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Nadat het batig saldo van de Belgisch-Luxemburgse betalings-
balans bij het begin van het jaar 1952 opnieuw snel -- en uit
monetair oogpunt verontrustend - gestegen was, bewoog die balans
achteraf naar meer evenwicht dank zij een vermindering zowel van
het surplus tegenover de landen van de Europese zone als van
het tekort tegenover het dollargebied.

De geldsomloop, die in 1951 en tijdens de eerste maanden van
1952 de weerslag onderging van de internationale eonjunctuur
geschapen door de oorlog in Korea en door de herwapening, bewoog
samen met de betalingsbalans naar meer stabiliteit.

Wenselijk ware dat die stabiliteit gehandhaafd bleef op een hoog
peil van economische bedrijvigheid.

** *
'Nadat de biljettenomloop der Bank ID 1951 snel van 88 tot

95 milliard gestegen was, vermeerderde hij nog -'- zij het aan een
vertraagd tempo - gedurende het eerste halfjaar van 1952 tot
97 milliard, om zich daarna gedurende het tweede halfjaar op dat peil
te handhaven.

Een vermeerdering van de biljettenomloop kan stellig verklaard
worden door de stijging van prijzen, lonen en winsten in het binnen-
land en door het surplus' van de handelsbalans. De monetaire
overheden zouden evenwel in een dergelijke verklaring de recht-
vaardiging niet kunnen vinden om passief de weerslag van die
internationáal beheerste conjunctuurfactoren te ondergaan. Zij
ontslaat hen in genen dele er van om, binnen de grenzen hunner
bevoegdheid, op te treden ten einde de binnenlandse stijgings-
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beweging te remmen en het evenwicht met het buitenland te
herstellen.

De Bank is in 1950 en in 1951 met dat doel door verhogingen van
de discontovoet herhaaldelijk tussenbeide gekomen. Ze liet achteraf
niet na die voet te verlagen, zodra de toestand het toeliet. Harerzijds
trof de overheid, in het raam van' haar eigen bevoegdheid, sommige
maatregelen,waaronder het stelsel van de afhoudingen opdeuitvoer
de voornaamste en de meest omstreden was. Het nagestreefd' doel was
dubbel :. enerzijds de heroriëntering van de buitenlandse handel
bevorderen en anderzijds de uitvoerondernemingen doen deelnemen
aan de financiering van de overschotten in de,Europese Betalingsunie.
Dat tweevoudig doel werd in ruime mate bereikt.

,*
,je *

Moet de geldpolitiek er naar streven de speculatieve hausse-
bewegingen tegen te houden en te .verhinderen dat ,inflatietendensen
tot ontwikkeling komen, ze dient toch ook te zorgen voor de kort-
lopende financiering van het bedrijfsleven in optimale voorwaarden,
op het hoogst mogelijke peil van bedrijvigheid.

Die financiering werd ID ons land sedert de bevrijding
onafgebroken verzekerd."

In het binnenland moest de economische bedrijvigheid nooit de
normale kredietverlening vanwege het bankwezen ontberen, De Bank
zelf heeft nooit haar hulp aan de banken geweigerd. Om evenwel
beter die hulp.aan het tempo van de'werkelijke economische bedrijvig-
heid aan te passen; bègunstigde ze de ontwikkeling van het disconto- en
herdiscontokrediet. Het door de Belgische economie aangewend
bankkrediet neliep in totaal 9 milliard in December 1944, 12 milliard
in 1945, 20 milliard in 1946, 25 milliard in 1947, 27 milliard in 1948,
27 milliard in 1949, 36 milliard in 1950, 38 milliard in 1951 en
ongeveer 40 .milliard op het einde van 1952: Het aandeel van het
handelspapier in het gezamenlijke uitstaande bankkrediet .steeg
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geleidelijk van 12 tot 58pCt. Het bankwezen verzekerde stellig de
normale kortlopende financiering van de economische bedrijvigheid.

Harerzijds werd de financiering van de buitenlandse, handel
verzekerd langs de gewone wegen van het documentair krediet door
tussenkomst vvan 'debanken. Het uitstaande documentair krediet
beloopt thans om en bijde 4 milliard. Daarenboven werd sedert de
bevrijding, door toedoen van de Bank en met de medewerking van
het Herdiscontering- en Waarborginstitùut,het nieuwe stelseÎ van'
geviseerde accepten uit hoofdevan ·in- en uitvoer ingericht, hetwelk
spoedig een merkwaardige uitbreiding, nam, De in die vorm uitstaande
kredieten beliepen op het einde van December 1952 5 milliard bij
de invoer enhijna 3..milliard bij de uitvoer. .

Ten einde rekening' te houden met de nieuwe omstandigheden
van de internationale handel na de oorlog eI1.om deontwikkeling van
de uitvoer in de hand te werken, heeft de Bank",naast voornoemde
gevestigde en nieuwe faciliteiten, met de, waarborg van de Staat
belangrijke kredieten aan het buitenland verleend in het raam van
tweezijdige of veelzijdige betalingsakkoorden ..Die kredieten bereikten
netto 2,5 milliard einde 1945, 3,5 milliard einde 1946, 10,8 milliard
einde 1947; 10,2 milliard einde 1948, 7,2 milliard einde 1949,
4,1 milliard einde 1950, 19I.flilliard einde 1951, 22,6 milliard einde
Juni 1952. ,Ingevolge de jongste overeenkomsten van Parijs, kon dit
laatste bedrag - nadat de Staat een vordering van 2,5 milliard op
Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk had overgenomen -. gedurende
het tweede deel, van het jaar gelukkig teruggebracht worden op
ongeveer 15.milliard, waarvan3,8. milliard gefinancierd werden door
de afhoudingen bij de uitvoer. "

Voegt men bij die verschillende bedragen dat van dekredieten
op halflange termijn -" ongeveer 3;5 milliard - die door bemiddeling
van de banken, en de parastatale kredietinstellingen aan verschillende
landen buiten de betalingsakkoordenwerden toegekend; en zo men
tenslotte rekeninghoudt met de tussenkomstvan de Nationale Delere-
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deredienst, waarvan de verstrekte waarborgen thans bijna 4,5 milliard
belopen, dan krijgt men een beeld van de inspanning die door de
financiële lichamen geleverd werd om de merkwaardige opbloei van
onze buitenlandse handel sedert de bevrijding té ondersteunen.

Niet alleen heeft de uitvoernijverheid nooit financiële hulp
moeten ontberen, doch men mag zelfs beweren dat deze op sommige
ogenblikken, door het spel van factoren die niet onmiddellijk konden
ingedijkt worden, de redelijke grenzen opgelegd door een gezonde
financiële politiek te buiten ging.

Daarenboven mag niet uit het oog verloren worden dat de
kredietverlening aan het buitenland in het raam van betalings-
akkoorden - die uiteindelijk aan de uitvoernijverheid en 's lands
economie ten goede komt - slechts gerechtvaardigd is wanneer
zij een geregelde zakenloop in gang brengt en daarna onderhoudt,
rekening houdend met zijn gewone schommelingen. Zulks sluit een
onbepaalde bevriezing, en meer nog een voortdurende en ongeregelde
stijging van die kredieten uit.

Zodra niet met voldoende zekerheid kan verwacht worden dat het
krediet, verleend in het raam van een betalingsakkoord, achtereen-
volgens aan talrijke uitvoerders zal ten goede komen, en dus een gere-
gelde uitvoer- en invoerstroming zalonderhouden, zal de overheid
vanzelfsprekend aarzelen om het in het uitsluitend voordeel van de
eerste uitvoerders toe te kennen. De ervaring heeft de Bank ten volle in
het gelijk gesteld wat haar verzet betreft tegen betalingsakkoorden met
kredietmarges buiten elke verhouding tot de gewone omvang van
het goederenverkeer, en zonder uitzicht op de uitbreiding van dit
laatste.

De Bank zal haar volledige hulp blijven verstrekken aan de
economische expansie van het land en bijzonder van de buitenlandse
handel; deze laatste onderstelt evenwel de betaling van de uitvoer. In
sommige gevallen mag aanvaard worden dat die betaling op halflange
of lange termijn zal geschieden; de uitvoerders dienen zich dan op
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de markt de aangepaste financieringsmiddelen aan te schaffen. Onder
leiding van de Raad der Kredietinstellingen werden schikkingen
getroffen om die speciale gevallen te regelen. De Bank beloofde haar
hulp binnen de grenzen van haar eigen bevoegdheid, d.w.z. in laatste
instantie en op korte termijn.

** *

De moeilijkheden waarmee de uitvoerders thans te kampen
hebben, vinden vooral hun oorsprong in het buitenland en niet binnen
de grenzen; ze zijn hoofdzakelijk teweeggebracht door de interna-
tionale eonjunctuur die de handelsbeperkingen, de deviezencontrôle
en de onomwisselbaarheid der valuta's met zich bracht.

Het laat geen twijfel dat sedert de bevrijding voortdurend
vorderingen werden gemaakt op de weg naar de vrijmaking van de
buitenlandse handel en vooral naar een multilateraal betalingsverkeer.
De overeenkomst van Parijs tot oprichting van de Europese Betalings-
unie betekende stellig een belangrijke stap in die richting. Heeft ze een
zekere omwisselbaarheid der Europese deviezen onder elkaar binnen
de grenzen der lopende betalingen verwezenlijkt, en een gedeeltelijke
inwisselbaarheid van die deviezen in goud ten belope van een deel der
overschotten verzekerd, ze legde nochtans, jammer genoeg, ons land
een buitensporige kredietlast op boven het aanvankelijk vrij aanvaarde
quotum en tegen een willekeurige interestvoet, waardoor het
gedwongen werd, hetzij tot een gevaarlijke binnenlandse geldex-
pansie, hetzij, om hieraan te ontsnappen, tot het treffen van beper-
kende maatregelen die rechtstreeks indruisen tegen het nagestreefde
doel : de vrijmaking van het internationaal handels- en deviezen-
verkeer.

De volledige omwisselbaarheid van alle, of althans van de
voornaamste deviezen onder elkaar, zou natuurlijk een geschikte
oplossing brengen voor de meeste vraagstukken die thans in het inter-
nationaal handelsverkeergesteld worden. Ze is nochtans: geen
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middel, maar wel een doel. Ze laat zich niet afkondigen, noch
eenzijdig, noch" bij internationale overeenkomst. Ze kan slechts
verwezenlijkt worden door een geleidelijke samenschakeling van de
in de verschillende landen gevolgde politiek.

Ons land weigerde nooit aan de verwezenlijking van een dergelijk
opzet mee te werken. Van haar kant heeft de Bank er sedert lang naar
gestreefd de weg te effenen naar een volledige omwisselbaarheid, die
verwezenlijkt zal kunnen worden zodra de internationale conjunctuur
het zal toelaten;van het oogpunt uit der monetaire techniekonderstelt
ze hoofdzakelijk het behoud van voldoende deviezenreserves en de
contrôle van de geldsomloop, door een redelijke beperking van het
krediet aan het bedrijfsleven, aan het buitenland en aan de Staat.

*.* *

Die voorzichtige kredietpolitiek IS niet alleen van monetair
oogpunt uit geboden, als zijnde g,ericht op de omwisselbaarheid van
de frank, maar ook. van economisch en sociaal standpunt uit. Het is
tocheen eerste economische en sociale vereiste de prijsstijgingen,
waaruit nominale en fictieve loonsverhogingen voortvloeien, te.
remmen, en achteraf, in de mate waarin het niet mogelijk was die
stijgingen te voorkomen, de nodige neerwaartse prijsaanpassingen te
laten gebeuren. De concurrentiemogelijkheden van het land - de
basis vanzijn voorspoed - hangen er van af.

