - 100,- 100,- - -

1 Deense kroon 9,1326 9,10 9,16 9,05 9,25

1 Noorse kroon 8,83125 8,80 8,85 8,75 8,90

100 escudo 175,31 174,45 176,30 174,- 177,-

100 Tsjecho·Slowak. kroon 87,655 87,39 87,92 86,80 88,50

(l) Pariteit bij het Internationaal Monetair Fonds aangegeven.





BIJLAGE 4b

OFFICIËLE WISSELKOERSEN PER 31 DECEMBER 194i9
vastgesteld door de Nationale Bank van België

krachtens besluit n' 6 van de op 1 Mei 194i4iin raad vergaderde Ministers
« Belgisch Staatsblad » van 5 September 194i4i,n' 22.

(B elqische franken)

Contractuële Transfers Biljetten
DEVIEZEN of gemiddelde

Aankoopkoers I Aankoopkoers I Verkoopkoerskoers Verkoopkoers

1 pond sterling 140,-
I

139,90 140,10 139,35 141,-

1 Canadese dollar 45,4545 45,40 45,50 45,- 46,-

100 Nederlandse gulden 1.315,7908 1.314,- 1.317,- 1.310,- 1.325,-

1 Zweedse kroon 9,6652 9,64 9,69 9,60 9,75

100 Congolese frank - 100,- 100,- - -

100 Luxemburgse franc - 100,- 100,- - -

1 Deense kroon 7,2389 7,21 7,26 7,15 7,30

1 Noorse kroon 7,- 6,98 7,02 6,95 7,05

100 escudo 173,913 173,--- 174,80 172,- 175,80

100 Tsjecho-Slowak. kroon 100,- 99,70 100,30 99,- 101,-

OFFICIËLE WISSELKOERSEN
vastgesteld door de in Verrekenkamer te Brussel vergaderde bankiers

(B elgische franken)

DEVIEZEN ICemiddelde van 18 November I Maandgemiddelde
tot 30 November 1949 in December 1949

100 Zwitserse frank 1.160,604 1.164,131

1 U.S. dollar - 49,970
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