Gewis kan de geldpolitiek alleen dat tweevoudig doel niet
bereiken. Doch zo de geldpolitiek in dat opzicht gee'n voldoende
voorwaarde van succes is, heeft ~deervaring thansevenwel afdoende
aangetoond dat zijer een noodzakelijke voorwaarde van'vormt en dat
wetten en reglementen ondoeltreffend zijn, indien de geldpolitiek de
fundamentele inflatietendensen niet te keer gaat.

** *
In het raam van die politiek heeft de Bank op 28 November met
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de Staat een overeenkomst gesloten tot regeling van haar bijdrage in
de financiering van de kredieten aan de Europese Betalingsunie,
waartoe de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie zich door de
opeenvolgende akkoorden van Parijs, van Juli 1950 en Juni 1952,
verbonden heeft. De Bank stemde er in toe voorschotten te verlenen
ten belope van 2.130.000.000 frank in de mate waarin de provisie,
gevormd door de afhoudingen aan hun huidig tarief, ontoereikend zou
zijn. De Bank meende het risico van geldexpansie, dat in die overeen-
komst besloten ligt, te mogen aanvaarden. Doch er werd bepaald dat
die nieuwe tussenkomst slechts tijdelijk zou zijn, en wel tot op het
ogenblik dat. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk de bij akkoord
van 30 Juni 1952 beloofde militaire leveringen zullen verrichten.

In de huidige conjunctuur toch dient met. omzichtigheid
gehandeld. Sommige belangrijke int.ernationale conjunctuurgegevens
zijn nog niet. voldoende klaar omlijnd, terwijl in het land zelf de
toestand schijnt te bewegen naar een bet.rekkelijke stabiliteit.. Die
toestand gaat jammer genoeg nog gepaard met een zekere werk-
loosheid, doch het ware uit den boze de geldpolitiek in te zetten om
haar te verhelpen, indien niet - en zulks is niet geval - haar
uitwerking verzekerd ware, zonder dat de geldstabiliteit in het gedrang
zou komen.
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VERLOOP VAN HET GELD- EN FINANCIEWEZEN

Van September 1949 tot Mei 1951 bewoog de beschikbare
geldvoorraad om en bij de 154 milliard. Sedertdien vertoonde hij een
fundamentele opwaartse beweging, zodat hij op 31 December 1951
167,8 milliard bereikte, op het einde van Mei 1952 170,3 milliard en,
na een meer langzame stijging, 171,8 milliard op het einde van
November.

Die vermeerdering houdt gedeeltelijk verband met de gelijktijdige
toeneming van de. geldbehoeften, van het nationaal inkomen en van
de nominale waarde
der transacties; doch
ze werd vooral ver-
oorzaakt door de finan-
ciering van. het batig
saldo der betalings-
balans en door de dek-
king van de behoeften
der Schatkist.

Verloop van de geldvoorraad
(milIioenen franken)

Einde maand I Chartaal geld

I
Giraal geld

I
Totaal(1) (2)

1950 Juni ........
I

90.696 63.013 153.709
December. 92.290 62.941 155.231

1951 November . ! 96.301 67.585 163.886I
December. I 99.089

"
68.691 167.780

1952 Januari .... 98.269 66.774 165.043
Februari ... 98.913 66.413 165.326
Maart ...... 98.980 70.117 169.097
April ....... 100.009 69.042 169.051
Mei ......... 100.530 69.757 170.287
Juni .: ...... .100.580 70.096 170.676
Juli ......... 101.449 69.192 170.641
Augustus .. 100.782 70.204 170.986
September 100.283 70.660 170.943
October .... 101.071 I 72.201 173.272
November. 100.450 I 71.387 171.837

De uitzetting van
de geldsomloop vloeide
gedurende het eerste
halfjaar van 1952
vooral voort uit het
overschot op de beta-
lingsbalans, hetwelk de deviezenreserves vari het bankwezen met
ongeveer 8,4 milliard deed toenemen. Achteraf verminderden die
reserves enigszins.

(1) BIljetten en munten van de Schatkist en biljetten van de
'Bank, na aftrek van de tegoeden aangehouden door' de geldinstel-
lingen.

(2) Tegoeden van ingezetenen, excl. die van de geldinstellingen.
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Bank- en
schatkistbiljetten

Bankdeposito's

Gedurende het tweede halfjaar werden de voorschotten aan de
Schatkist op hun beurt de voornaamste expansiefactor ; bij het einde
van November kon de Schatkist, dank zij de opbrengst van de jongste
lening, haar verplichtingen tegenover het bankwezen verminderen;
dat was de voornaamste oorzaak van de vermindering der geldhoeveel-
heid gedurende die maand.

De omloopsnelheid V~Ul de betaalmiddelen vertraagde in 1952,
terwijl zich ongebruikte kasvoorraden vormden. Hieruit volgt dat de
geldvoorraad de .hehoeften overtreft en dat hij bestanddelen bevat
waarvan gevaarlijke spanningen kunnen uitgaan, indien de tijdelijk
niet gebruikte betaalmiddelen op de markt geworpen worden.

Het bedrag der biljetten en munten uitgegeven door de Schatkist
steeg in de loop van het jaar van 5,6 milliard tot 5,9 milliard.

Zijnerzijds steeg de biljettenomloop van de Nationale Bank met
2,8 milliard, onder invloed van dehierboven beschrevenevolutie,
die doorheenbelangrijke seizoenschommelingen duidelijk merkbaar is.

Nadat de biljettenomloop van 95milliard op het einde van 1951
tot 94,2 milliard op het einde van Januari vermi~derd was, steeg hij
tot 97,2 milliard op het einde van Juli ; hij daalde opnieuw tot
96 milliard op het einde.van September om dan te schommelen tussen
96,7 en 96,3 milliard op het einde van de volgende twee maanden;
bij de jaarultimo bedroeg hij 97,8 milliard.

De bankdeposito's, met inbegrip van de termijn- enspaar-
tegoeden, vertonen een verschillend verloop.

Bijhet begin van het jaar daalden ze beneden hun peil van einde
November 1951, ten gevolge van de normaleontspanning na de jaar-
ultimo, belangrijke fiscale vervaldagen ende betaling van de bijdragen
der Maatschappelijke Zekerheid.

-14 -



In Maart konden de leningen uitgegeven door de overheid de
fundamentele opwaartse tendenz niet meer uitschakelen.

Daarna gingen de, deposito's tot einde Augustus om en bij de
60 milliard bewegen, afgezien van een vermindering in Meiten gevolge
van de storting der bij'dragen aan de Maatschappelijke Zekerheid.
Tijdens die periode verzwakte trouwens de geldexpansie ; daaren-
boven is de vacantieperiode gekenmerkt door een voorkeur voor de
biljetten.

Van September af gingen de deposito's opnieuwaanzwellen;
bij het einde van November beliepen ze 64,1 milliard tegenover
58,8 milliard op 31 December 1951.

:Bankdeposito's
(millioenen franken)

I Dadelijke of op ten I
I

I Speciale rekeningenEinde maand hoogste één maand Termijndeposito's Totaal
opvraagbare deposito's (1)

1950 Juni ...................... 48.183 6.068 54.251 -
December ............... 47.693 5.878 53.571 -

1951 November ............... 52.286 5.885 58.171 689
December ............... 53.143 I 5.661; 58.804 990

1952 Januari .................. 51.922 5.731 57.653 1.388
Februari ................ 51.160 5.985, 57.145 1.860
Maart .................... 54.019 5.962' 59.981 2.303
April ..................... 53.891 5.999 59.890 2.885
Mei ....................... 53.153 5.583, 58.736 3.366
Juni ...................... 54.107 5.765 59.872 3.852
Juli ...................... 53.579 6.264 }9.843 4.141
Augustus ................ 53.550 6.476 60.026 4.115
September .............. 54.878 6.531 61.409 3.930
October ................. , 58.194 (2) 6.661 (2) 64.855 (2) 3.713
November ............... 57.453 (2) 6.644 (2) 64.097 (2) 3.459

(1) Besluiten van 15 September 1951, 1~ Junuari, 22, Maart en26 Juh 1952.
(2) De rekeningen van de zetels in het moederland der Bank van Belgisch Kongo - die het

koloniaal rechtsstatuut aannam - werden sedert einde October opgenomen in de gezamenlijke staat
der Belgische banken. '

Bij het onderzoek van de beweging der dadelijk opvraagbare-
en der termijndeposito's dient 'rekening gehouden met de aangroei
van de speciale rekeningen die daarin niet begrepen zijn. Ze' stegen
van 990 millioenop het einde van 1951 tot 4,1 milliard op het einde
van Juli; daarna liepen ze terug tot 3,5 milliard in November, hetgeen
ten anderen één der onmiddellijke oorzaken was van de aangroei der
deposito 's gedurende die periode.
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Tegoeden bij
het Bestuur der
Postcheques

Gezamenlijke
betalingsbalans

De coëfficiënt van de omloopsnelheid der bankrekeningen daalde
geleidelijk van 1,94 in Januari tot 1,59 in November, behalve in Juli
toen op de 4,5 pCt lening van de Staat ingeschreven werd, en in
September en October ten gevolge van seizoeninvloeden. Hij lag
van Maart af beneden het peil van de overeenstemmende maanden
van 1951.

Vrije tegoeden der particulieren
bij het Bestuur der Postcheques (1)

Einde maand
Millioenen

franken

1950 Juni 17.235
December 17.909

1951 November..... 18.267
December 18.425

1952 Januari 18.403
Februari 18.728
Maart 18.605
April 18.261
Mei 18.840
Juni 19.005
Juli............ 19.283
Augustus 19.964
September 19.342
October 19.285
November 19.454

. December 18.397

(1) Excl. rekening B van de Nationale
Bank van België.

De vrije tegoeden der particulieren
bij de postchequedienst vermeerderden
lichtelijk van Mei af; op einde Februari
en Augustus vertoonden ze topcijfers
III verband met de stortingen bij
de Rijksdienst voor Maatschappelijke
Zekerheid ten gunste van de verde-
lende instellingen; in November werd
de invloed van die factor gecompen-
seerd door de opvragingen tijdens de
uitgifte van de lening.

Hun omloopsnelheid handhaafde
zich vrij goed, in tegenstelling met die
der bankdeposito 's.

Tijdens het eerste halfjaar bleef de betalingsbalans van de
Belgisch-Luxemburgse Economische Unie een ruim batig saldo
vertonen.

De lopendeverrichtingen gaven een boni van 7,9 milliard, zodat
het uitzonderlijk gunstig resultaat van de laatste zes maanden van 1951
bijna geëvenaard werd. Dat batig saldo komt bijna uitsluitend op
rekening van de handelsbalans die, hoewel ze minder gunstig was
dan in het vorige halfjaar, toch nog een belangrijk overschot
opleverde; anderzijds verminderden de netto-uitgaven uit hoofde van
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onzichtbare lopende verrichtingen in zeer aanzienlijke mate, vooral
wegens de daling der vrachtprijzen bij de invoer.

De trensacties in kapitaalrekening lieten een gering overschot :
evenals in 1951 sloten de particuliere kapitaalbewegingen af op een

De betalingsbalans van de Belgisch·Luxemburgse Economische Unie
(milliarden franken)r halfjaar lIste halfjaar 12d~halfjaar lIste halfjaar

1950 1951 1951 1952

A. LOPENDE TRANSACTIES :
1) Goederentransacties (f.o.b.) :

a) Uitvoer ................................................ 41,4 62,3 63,2 59,7
b) Invoer ................................................. 49,3 55,8 53,9 51,8
c.) Handelsbalans ...................................... , - 7,9 + 6,5 + 9,3 + 7,9

2) Saldo vld andere transact. op goed. en dienst. - 1,9 - 3,8 - 1,9 - 0,5
3) Saldo van de schenkingen (1) ...................... + 0,8 + 0,5 + 1,2 + 0,5
4) Totaal ...................................................... - 9,0 + 3,2 + 8,6 + 7,9

B. NETTO-1'RANSACTIES IN KAPITAAL·REKEN.:
1) Particuliere sector ....................................... - 4,5 - 1,2 - 0,2 - 0,8
2) Openbare sector ......................................... + 3,6 - 1,4 - 1,4 + 1,0
3) Totaal ...................................................... - 0,9 - 2,6 - 1,6 + 0,2

c. VERGISSINGEN EN WEGLATINGEN ............ - 0,7 - 0,4 + 0,5 + 0,3
D. ALGEMEEN SALDO OVEREENSTEMMEND

MET HET VERLOOP DER DEVIEZENRE·
SERVES VAN HET BANKWEZEN ................. - 10,6 + 0,2 + 7,5 + 8,4

Waarvan ~
Nationale Bank ................................ - 8,3 + 4,1 + 10,7 + 6,0
Depositobanken ................................. - 2,3 - 3,9 - 3,2 + 2,4

(1) Schenkingen van particulieren; herstelbetalingen; onvoorwaardelijke schenkingen van de
regering der Verenigde Staten.

tekort, doch de verrichtingen van de overheid gaven een batig saldo
voortvloeiend uit de lening van 50 millioen dollar toegekend in
April door de Export-Import Bank, en waarvan de opbrengst slechts
gedeeltelijk opgebruikt werd door de delgingen en terugbetalingen
der buitenlandse schuld.

Het gezamenlijk overschot van de betalingsbalans gedurende het
eerste halfjaar bedroeg 8,4 milliard. Hieruit volgde een aangroei van
de valutareserves der Bank met 6 milliard en een vermindering met
2,4 milliard van de netto-verplichtingen van de particuliere banken
tegenover het buitenland.
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Tijdens de tweede jaarhelft sloeg die tendentie om. De beschik-
bare gegevens volstaan niet om het tekort dat in die periode tot
uiting kwam nauwkeurig te meten; men mag niettemin beweren dat.
de lopende verrichtingen met een tekort sloten.

Deviezenreserves van de Nationale Bank van België
(millioenen franken)

Verpfieh-
Tegoed

Vor- Netto-
Netto- tingen

Totaal
Verloop

Goud- op het tegoeden tegenover der
Einde maand voor- buitenland deringen tegoeden in bilaterale het der deviezen-(buiten op de in buitenland deviezen-

rand nccoorden) betalings- (buiten reserves
(1)

E.e.A. E.B.U. aceoorden accoorden)
reserves

(2)

1950 Juni ........ 29.061 595 3.441 - 6.761 1.209 38.649 - 1.672 (4)
December. 29.367 1.057 2.202 - 1.812 5.863 1.428 35.249 - 8.319 (.1)

1951 December . 31.771 177 - 15.202 3.812 733 50.229 + 14.842 (5)

1952 Januari ..... 31.529 162 - 17.066 3.661 883 51.535 + 1.306
Februari ... 30.483 698 - 18.512 3.478 278 52.893 + 1.358
Maart ...... 31.187 1.193 - 19.924 3.152 349 55.107 + 2.214
April ....... 31.886 1.430 - 21.196 1.331 367 55.476 + 369
Mei ......... 32.485 1.210 - 21.196 1.451 316 56.026 + 550
Juni ........ 33.469 617 - 21.196 1.371 420 56.233 + 207
Juli ......... 36.760 1.903 - 14.696 1.009 494 53.874 - 2.359
Augustus .. 36.760 1.360 - 14.913 155 359 52.829 - 1.0·H;
September 35.722 1.021 - 14.751 696 325 51.865 - 964
October .... 35.675 2.824 - 14.909 146 409 53.145 + 1.280
November. 35.547 2.885 -- 14.796 588 441 53.375 + 230
December. 35.181 3.923 - 14.951 - 64 472 53.519 + 144

(1) Met inbegrip van de te ontvangen dollars van het Internationaal Muntfonds.
(2) Met inbegrip, van December 1950 af, van sommige verplichtingen die voorheen als

verplichtingen in betalingsaccoorden beschouwd werden.
(3) N auitschakeling der boekmeerwaarden voortvloeiend uit de herwaardering der goud- en

deviezenreserves.
(4) Verloop tijdens het halfjaar.
(5). Verloop tijdens het jaar.

Van einde Juni tot einde December verminderden de deviezen-
reserves der Bank met 2,7 milliard.

Tekort in
U.S.-dollars

Het tekort in U.S.-dollars handhaafde zich tijdens het eerste
halfjaarom en bij zijn peil van 1951; het goederen- en dienstenverkeer,
de particuliere kapitaalbewegingen en de contractuele delgingen van
buitenlandse leningen in die valuta lieten inderdaad een tekort van
7,9 milliard, tegenover 7,4 milliard tijdens het eerste halfjaar van
1951 de toeneming van het handelstekort, uitgedrukt in f.o.b,
waarde, werd namelijk gedeeltelijk goedgemaakt door de vermin-
dering der vrachtprijzen.
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Gedurende het tweede halfjaar bedroeg het dollartekort nog
slechts ongeveer 3 milliard. Factoren van dat verloop waren onder
meer de vermindering van de invoer - vooral van granen en
katoen - betaald in die valuta, de vermeerderde afzet van metaal-
producten in de Verenigde Staten en, in mindere mate, de « off-shore»
leveringen in het raam van het programma voor militaire
hulpverlening.

Het tekort werd gefinancierd door buitenlandse lening, door
de omzetting, volgens verschillende modaliteiten, van de overschotten
der Economische Unie in andere valuta's, en op zeer bijkomstige wijze
door de opbrengst van officiële schenkingen.

Wanneer we rekening houden met de terugbetaling van verval-
lende schatkistcertificaten in dollars, bedroeg de opbrengst der
leningen 2,3 milliard.

De ontvangsten uit hoofde van conversieverrichtingen omvatten
hoofdzakelijk de netto-betalingen in het raam der betalingsaccoorden
Cl,4 milliard) en de goud- en dollarbetalingen vanwege de Europese
Betalingsunie (11 milliard).

De onvoorwaardelijke schenkingen, tenslotte, welke afbetaald
werden op het bedrag dat in 1950-1951 door d~ Economic Coopo-
ration Administration aan de Economische Unie toegewezen werd,
bedroegen 0,4 milliard. Op het einde van het jaar bleef er uit dien
hoofde 0,1 milliard te ontvangen.

Van einde 1951 tot einde 1952 steeg de goudvoorraad der Bank
met3,4 milliard.

In de loop van het eerste halfjaar, boekte de Economische Unie
verder belangrijke overschotten tegenover de leden der Europese
Betalingsunie : het gezamenlijk boni beliep 9,9 milliard. Die snelle
vorming van overschotten vertraagde van het tweede kwartaal af,
gelijklopend met de inkrimping van de uitvoer.
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Financiering
van de kredieten
buiten quotum
inde Europese
Betalingsunie

De terugkeer naar een beter evenwicht werd bevestigd in
het tweede halfjaar, gedurende hetwelk het surplus nog slechts
0,4 milliard beliep.

Stand van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie in de Europese Betalingsunie
(millioenen franken)

Netto- Betalingsmodaliteiten
tekort (-)

of Kredieten
Kredieten Vereffeningen

Periode overschot (+) aan Frankrijk
van en het aan de in goud

de B.L.E.U. Verenigd E.B.U.
of in U.S.·$

(1) Koninkrijk (2) (3)

Juni 1950-December 1951 .......... + 31.003 - + 17.065 + 13.938

1952 1ste kwartaal .................... + 7.131 - + 4.131 + 3.000
2de » .................... + 2.771 + 2.500 - 6.500 + 6.771
3de » ................... , + 425 - + 212 + 213
4de » .................... + 23 - + 12 + 11

Totaal van 1952 ...................... + 10.350 + 2.500 - 2.145 + 9.995

1950-1952 'l'otaal ...................... + 41.353 + 2.500 + 14.920 + 23.933
(Juni 1950-December 1952)

(1) Overschotten of tekorten geboekt in elke periode.
(2) Kredieten voor leveringen van materieel.
(3) Incl. de aanwending van het aanvankelijk debetsaldo.

Het bereikte 10,3 milliard in 1952 tegenover 29,9 milliard
tijdens het vorig jaar.

De financiering van de surplussaldi bracht bij het begin van het
jaar ernstige moeilijkheden met zich.

De overschotten geboekt in het eerste halfjaar werden gedeel-
telijk gedekt door goud- en dollarbetalingen en voor het overblijvend
gedeelte door nieuwe leningen verleend door de Belgisch-Luxem-
burgse Economische Unie buiten haar quotum. De Economische Unie
werd er aldus toe genoopt veel ruimere kredieten te verstrekken dan
bij de oprichting van de Europese Betalingsunie voorzien was;
van einde Juni 1950 tot einde Juni 1952 bereikten die kredieten
21,2 milliard, zegge meer dan het dubbel van het aanvankelijk over-
eengekomen quotum van 10,1 milliard.

De last van de kredieten buiten quotum werd niet door de Bank
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gedragen : de Schatkist bracht de fondsen samen ID de vorm van
speciale provisies.

Door een stelsel van tijdelijke blokkering van een gedeelte der
uitvoeropbrengst komt het bedrijfsleven, sedert September 1951,
overigens gedeeltelijk tussenbeide in de financiering van die
kredieten; dat stelsel werd in Januari en in Maart 1952 versterkt door
een verhoging van het tarief der afhoudingen op de uitvoer en
door de uitbreiding van het beginsel der blokkering tot zekere
categorieën onzichtbare ontvangsten. Daarenboven werden de tarieven
van de afhoudingen meer geschakeerd, ten einde de last er van te
verdelen volgens de mogelijkheden der verschillende bedrijfstakken.

Op het einde van Juni waren de kredieten buiten quotum -
Il,1 milliard - als volgt gedekt: 6,6 milliard provisies gevormd door
de Schatkist en 4,5 milliard provisies gevormd door de tijdelijke
afhoudingen.

De onderhandelingen betreffende de verlenging van de Europese
Betalingsunie na 30 Juni 1952 leidden tot een althans gedeeltelijke
regeling van de kredieten verleend door de Economische Unie buiten
haar quotum.

De Europese Betalingsunie betaalde de, tegenwaarde van
4 milliard frank terug in goud en dollars. Zij transfereerde, voor de
helft aan het Verenigd Koninkrijk en voor de helft aan Frankrijk, de
tegenwaarde van 2,5 milliard frank, als provisie voor bestellingen
van bewapeningsproducten.

De Economische Unie stemde harerzijds toe in de bevriezing van
een schijf van 2,5 milliard van haar voorschotten in de vorm van een
speciale rekening met een rentevoet van 2,25 pCt per jaar, terug-
betaalbaar in vijf gelijke jaarlijkse stortingen te beginnen op einde
Juni 1953.

De vordering buiten quotum van de Economische Unie werd
aldus teruggebracht op 4,6 milliard, waarvan 2,5 milliard een
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gevestigde schuldvordering vertegenwoordigen en 2,1 milliard
gewone voorschotten.

Tenslotte werd overeengekomen dat de overschotten van het
boekjaar 1952-1953, binnen de grens van 250 millioen reken-
eenheden, zouden vereffend worden voor de helft door goudbetalingen
en voor de andere helft door het verstrekken van leningen.

De geringe overschotten van de Economische Unie deden haar
kredieten gedurende het tweede halfjaar niet meer aanzienlijk aan-
groeien; op het einde van December bedroegen de voorschotten buiten
quotum 4,9 milliard, d.i. slechts 0,3 milliard meer dan op het
einde van Juni.

Dat verloop maakte het mogelijk in Juli het tarief van de
afhoudingen op de uitvoer met een vijfde te verlagen.

Door een overeenkomst, welke de Bank op 28 November 1952
met de Staat sloot, werd haar bijdrage tot de financiering van de
kredieten buiten quotum op een nieuwe grondslag gevestigd.

De Bank stemde er in toe onmiddellijk het trekkingsrecht van
50 millioen dollar, dat door het Internationaal Muntfonds aan de
Economische Unie toegekend werd, te verzilveren:

Ze aanvaardde eveneens de financiering, ten belope van
2,1 milliard - bedrag der op 30 Juli 1952 niet geconsolideerde
kredieten buiten quotum - van de voorschotten buiten quotum,
verleend of te verlenen aan de Europese Betalingsunie, in de mate
waarin die voorschotten het bedrag van de afhoudingen op de uitvoer
aan hun huidig tarief zouden overtreffen. Als tegenprestatie verbond
de Schatkist er zich toe de terugbetalingen gedaan door Frankrijk en
Groot-Brittannië op hun bilaterale verplichtingen tegenover de
Economische Unie, bij voorrang te besteden aan de terugbetaling van
de nieuwe voorschotten.
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De delging van de bilaterale geconsolideerde vorderingen ID

het raam van de Europese
Betalingsunie ging geregeld
voort; zij bereikte 1,3 mil-
liard ID 1952. De ID-

krimping van de overschot-
ten tegenover de Europese
landen in de loop van het
tweede halfjaar vermm-
derde, in vergelijking met
het jaar 1951, de netto-
tegoeden die, in het tijdsbe-
stek tussen twee verreke-

de Europese
op bila-

nmgen m
Betalingsunie,
terale rekeningen gevormd
worden.

Netto·tegoeden in
betalingsaccoorden

Netto-tegoed van de Bank
in bilaterale betalingsakkoorden

(miIIioenen franken)

Einde maand I Vorderingen
IverPlichtingen INett.)-te~oedeJ\

(1) of verplicht.in-
gen (-)

1950 Juni ........ 8.365 1.604 6.761
December. 7.027 1.164 5.863

1951 December . 5.576 1.764 3.812

1952 Januari .... 5.446 1.785 3.661
Februari ... 5.268 1.790 3.478
Maart ...... 4.502 1.350 3.152
April ....... 3.202 1.871 1.331
Mei ......... 3.157 1.706 1.451
Juni ........ 3.314 1.943 1.371
Juli ........ 2.603 1.594 1.009
Augustus- .. 2.241 2.086 155
September 2.577 1.881 696
October .... 2.305 2.159 146
November. :.3.061 1.473 588
December. 2.286 2.350 - 64

(1) Sedert einde 1950 zijn verschillende verplichtingen
in Belgische franken tegenover het buitenland niet meer
in die cijfers begrepen.

De gezamenlijke netto-tegoeden krachtens die akkoorden aange-
houden door de Bank, die op het einde van 1951 3,8 milliard
bereikten, hadden op het einde van 1952 plaats gemaakt voor netto-
verplichtingen ten bedrage van 64 millioen.

De gewone begroting van het dienstjaar 1952 zal waarschijnlijk Begrotingen

afsluiten met een boni van 5,4 mil1iard : de uitgaven overtreffen met
5,6 milliard de aanvankelijke ramingen, maar de ontvangsten laten
een meerwaarde van 10,8 milliard, omdat ontvangsten van recht-
streekse belastingen van vorige dienstjaren in 1952 geboekt werden.

De .voorZIene uitgaven voor het dienstjaar 1953 liggen
3,4 milliard lager en de uitgaven 1,8 milliard hoger, zodat het
overschot op de gewone begroting nog slechts ongeveer 200 millioen
zou bedragen.

Gedurende hetdienstjaar 1953 zal de Staat niet meer kunnen

- 23-



Openbare Schuld

rekenen op de ontvangsten die hem in 1952 te beurt vielen door de
boeking in dat dienstjaar van sommige ontvangsten die in werkelijk-
heid tot andere begrotingsjaren behoren. De opbrengst van de

verhoging van de be-
lasting op de benzine,
toegepast sedert April
1952, zal op de buiten-
gewone begroting
worden ingeschreven
en het rendement van
de uitvoertaks zal sterk

Verloop van de begrotingen sinds 1951
(millioenen franken)

I Dienstjaar I Dienstjaar I Dienstjaar
1951 1952 1958
(1) (2) (3)

A. Gewone begroting :
1) Uitgaven : 65.790 75.995 (4) 77.746
2) Ontvangsten : 76.795 81.385 77.956

Overschot der ontvangsten 11.005 5.390 210

B. Buitengewone begroting
Uitgaven (5) ......... 14.572 23.427 19.997

(1) Werkelijke ontvangsten en uitgavenop 30 Juni 1952.
(2) Uitgaven : begrotingskredieten, met inbegrip van de

kredieten die op het eerste begrotingsbijblad werden aange-
vraagd, doch excl. de kredieten betreffende vorige dienstjaren.
- Ontvangsten geraamd op basis van de eerste acht maanden.

(3) Ramingen.
(4) Met inbegrip van een raming der kredieten die op het

tweede begrotingsbijblad zullen aangevraagd worden.
(5) Excl. de geldsaneringsverrichtingen en de kredieten ter

beschikking gesteld van Belgisch-Kongo door lening in de
Verenigde Staten.

teruglopen door de ver-
laging der tarieven.

De vermeerdering
der uitgaven is vooral
te wijten aan de dek-
king van de militaire
behoeften.

De buitengewone kredieten voor 1953 belopen ongeveer
20 milliard. Daar evenwel de beëindiging der vroegere programma's
en de tenuitvoerlegging van de programma's voorzien voor 1953 meer
uitgaven meebrengen dan de leningen kunnen opbrengen, heeft de
regering de nieuwe aanwendingen gedurende de laatste twee maanden
van 1952 en het eerste kwartaal van het lopend jaar met de helft
verminderd.

In 1952 schreef de Staat op de binnenlandse markt twee leningen
uit met een looptijd van resp. 10 en 12 jaar en een rentevoet van
4,5 pCt. De eerste, uitgeschreven in Juni-Juli, bracht 7,5 milliard op,
de tweede, uitgeschreven in November-December, 8,9 milliard.
Tijdens de andere maanden van het jaar deden de delging van de
geldsaneringslening en de normale aflossingen van de andere leningen
de gevestigde binnenlandse schuld verminderen.
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Drie reeksen certificaten op halflange termijn waren in 1952
terugbetaalbaar naar believen van de houders. Een gedeelte van die
certificaten werd omgewisseld tegen titels van de langlopende lening
uitgegeven in Juni-Juli; een ander deel werd terugbetaald in klinkend
geld. Ten gevolge van die verrichtingen en andere minder belangrijke
operatiën, verminderde in het afgelopen jaar de binnenlandse schuld
op halflange termijn op gevoelige wijze.

Verloop van de Openbare Schuld
(millioenen franken)

Bron : Bestuur van de Thesaurie en van de Openbare Schuld

Binnenlandse schuld
Buitenlandse

Einde maand

I I
Totaal

gevestigde halflange kortlopende schuld

1950 Juni ...................... 115.939 39.409 77.926 16.746 250.020
December ............... 113.473 38.824 78.838 17.227 248.362

1951 November .............. 116.108 36.691 82.660 15.990 251.449
December ............... 115.377 35.983 87.013 15.854 254.227

1952 Januari .................. 114.085 37.972 88.139 15.800 255.996
Februari ................ 113.590 36.438 92.465 16.164 258.657
Maart .................... 113.271 37.037 93.150 17.162 260.620
April ..................... 112.985 36.523 94.781 17.687 261.976
Mei ...................... 112.835 36.133 95.494 19.538 264.000
Juni ...................... 117.718 33.819 93.426 19.022 263.985
Juli ...................... 120.037 32.344 89.629 18.443 260.453
Augustus ............... 119.899 32.326 93.076 18.462 263.763
September .............. 119.766 32.478 94.316 17.704 264.264
October ................. 119.603 32.046 95.938 18.499 266.086
November .............. 124.001 33.251 93.497 18.513 269.262
December ............... 127.922 31.249 87.939

,
18.868 265.978

De binnenlandse kortlopende schuld vermeerderde snel van
December 1951 tot Mei 1952, daar de financiering van de buiten-
gewone begroting en van de voorschotten aan de Europese Betalings-
unie belangrijke hulpmiddelen vereiste. In Juni-Juli viel een plotse
inkrimping waar te nemen in verband met de uitgifte van de lang-
lopende lening en de gedeeltelijke terugbetaling van de vordering op
de Europese Betalingsunie. Van Augustus af werd evenwel een nieuwe
uitzetting merkbaar, die voortduurde tot bij de uitgifte van de tweede
lening op lange termijn in November.

De buitenlandse schuld vermeerderde ID 1952, omdat voor
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rekening van de Kolonie bedragen werden opgenomen op twee
leningen toegestaan resp. door de Economic Cooperation Administra-
tion en door de Internationale Bank voor Herstel en Ontwikkeling, en
verder ook wegens de plaatsing van een lening van 50 millioen dollar
bij de Export-Importbank en van een lening van 50 millioen Zwitserse
frank bij een consortium van Zwitserse banken.

Bankkredieten aan de Schatkist
(millioenen franken)

Nationale Bank Par-ticuliere banken

Einde maand Schabkist- Eind·
Schabkist- Ander certificaten Overheide- totaal

certificaten
overbeids- 'I'ota al en ander

fondsen
Totaal

papier overbeide-
papier

1950 Juni .. __........ 4.855 161 5.016 29.120 6.424 35.544 40.560
December ...... 3.945 191 4.136 28.340 6.516 34.856 38.992

1951' November ..... 3.770 49 . 3.819 32.206 7.024 39.230 43.049
December ...... 6.460 69 6.529 31.957 6.994 38.951 45.480

1952 Januari ......... 5.125 52 5.177 33;148 7.165 40.313 45.490
Februari ....... 8.390 18 8.408 32.505 7.203 39.708 48.116
Maart .......... 7.165 13 7.178 32.943 7.222 40.165 47.343
April ............ 8.645 50 8.695 33.248 7.314 40.562 49.257
Mei ............. 9.045 - 9.045 32.634 7.376 40.010 49.055
Juni ............ 8.865 - 8.865 33.228 7.397 40.625 49.490
Juli ............. 5.230 66 5.296 32.988 7.520 40.508 45.804
Augustus ...... 7.940 149 8.089 32.507 7.559 40.066 48.155
September ..... 8.865 88 8.953 33.396 7.691 41.087 50.040
October ........ 9.100 21 9.121 (1) 35.429 (1) 8.086 (1) 43.515 52.636
November ..... 8.355 115 8.470 (1) 34.822 (1) 8.356 (1) 43.178 51.648
December ...... 6.035 225 6.260

I
(1) De rekenmgen m de zetels van het moederland van de Bank van Belgisch Kongo, die het

koloniaal rechtsstatuut aannam, werden sedert einde October .opgenomen in. de gezamenlijke staat
der Belgische banken.

Belangrijke bestanddelen van de Schuld ZIJnde schatkistcertifi-
caten en het overheidspapier aangehouden door de banken, omdat
ze een rechtstreekse invloed op de geldsomloop uitoefenen.

;

Op 31 December 1952 lagen de kredieten van de Bank aan de
Schatkist ongeveer op hetzelfde peil als een jaar tevoren. Afgezien
evenwel van de weerslag die de verrichtingen in het raam van de
Europese Betalingsunie op de kredietbronnen uitoefenen, stelt men
een vermeerdering van 3,8 milliard vast. De kredieten van de
particuliere banken stegen aanzienlijk in Januari en in September-
October.
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De bankkredieten opgetekend ID onderstaande
vatten slechts diegene die rechtstreeks door het
gefinancierd werden. Ze houden geen
rekening met het handelspapier en de
accepten gedisconteerd bij openbare of
particuliere financiële instellingen buiten
I

de groep der banken, noch met de mobili-
satie van Belgische bankaccepten door
buitenlandse markten, vooral Londen en
New-York.

Daar de kapitaalmarkt in 1952 ruim
voorzien was, kon hij een groeiend bedrag
wissels van de banken overnemen. Het
krediet gefinancierd door het bankwezen
verminderde sedert Februari 1952 op
Ongeregelde wijze tot 33,9 milliard. De
beperkte stijging in de volgende twee

tabel om-
bankwezen

Bankkredieten aan het
Bedrijfsleven e)

Einde maand I
Millioenen

._ .. franken -

1950 Juni ............. 28.459
December ...... 34.995

1951 November ..... 34.797
December ...... 36.787

1952 Januari ........ 35.186
Februari ....... 36.563
Maart .......... 35.758
April ............ 34.431
Mei ............. 35.242
Juni ............. 34.969
Juli ............. 34.417
Augustus ...... 34.346
September ..... 33.891
October ........ 34.229
November ..... 35.356

(1) Gefinancierd door de deposito-
banken, de Bank van Belgisch Kongo;
het Herdiscontering- en Waarborg.
instituut, de Nationale Bank en de
Nationale Kas voor Beroepskrediet.

I

maanden bracht het totaal derkredieten
op het einde van November opnieuw boven het overeenstemmend
bedrag van 1951.

Zo we rekening houden met de vormmg van speciale geblok-
keerde rekeningen gedurende zes maanden, IS de inkrimping
gedurende de eerste negen maanden zeer aanzienlijk. Ze hield verband
met de vermindering der voorraden in tal van sectoren en met de
ruime geldmiddelen voortvloeiend uit de batige betalingsbalans en
uit de voorschotten aan de Schatkist.

Het kredietvolume alleen verleend door de depositobanken
bewoog in dezelfde richting, maar de schommelingen waren minder
hevig. De discontoverrichtingen verminderden van einde Maart tot
einde Augustus 1952, om daarna weer te stijgen.

Het bedrag der voorschotten, met inbegrip, sedert Juni, van de
bedragen die krachtens het besluit van 22 Maart 1952' gemobiliseerd
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werden door de houders van speciale rekeningen of van certificaten
van storting op die rekeningen, schommelden eveneens binnen enge
grenzen. Op het einde van November beliepen ten anderen bedoelde
gemobiliseerde tegoeden slechts 423 millioen.

Kredieten van de depositobanken aan het bedrijfsleven

Disconto Voorschotten

Eind-
Einde maand Herdis- Prolongaties

Handels- conteerde Totaal en voor- Diverse
Totaal

totaal
papier wissels schotten debiteuren

(1) op effecten

1950 Juni .. __......... 8.281 3.696 11.977 744 12.891 13.635 25.612
December ____.. 6.845 8.543 15.388 765 13.996 14.761 30.149

1951 November ____. 10.251 6.050 16.301 718 14.266 14.984 31.285
December ______ 9.498 7.526 17.024 773 14.958 15.731 32.755

1952 Januari ________. 9.370 7.435 16.805 794 14.587 15.381 32.186
Februari ____.__ 9.309 7.659 16.968 750 15.327 16.077 33.045
Maart ________.. 10.248 7.467 17.715 707 14.412 15.119 32.834
April .______.____ 9.920 6.796 16.716 674 14.521 15.195 31.911Mei ____... ______ 9.426 7.170 16.596 652 15.186 15.838 32.434Juni __.. _________ 9.543 6.875 16.418 731 15.024 15.755 32.173
Juli _____________ 9.591 6.733 16.324 890 14.561 15.451 31.775
Augustus ...... 9.726 6.421 16.147 990 14.647 15.637 31.784
September __.__ 11.344 5.341 16.685 1.175 14.161 15.336 32.021
October (2) __ . 13.447 4.910 18.357 1.127 13.829 14.956 33.313
November (2) 13.473 5.307 18.780 1.070 14.449 15.519 34.299

..
(1) BIJ de Nationale Bank van België, het Herdiscontering- en Waarborginstituut en de andere

parastatale instellingen, doch excl. de op de markt herdisconteerde wissels.
(2) Met inbegrip, sedert einde October, van de disconto- en voorschotkredieten verleend door de

zetels in het moederland van de Bank van Belgisch Kongo, die het koloniaal rechtsstatuut van
handelsbank aannam.

Het verloop van de voorschot- en discontoverrichtingen houdt
verband met de liquiditeit der banken, die sedert de maand Mei
minder beroep deden op het herdisconto. Vermelden we in dat
verband de groeiende tussenkomst van de parastatale instellingen,
andere dan het Herdiscontering- en Waarborginstituut, als herdis-
conterende organen; van einde December 1951 tot einde Novem-
ber 1952 steeg hun portefeuille herdisconteerd handelspapier van
994 millioen tot 1.298 millioen, na op 31 Augustus 1.550 millioen
bereikt te hebben.

Wegens hun l'mme liquiditeit hebben de banken schier geen
gebruik gemaakt van de faciliteiten die de Bank hun in toepassing van
het besluit van 22 Maart verleende voor het mobiliseren van de
speciale rekeningen. De Bank besloot, op 26 Maart, een tarief van
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5,5 pCt toe te passen voor de voorschotten op niet rentedragende
schatkistcertificaten uitgegeven als tegenwaarde van die rekeningen
(dat tarief werd op 3 Juli verminderd tot 3,5 pCt). Slechts in
September werden de eerste mobilisatieverrichtingen gedaan: op het
einde van die maand bereikten ze trouwens nog maar 170 millioen,
en in October verminderden ze opnieuw;
achteraf kwamen ze slechts af en toe
boven het peil van 100 millioen.

Acceptverplichtingen
der depositobanken

Einde maand
I

MilIioenen
franken

1950 Juni ............ 4.668
December ...... 6.134

1951 November ..... 7.378
December ...... 8.141

1952 Januari ........ 8.799
Februari ....... 8.701
Maart .......... 8.112
April ............ 7.840
Mei ............. 7.760
Juni ............ 7.615
Juli ............. 8.091
Augustus ...... 8.147
September ..... 8.199
October ........ 8.554
November ..... 8.503

De acceptverplichtingen der depo-
sitobanken verminderden van .Januari
1952 af, daar het beloop van de door
buitenlandse banken geaccepteerde wissels
in deviezen dermate verminderde dat het
op het einde van Augustus nog slechts
circa 500 millioen bedroeg tegenover
1,9 milliard op het einde van 1951. De
verklaring hiervoor dient gezocht in de
daling van de katoeninvoer en in de
strengere kredietpolitiek in het Verenigd Koninkrijk, die er de
Belgisch-Luxemburgse wolinvoerders toe aanzette hun aankopen te
financieren door middel van accepten in Belgische franken. Sedertdien
namen de acceptverplichtingen nochtans toe.

De bankaccepten in Belgische franken stegen daarentegen van
6,2 milliard op het einde van 1951 tot 7,6 miliard einde November. Het
merendeel van die wissels wordt aan het visa van de Bank onder-
worpen. De stijging betrof vooral de wissels getrokken uit hoofde van
uitvoer : einde December vertegenwoordigden ze 24 pCt van het
totaal tegenover Il pCt bij het einde van 1951. Hun aangroei vloeide
voort enerzijds uit de mobilisatie, door middel van accepten, van
handelsvorderingen op landen van Zuid-Amerika, die de termijnen van
de internationale transfers verlengden, en anderzijds uit een vermeer-
dering der wissels getrokken uit hoofde van uitvoer naar de landen
van de Europese Betalingsunie.

- 29-



De door de' Bank geviseerde handelsacceptendienden tot dus-
verre hoofdzakelijk tot financiering van de uitvoer hun beloop
steeg van 0,8 milliard op 31 December 1951 tot 1 milliard op
31 December 1952.

Kredieten van de Nationale Bank van België
en van het Herdiscontering- eil Waarborginstituût aan het bedrijfsleven

(millioenen franken)

Nationale Bank van België
Herdiscontering-

Einde maand Voorschotten
en Waarborg-

Handelspapier op over heids- instituut
(1) -fondsen Totaal (3)

(2)

1950 Juni ..................... ' 4.646 531 5.177 2.623
December .............. '. 10.930 757 11.687 3.834

1951 November .............. 7.188 521 7.709 4.833
December ............... 8.890 345 9.235 5.421

1952 Januari ................. ' 7.581 774 8.355 3.836
Februari ................ 8.514 765 9.279 4.613
Maart ................... 8.270 550 8.820 4.678

. April ..................... 7.338 441 7.779 4.386
Mei ...................... 7.673 822 8.495 4.608
Juni ...................... 6.7Ó9 734 7.443 4.834
Juli ...................... 7.052 469 7.521 5.084
Augustus ............... 6.624 535 7.159 5.194
September .............. 4.530 822 5.352 3.923
October .................. 4.390 506 4.896 4.316
November ......... -..... 4.041 384 4.425 4.422
December ............... 9.152 560 9.712

(1) Incl. het herdisconto van de banken en van het Herdiscontering- en Waarborginstituut.
(2) Incl. de voorschotten voor mobilisatie der speciale rekeningen.
(3) Incl. de wissels door het Herdiscontering- en Waarborginstituut bij de Bank herdisconteerd.

Het verloop van de tussenkomsten van het Herdiscontering- en
Waarborginstituut, dat' de markt buiten de Bank inricht, stemde
niet overeen met dat van de uitstaande handels- en bankaccepten in
Belgische franken : na de uitzetting bij het jaareinde, liepen ze jn
Januari terug; van dan af tot Augustus schommelden ze tussen 4,4 en
5,2 milliard, d.w.z. op een lager peil dan bij het einde van 1951; in
September trad een afgetekende teruggang in; de stijging tijdens de
laatste maanden van het jaar bleef beperkt.

De aankopen van wissels door het Instituut namen niet toe, zoals
de uitstaande accepten in Belgische franken, ten gevolge van de ruime
liquiditeit der parastata1e of particuliere financiële instellingen buiten
de banksector; deze laatste houden belangrijke bedragen accepten III

portefeuille.
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Het Instituut financiert zijn verrichtingen hetzij door middel van
daggeld opgenomen in Verrekenkamer, hetzij door beroep te doen
op het herdisconto van de Bank.

Het bedrag van de handelsportefeuille vanhet Instituut is dus
afhankelijk van zijn daggeldleningen in Verrekenkamer; deze laatste
verminderden van 2,8 milliard op het einde van December tot
2,1 milliard op het einde van Mei. Het beroep van het Instituut op
het herdisconto van de Bank nam dan ook, na een vermindering in
Januari, opnieuw uitbreiding: nadat het daalde van 2,5 milliard op
het einde van December tot 952 millioen op het einde van Januari,
steeg het opnieuw tot 1,9 milliard op het einde van Februari, om
daarna tot Juni bij de maandelijkse vervaldagen om en bij de
2 milliard te bewegen. Daar aan het einde van die maand het daggeld
bijzonder ruim voorhanden was, vermeerderde de portefeuille tot bij
de 3 milliard en het beroep op het .herdisconto daalde tot 1,6 milliard.
Op het einde van de volgende maanden stabiliseerden zich de leningen
van callgeld door het Instituut rond 2,5 milliard, behalve in
November. Van dat ogenblik af werd zijn beroep op het herdisconto
bepaald door de omvang zijner verrichtingen : het overtrof
2,2 milliard op het einde van Juli en Augustus, daalde in September
tot 970 millioen en steeg opnieuw tot 1,4 milliard in October. Op
het einde van November was de callmarktbijzonder ruim voorzien
en het herdisconto van het Instituut viel op 0,4 milliard. Samen met
de normale uitbreiding zijner tussenkomst aan het einde van het jaar
verruimde het Instituut zijn beroep op het herdisconto tot bij de
3 milliard.

Gedurende de eerste elf maanden lag de handelsportefeuille van
de Nationale Bank lager dan in de overeenkomende maanden van het
voorafgaande jaar. Gedurende de eerste zeven maanden bewoog zij
tussen 6,7 en 8,5 milliard. De inzinking van het herdisconto ten
voordele van de banken na het eerste kwartaal, en die van het recht-
streeks disconto werden, afgezien van de maand Juni, gecompenseerd
door een vermeerdering van de verrichtingen met het Herdis-

- 31-



Kredietverlening
aan de parastatale
instellingen

contering- en Waarborginstituut. Van Augustus af verminderde de
portefeuille der Bank : het herdisconto ten gunste van de banken
bereikte op het einde van November nog slechts 2,2 milliard en het
rechtstreeks diconto niet meer dan 1,2 milliard; de verrichtingen met
het Herdisconteringinstituut werden eveneens minder belangrijk.

Maar de jaarultimo veroorzaakte een belangrijker beroep op
het herdiscontokrediet van de Bank dan op het einde van 1951.

De voorschotten welke de Bank door middel van het disconto
van kasbons en promessen verleende aan de instellingen waarvan de

verplichtingen door de Staat gewaarborgd
zijn, liepen in 1951 afgetekend terug,
wegens de verruiming van de callmarkt
buiten verrekening en de vermindering
van de portefeuille van het Rentenfonds.

Kredieten
van de Nationale Bank

aan de parastatale instellingen

Einde maand I
Millioenen

franken

1950 Juni ............ 3.356
December ...... 4.530

1951 November ..... 671
December ...... 1.824

1952 Januari ........ 2.820
Februari ....... 720
Maart .......... 1.087
April ............ 1.157
Mei ............. 408
Juni ............ 1.030
Juli ............. 2.279
Augustus ...... 327
September ..... 579
October ........ 385
November ..... 116
December ...... 445

Deze laatste bleef gedurende het
eerste halfjaar van 1952 onveranderd. Ze
verminderde daarna tot het einde van het
jaar, dank zij de gunstige wending van de
kapitaalmarkt; tegelijkertijd gingen de
voorschotten van de Bank opmeuw
verminderen.

Daar het verloop van die voor-
schotten nauw samenhangt met de beweging van het aanbod op de
callmarkt buiten verrekening, daalden ze bij de vervaltermijnen van
Februari, Mei, Augustus en November toen de Rijksdienst voor
Maatschappelijke Zekerheid met zijn aanvoer van geld ruimte op de
markt schiep.

Het verloop van de deposito 's maakte het de depositobanken -
voornaamste geldgevers op de daggeldmarkt in verrekening -
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mogelijk hun gemiddeld aanbod hoger te houden dan in 1951. In
de eerste maanden van 1952 namen hun tussenkomsten aanzienlijke
uitbreiding: hun actiemiddelen waren toen versterkt door de vorming
van buitenlandse tegoeden; daarenboven had de uitgifte van verschil-
lende leningen in Maart gelden van de inschrijvers in de banken
opgehoopt. Zulks was ook het geval in November bij de uitgifte van
de Staatslening.

Daggeldmarkt
(millioenen franken)

Totaal der gelden
Ontleende gelden

'fotaal der
uitgeleend door de

Daggemiddelden kapitalen Diet door door het door
Cl on call »

verrekenende
verrekenende het H.W.I. Benten- andere

instellingen voor eigen
instellingen rekening fonds instellingen

1950 1Bte semester ...... 4.296 2.400 1.896 2.023 1.955 318
2e » ...... 4.025 2.449 1.576 2.116 1.596 313

1951 ........................ 5.384 2.806 2.578 2.538 2.561 285

1952 1ste kwartaal ...... 5.858 3.316 2.542 3.217 2.453 188
2de » ...... 5.661 2.936 2.725 2.779 2.649 233
3de » ...... 5.568 3.104 2.464 3.023 2.313 232
4de » ...... 6.096 3.245 2.851 3.139 2.731 226

De overigens minder belangrijke leningen van de andere leden
der Verrekenkamers, vertoonden geringe schommelingen,

Het Herdiscontering- en Waarborginstituut bleef de voornaamste
geldnemer op die markt.

De markten buiten verrekening bleven eveneens overvloedig van
liquide middelen voorzien. De schommelingen werden bepaald door
de kwartaalaanvoer van geld door de Rijksdienst voor Maatschappelijke
Zekerheid en, anderzijds, door de bewegingen van de kaspositie der
Algemene Spaar- en Lijfrentekas : het gemiddeld peil van de leningen
van deze instelling liep terug in Januari, Februari, Juli, Augustus en
December, maar het bleef niettemin hoog.

De daggeldrente bleef onveranderd op 1,25 pCt op beide markten.
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Kapitaalmarkt Het jaar 1952 was gekenmerkt door een uitbreiding van de
spaarvorming, een verruiming van de kapitaalmarkt en een zekere
afkeer van het publiek voor de niet vast renderende waarden.

Bij de Algemene Spaar- en Lijfrentekas -bereikten de stortingen
van het eerste kwartaal af een zeer hoog peil; die tendentie werd
achteraf bevestigd. Daarentegen handhaafden de terugbetalingen zich

rond hun peil der
Algemene Spaarkas

Inlagen op de particuliere spaarboekjes
(in millioenen franken)

Periode I Stortingen I Terug-

I
Overschot

betalingen

1950 Maandgemiddelde .... 729 626 103
1951 » .... 773 678 95
1952 » .... l.060 677 383
1952 Januari .................. l.175 566 609

Februari ................ 906 591 315
Maart ................... l.175 702 473
April ..................... 954 782 172
Mei ...................... 989 743 246
Juni ...................... 1.138 713 425
Juli ...................... 1.383 714 669
Augustus ............... l.117 626 491
September .............. 922 639 283
October ................. 1.064 639 425
November .............. 884 570 314
December ............... 1.016 835 181

zodat. .
vorige Jaren,
belangrijke overschot-
ten geboekt werden :
hun maandgemiddelde
bedroeg 383 millioen.
Op het einde van
December beliepen de
spaardeposito' s, afge-
zien van de gekapitali-
seerde interesten, 39,5
m illiard, tegenover
34,8 milliard een jaar
tevoren (met inbegrip
van de interesten) .

Er zijn geen nauwkeurige inlichtingen voorhanden betreffende
het verloop van het sparen in zijn andere vormen, doch zekere tekenen
wijzen er op dat ook daar een vooruitgang geboekt werd : de netto-
winsten van de naamloze vennootschappen die, zelfs wat de verdeelde
bedragen hetreft, voor een ruim deel opnieuwgeïnvesteerd worden,
stegen van 1951 tot 1952 met 20 pCt.

De ruimte op de kapitaalmarkten kwam tot uiting in een aan-
zienlijke uitbreiding van de omvang der emissies.

Het bruto-bedrag van de leningen opgenomen door de overheid
en de parastatale instellingen bedroeg 23,8 milliard tegenover
10,8 milliard in 1951.
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De bruto-opbrengst van de twee leningen der Schatkist -
16,4 milliard - komt terug op 14,1 milliard zo men er de waarde
aftrekt van de vervallende schatkistcertificaten die door de inschrijvers
werden aangeboden.

Vermelden we verder de leningen van het Gemeentekrediet
(1,5 milliard), van de Regie van Telegrafie en Telefonie (1,5 mil-
liard), van de Nationale Maatschappij van Belgische Spoorwegen
(1,25 milliard), van de Nationale Maatschappij voor Waterverdeling
(0,5 milliard), van de provincie Brabant (0,4 milliard) en tenslotte
van de steden Brussel (0,8 milliard), Luik (0,65 milliard) en
Antwerpen (0,75 milliard).

De uitgiften van de nijverheiris- en handelsmaatschappijen en van
de Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid vermeer-
derden enigszins: van Januari tot November 1952 bereikten de netto-
uitgiften ongeveer 7 milliard tegenover 4,8 milliard gedurende
dezelfde periode in 1951. Evenals tijdens de vorige jaren droegen die
hulpmiddelen nochtans slechts in geringe mate bij tot de dekking der
kapitaalbehoeften van de ondernemingen; deze laatste namen verder
in zeer ruime mate hun toevlucht tot zelffinancieri,ng.

De noteringen van de vast renderende waarden waren tijdens de
eerste drie kwartalen opwaarts gericht : de 4 pCt Geünificeerde Schuld
steeg van 87,05 op het einde van December 1951 tot 89,85 op
het einde van September, zodat de kapitalisatievoet van 4,6 tot 4,45 pCt
terugliep. Bij het einde van het jaar sloeg de tendentie om, maar de
teruggang der noteringen bleef gematigd : op het einde van December
werd de Geünificeerde schuld aan 89,35 verhandeld, hetgeen overeen-
stemt met een kapitalisatievoet van 4,48 pCt.

Het rendement van de obligaties der ondergeschikte besturen en
van de nijverheids- en handelsondernemingen bewoog in dezelfde
richting, doch met een mindere intensiteit.
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De uitzetting van het volume der beurstransacties op het einde
van 1951, handhaafde zich niet verder dan de eerste maanden van

1952. De noteringen
del' aandelen warenVerloop van de markt der niet vast renderende waarden

Bron : Nationaal Instituut voor de Statistiek

Indexcijfer Verhandelde
der noteringen kapitalen

(1936 • 1938 = 100) (millioenen
(begin maand) franken)

1950 Maandgemiddelde ......... 174 975
1951 » 210 1.721
1952 234 1.637

1952 Januari ...................... 250 3.599
Februari .................... , 254 2.623
Maart ........................ 230 1.756
April ......................... 227 1.167
Mei ........................... 222 1.227
Juni .......................... 222 1.324
Juli ........................... 228 1.394
Augustus .................... 237 1.217
September .................. 236 1.472
October ...................... 231 10435
November ................... 231 1.225
December ................... 232 1.205

trouwens sedert einde
Januari, doorheen ver-
schillende schommelin-
gen, over het algemeen
neerwaarts gericht; de
neiging tot verruiming
van de omzet en tot
stijging der noteringen
verloor haar kracht op
het ogenblik dat de
koersen een peil bereikt
hadden dat in verhou-
ding was met de voor-
ziene rendementen.

De inzinking der noteringen, tegenover hun maximum van het
eerste kwartaal, kwam zeer duidelijk tot uiting bij de aandelen van
die sectoren die de minst gunstige bedrijvigheid gekend hebben :
textiel- en scheikundige nijverheid, voedingsbedrijven, industrieën der
non-ferro metalen. De aandelen der ijzer- en staalnijverheid hebben
Zich beter gehandhaafd, de koloniale aandelen en de titels van de
steenkoolmijnen liepen lichtjes terug. De aandelen der banken,
tenslotte, boekten nieuwe vooruitgang tegenover hun peil van het
eerste kwartaal.
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ECONOMISCHE EVOLUTIE

In de loop van 1952 heeft de wereldconjunctuur zich steeds
meer onttrokken aan de gevolgen van de « boom» van 1950-1951,
en daar ze bovendien door een toenemend streven naar beheersing
van de geldexpansie beïnvloed werd, trad ze in een rustiger stadium
waarin de schaarsteverschijnselen, de prijsontwrichtingen en de
moeilijkheden van het internationaal betalingsverkeer minder scherp
werden.

De verzwakking van de bedrijvigheid, die reeds in sommige
landen en in bepaalde sectoren gedurende de laatste maanden van
1951 merkbaar werd, tekende zich sedert Februari scherper af. Zij
kwam op het internationale plan tot uitdrukking in de prijsdaling van
de grondstoffen en in een inkrimping der handelstransacties, op het
nationale plan in de teruggang van de binnenlandse prijzen en van de
beursnoteringen, in een aanzienlijke werkloosheid, een afneming van
de productie en van de omzet, een grote liquiditeit op de geldmarkt
en een zekere ruimte op de kapitaalmarkt.

Nochtans daalde de bedrijvigheid nooit op onrustwekkende
wijze, behalve dan in de textielbedrijven en in enkele andere sectoren
die door de buitenlandse mededinging getroffen werden. Lag zij
beneden het peil van 1951, zij overtrof daarentegen dat van de vorige
jaren en van 1936-1938, de laatste normale vóóroorlogsjaren.

Met het einde van de zomer trad een herneming in bij de
verbruiksgoederenindustrieën, welke zwaar getroffen waren, en zelfs
bij de metaalnijverheid, die haar productie, wegens de verminderde
bestellingen, over een langere tijd verdeeld had.

- 37-



Steenkoolnijverheid

Doch gelet op de seizoeninvloeden, kan niet worden uitgemaakt
of die herneming, die sedert het begin van de herfst duidelijk merk-
baar is, een fundamenteel karakter draagt, te meer daar de vraag
in vele onzer gewone afzetgebieden gehinderd wordt door een
beperkende handelspolitiek, terwijl de prijsdaling en het ruime aanbod
een scherpere mededinging veroorzaken van wege de landen met lager
loon- en kostenpeil dan het onze.

De economische evolutie heeft evenwel duurzame steunpunten
gevonden in de sanering van de grondstoffenmarkten, de spreiding
van de herwapeningsprogramma 's en de herneming van de vraag na
de uitputting van de voorraden die in de eerste maanden van de
Koreaanse oorlog door particulieren en tussenhandelaren waren
aangelegd.

De tegenstelling tussen de bedrijvigheid der zware nijverheid en
de gedrukte verbruiksgoederenindustrieën was in de eerste maanden
van het jaar zeer opvallend. Na de verlofperiode en vooral in de
laatste maanden van het jaar, was dit minder het geval.

In 1952 overtrof de productie van de steenkolenmijnen het
nochtans zeer hoge peil van 1951, dank zij ruimere arbeidskrachten,
een betere verdeling van het personeelover de ondergrondse en boven-
grondse arbeid, en een hogere productiviteit. Het aantal ingeschreven
arbeiders steeg van een maandgemiddelde van 155.433 eenheden in de
periode Januari-October 1951 tot 159.730 tijdens de overeenstem-
mende maanden van 1952; het aantal buitenlandse arbeiders nam toe
van 62.688 tot 69.846. Berekend naar het gezamenlijk personeel
bedroeg de gemiddelde dagproductie per arbeider 742 lig tijdens
dezelfde periode tegen 739 kg in 1951.

De teruggang van de algemene bedrijvigheid deed de binnen-
landse vraag naar nijverheidskolen dalen. Van Januari tot October
werd er gemiddeld per maand 1,38 millioen ton afgezet tegen
1,48 millioen in 1951; de textielnijverheid en de bouwbedrijven
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verminderden hun aankopen met 20 pCt en de electrische centrales
met 17 pCt; verder werd 22 pCt minder huisbrand geleverd.

De invoer daalde met ca. 15 pCt t.o.v. 1951; hij bedroeg
gemiddeld 174.000 ton per maand tot October. De vermindering
betrof in het bijzonder de steen-
kool uit de Verenigde Staten,
waarvan het aandeel terugliep
van 117.000 ton per maand
in 1951 tot 77.000 het jaar
daarop, daar de aflevering van
nieuwe vergunningen sinds ein-
de Mei volledig geschorst werd.

Steenkoolproductie
(duizenden tonnen)

Bron : Algemene Directie van het Mijnwezen

I I
Productie

Maandgemiddelde Productie per werk-
bare dag

1950 ........................ 2.275 90,1

1951 ........................ 2.472 97,9

1952 (1) ................... 2.531 100,2

1952 1st• kwartaal ...... 2.672 104,1
2d• » ...... 2.503 101,5
3d• » ...... 2.336 91,0
4d• » (1) .. 2.612 104,5

De uitvoer, zegge 2,27 mil-
lioen ton, overtrof met 500.000
ton die van de eerste tien (1) Voorlopig cijfer.

maanden van 1951. Frankrijk werd opnieuwonze voornaamste cliënt,
gevolgd door Italië en Nederland.

De toegenomen afzet in het buitenland kon de vermindering van
de leveringen op de binnenlandse markt niet goedmaken. De
voorraden op de mijnterreinen waren dan' ook per einde
November 1952 met ca. 1,4 millioen ton t.o.v. einde 1951 aangegroeid.
Er dient nochtans opgemerkt dat zij op dat tijdstip tot een buiten-
gewoon laag peil waren geslonken.

De twee verhogingen van de binnenlandse verkoopprijzen in het
eerste halfjaar oefenden een matige invloed uit op de prijs af mijn,
die met 16 frank per ton voor alle categorieën vermeerderde.

Op 25 Juni 1952 werd de wet houdende goedkeuring van het
verdrag tot oprichting van de Europese Steenkool- en Staalgemeen-
schap afgekondigd. Het verdrag trad op 25 Juli in werking. De
overgangsperiode, die de Belgische steenkoolnijverheid moet door-
maken, begint op 10 Februari 1953.
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Cokesfabrieken Het maandgemiddelde van de productie der cokesfabrieken
bedroeg voor de eerste tien maanden van 1952531.000 ton d.i.
27.000 ton meer dan vorig jaar.

De binnenlandse vraag, die bij de jaarwisseling 1951-1952 zeer
sterk was, verzwakte naderhand. De leveringen aan de nijverheid
bereikten gemiddeld 510.000 ton in het eerste kwartaal, 460.000 ton
in het tweede en 420.000 ton in het volgende.

Van Januari tot October werden 80.000 ton per maand
uitgevoerd tegen 38.000 ton gedurende dezelfde periode van 1951.
Tegelijkertijd daalden de prijzen per eenheid van gemiddeld
1.500 frank per ton in het eerste kwartaal tot 1.150 frank in het
derde, zodat zij opnieuw op het peil van de binnenlandse groothandels-
prijzen gingen liggen. In weerwil van de uitbreiding der afzetmarkten
stegen de cokesvoorraden met 50.000 ton in die periode, d.i. met
75 pCt.

Electriciteit Tot October evenaarde de productie van electrische stroom -
gemiddeld 778 millioen kWh per maand - die van 1951. Het aandeel
van de zelfproducenten vertegenwoordigde ca. 46 pCt van het totaal
tegen 41 pCt het vorige jaar. Bij een besluit van 17 November jl.
werden de prijzen verminderd voor sommige leveringen stroom op
laagspanning.

Gas De hoeveelheden gas aan de verbruikers geleverd, overtroffen in
lichte mate die van 1951.

De productie van de gasfabrieken nam verder af en wel tot een
maandgemiddelde van 1,12 millioen m" tegen 1,27 millioen m' voor
de eerste tien maanden van 1951. Het maandgemiddelde van de gas-
productie der cokesfabrieken steeg van 137 millioen m" in de eerste
tien maanden van 1951 tot 142 millioen in de overeenstemmende
periode van 1952.

- 40-·



Onder begunstiging van de herwapeningsconjunctuur hand- Hoogovenbedrijven

haafden de hoogovenbedrijven hun productie In het eerste
kwartaal zeer dicht hij het absolute maximum. Zij verzwakte in April
en wel dermate dat zij
met ingang van Juni
beneden het normale
peil van de ver-
lofperiode lag. Gelet
op een minder goede
orderpositie en een
inkrimping van de
wereldvraag vermm-
derden de hoogoven-
bedrijven hun pro-
ductie, ten einde de nadelige invloed van de zeer hoge kosten der
marginale eenheden uit te schakelen.

Productie van ruwijzer, ruwstaal en afgewerkt staal
(duizenden tonnen)

Bron : Algemene Directie van bet Mijnwezen

Maandgemiddelde
I

Ruwijzer
I

Ruwstaal I Afgewerkt
staal

1950 ............................. 30S 310 246
1951 ............................. 404 417 324
1952 (gemid.10maand.) (1) 396 415 313
1952 1ste kwartaal .......... 429 445 346

2de » .......... 39S 414 30S
3cie » .......... 354 371 275
October (1) ............ 415 453 347
November (1) ......... 405
December (1) ......... 440

(1) Voorlopige cijfers.

De staking, die de staalnijverheid in de Verenigde Staten in Juni-
Juli stillegde, droeg bij tot een vastere stemming op de Europese
markt. Nadat ze lastig op dreef kwam, vooral wegens de moeilijke
voorziening met Frans ijzererts, werd de Belgische productie van
September af nagenoeg tot haar volle vermogen opgevoerd.

De schrootmarkt weerspiegelde vrij getrouw het eonjunctuur-
verloop in de hoogovenbedrijven. Omstreeks het einde van 1951 was
zij, voor het eerst sedert anderhalf jaar, neerwaarts gericht. Die tendens
verscherpte dermate dat de noteringen per einde Juni 20 tot 40 pCt
beneden het peil van Januari lagen; zij sloeg in Juli omen bij het
begin van September was de daling grotendeels tenietgedaan. De
noteringen begonnen vanaf de tweede helft dezer maand andermaal
af te brokkelen in een atmosfeer van onzekerheid die door de aan-
staande toepassing van het Schuman-plan in April 1953 ontstond.

Naar waarde overtrof de uitvoer van ijzer- en staalproducten in
'het eerste halfjaar het peil van 1951. Na een inzinking in Juli en
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Augustus bewoog hij in September en October terug naar het peil
van de eerste drie maanden, om dan in November opnieuw te dalen.

Vanaf het jaarbegin daalden de uitvoernoteringen; van 7.000-
7.250 frank per ton viel de prijs fob Antwerpen voor handelsstaal tot
ca. 5.750 frank einde Juli. In Juli was de tendens weer opwaarts
gericht, doch van October tot het einde van het jaar sloeg zij opnieuw
om, hetgeen in zekere mate als een vervroegde aanpassing aan het
toekomstige regime van de gemeenschappelijke markt kan beschouwd
worden. Bovendien drukte het algemene streven in Europa om in de
dollarzone te verkopen op de noteringen voor de Amerikaanse markt,
'die dan ook beneden die voor andere buitenlandse afzetgebieden lagen.

De Belgische uitvoerprijzen konden verder de concurrentie het
hoofd bieden. De Franse mededinging, die wegens de grote binnen-
landse behoeften en de moeilijke cokes- en schrootvoorziening
in 1951 weinig werd aangevoeld, veroorzaakte nochtans moeilijk-
heden met ingang van het derde kwartaal, inzonderheid op de Duitse,
Skandinavische en Zwitserse markten.

Wijzigingen deden zich voor in de afzetgebieden. Dank zij haar
positie als marginale producent op de wereldmarkt boekte de ijzer-
en staalnijverheid omstreeks het midden van het jaar belangrijke
bestellingen uit Duitsland en de Verenigde Staten, welke landen niet
tot haar traditionele cliënten behoren.

De uitvoer naar het sterlinggebied verminderde sterk en dienaar
Midden- en Zuid-Amerika daalde in het derde kwartaal, nadat hij in
de eerste zes maanden boven de gemiddelde waarde van 1951 was
gestegen.

De leveringen op de Europese markten namen over het geheel
toe; de verminderde afzet in Nederland werd goedgemaakt door
toegenomen verkopen aan Duitsland en Groot-Brittannië. In de herfst
werden sommige cliënten meer terughoudend in de verwachting van
een vermindering van de verkoopprijzen in het raam van de toe-
komstige gemeenschappelijke markt voor het staal.
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De bedrijven specialiseerden zich verder en moderniseerden hun
uitrusting. Alleen onder die voorwaarden kunnen de productiekosten
verlaagd worden, de bestaande afzetgebieden gehandhaafd en nieuwe
geopend.

In het eerste halfjaar onderhield de metaalverwerkende nijverheid
dezelfde bevredigende bedrijvigheid als bij het einde van 1951. Na
de daling in Juli en Augustus, die vooral aan seizoenomstandigheden
te wijten was, stegen de verzendingen opnieuw tot hun peil van het
eerste halfjaar, doch de bestellingen gingen geleidelijk aanverminderen.

Metaalverwerkende nijverheid e)
(millioenen franken)

Bron : Fabr imébnl

Maandgemiddelden

I
Opgenomen

I
Totale afzet

I
Uitvoer

I
Afzet

bestellingen in binnenland

1951 ...................................... 4.392 3.830 1.588 2.242

'1952 l",te kwartaal .................... 4.428 4.090 1.675 2.415
2de » ................... 4.214 4.146 1.603 2.543
3de J) .................... 3.932 3.835 1.367 2.468
October- November .............. 3.537 4.410 1.660 2.750

(1) Zonder aftrek van onder-aannemingen,

Dit algemeen overzicht dekt een grote verscheidenheid in de
evolutie van de diverse sectoren. De bedrijven welke ingeschakeld
zijn in de herwapening, de constructiewerkplaatsen voor spoorweg-
materieel, de scheepswerven, de automobielnijverheid getuigen van
een drukke bedrijvigheid; minder goed was de toestand in sommige
andere bedrijfstakken, zoals draadtrekkerijen, boutenfabrieken, ijzer-
gieterijen en sommige verbruiksgoederenindustrieën. Bij de fabri-
canten van textielmachines, emaillewaren en kachels was de bedrijvig-
heid bepaald ontoereikend.

In 1952 werd de metaalverwerkende nijverheid bevoordeligd
door bewapeningsopdrachten, die ettelijke milliarden bereikten, en
wel vanwege de Belgische regering, de Noordatlantische Verdrags-
organisatie en het Amerikaanse leger.
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De leveringen van autovoertuigen voor rekening van het
Ministerie van Landsverdediging beantwoorden aan de politiek tot
oprichting van nieuwe bedrijfstakken met het oog op de bestrijding
van de structurele werkloosheid in sommige landsdelen. Zo is de
regering voornemens, met ingang van 1 Januari 1954, mits enkele
uitzonderingen, de montage in het land zelf van buitenlandse auto's
welke op de binnenlandse markt verkocht worden, verplichtend te
maken.

De werven van de binnenscheepvaart - waar in tegenstelling
met de grote scheepswerven de bedrijvigheid eerder beperkt
was - alsook de motorfabrieken begonnen voordeel tehalen uit de
officiële steunmaatregelen welke sedert October ter modernisering
van de vloot werden getroffen. Bedoelde politiek bestaat hierin dat
de Dienst voor Regeling van de Binnenscheepvaart een deel van de
rente op de kredieten verleend door de Belgische instellingen voor
krediet aan de binnenscheepvaart te zijnen laste neemt.

De metaalverwerkende bedrijven behielden het voordeel
verbonden aan de kortere levertijden voor het buitenland. Kongo werd
hun voornaamste cliënt. De afzet op die markt bereikte ca. 4,2 milliard
in 1952. De uitvoer naar Portugal, Zweden, Joegoslavië, Egypte en
het Verenigd-Koninkrijk vermeerderde eveneens. Bij de Britse
aankopen zijn vooral die sectoren betrokken welke voor de herwa-
pening werken. In Februari leverden onze scheepswerven aan Portugal
de « Vera Cruz », de grootste luxe-paketboot welke in België werd
gebouwd. De verschepingen naar Australië, de Unie van Zuid-Afrika,
Zuid-Amerika en Frankrijk, Duitsland en Nederland verminderden.

Moeilijkheden rezen op bij de ijzergieterijen, de kachelfabrieken,
de fabrieken van huishoudartikelen ten gevolge van de Nederlandse
mededinging. Gedurende de laatste maanden van het jaar sloten de
Belgische en Nederlandse fabrikanten van kachels en emaillewaren
een overeenkomst, waardoor de gevolgen van de Nederlandse
concurrentie gedeeltelijk werden uitgeschakeld.
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De nijverheid der non-ferro metalen kende een minder drukke
bedrijvigheid dan in 1951, welk jaar het beste was sedert de oorlog.
De productie van halffabrikaten liep terug. Overtrof de voortbrenging
van ruw koper en ruw lood het peil van vorig jaar, die van tin bleef
gemiddeld op hetzelfde peil, terwijl de zinkproductie sedert Mei
verzwakte.

Voortbrenging van de voornaamste non-ferro metalen
(tonnen)

Ruwe producten
Half·

Maandgemiddelde

I I I
fabrikaten

Koper Zink Lood Tin

1951 ............................. 11.846 16.741 5.887 835 16.470

1952 lote kwartaal .......... 11.198 16.782 6.893 1.036 15.592
2d• » ........... 12.748 15.279 6.251 843 13.477
3d• » ........... 12.270 14.465 5.609 780 11.002
October-November ..... 11.759 15.354 6.361 734 12.440

Nochtans was de gezamenlijke evolutie bevredigend, zo rekening
gehouden wordt met de terughoudendheid van de vraag in verband
met de daling van de lood- en zinkprijzen op de wereldmarkten, de
vermindering van de bestellingen van sommige chemische derivaten
en de staking in de staalnijverheid van de Verenigde Staten, die het
verbruik van non-ferro metalen daar te lande deed slinken.

De wereldmarkten werden beter voorzien tegen prijzen die daal-
den in verschillende sectoren. De terugkeer naar een grotere vrijheid
was hieraan niet vreemd. De Britse regering opende opnieuw de lood-
markt in de Metaalbeurs te Londen op 1 October 1952 en de zink-
markt op 2 Januari 1953. De tinmarkt is sedert November 1949 vrij.
In de Verenigde Staten werd de lood-, tin- en zinkhandel verruimd of
werden contrôlemaatregelen opgeheven.

Het stelsel der toewijzigingen, ingevoerd door de Internationale
Grondstoffenconferentie, werd op 1 Juli 1952 afgeschaft voor zink
en op 1 Januari 1953 voor kobalt en tungsteen; alleen nikkel,
molybdeen en koper blijven nog aan dit stelselonderworpen.
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In België werd de contingentering van de uitvoer achtereen-
volgens afgeschaft voor zinkblokken van tweede smelting, voor zink-
schroot en tenslotte voor loodblokken en -schroot. De contrôle op het
verbruik van lood werd in September 1952 verzacht en in
Januari 1953 opgeheven, daar de Europese markt voldoende ruim
bleek.

De evolutie van de binnenlandse prijzen volgde vrij getrouw die
van de wereldprijzen. Geraffineerd tin kende na een stijging met
10 pCt in Januari, alleen nog kleine neerwaartse bewegingen. De
notering voor electrolytisch koper steeg met 20 pCt van Mei tot
Juli, doch op 24 November daalde zij opnieuw. Daarentegen liepen
de lood- en zinknoteringen geheel het jaar door terug.

De uitvoer overtrof in lichte mate het peil van 1951; op basis
van de cijfers voor Januari tot November bereikte hij in 1952
1,02 milliard per maand tegen 0,97 milliard vorig jaar. Hij ging voor
82 pCt naar de lidstaten van de Europese Betalingsunie en voor
10 pCtnaar de Verenigde Staten, die vooral het in Belgisch-Kongo en
Ruanda-Urundi gewonnen tin aankochten. De producenten in die
landen konden de afzet van hun productie ten belope van 50 à 60 pCt
verzekeren dank zij een contract dat in Maart jl. met de Verenigde
Staten werd afgesloten.

Chemische
producten

Sedert het begin van 1952 verzwakte de vraag naar chemische
producten, doch in een volgens het tijdstip en de sectoren verschil-
lende mate.

Die teruggang werd o.m. veroorzaakt door invoerbeperkingen
van Frankrijk en Engeland : de Belgische leveringen aldaar bereikten
nog slechts gemiddeld 86 millioen per maand van April tot September,
tegen 179 millioen in het eerste kwartaal. Bovendien deed de Duitse
mededinging, gesteund als zij is door matige steenkoolprijzen, zich
op de meeste markten gevoelen.

- 46-



De afzet van chemische producten voor de landbouw bleef
stabieler in het binnenland dan bij de uitvoer.

De uitvoer van fosfaatmeststoffen verzwakte sedert April 1952.
De aankopen van Engeland daalden naar waarde met meer dan 75 pCt;
daar de zwavelschaarste verdween, kon dit land zijn productie
verhogen, terwijl de vraag er verminderde wegens een verlaging van
de verbruikssubsidiën. De productie en de uitvoer van stikstofmest-
stoffen bereikten hun maximum in het eerste halfjaar. De voort-
brenging van kopersulfaat verhoogde met 50 pCt t.O.V.vorig jaar.

Een specifieke wereldcrisis deed, zowel in het binnenland als bij
de uitvoer, de afzetmarkten van kleurstoffen en andere in de textiel-
nijverheid aangewende producten inkrimpen. De uitvoer van foto-
grafischeen pharmaceutische producten bleef verder hoog, doch de
verkopen van laatstgenoemde producten III het binnenland
verzwakten.

Het indexcijfer der groothandelsprijzen van de chemische
producten daalde met 15,6 pCt van Februari tot October. Het
verhoogde in lichte mate in November. De eifprijzen voor de voor-
naamste ingevoerde grondstoffen met name zout, pyriet en ruwe
fosfaten verminderen niet t.O.V.het gemiddeld peil van 1951.

Van het midden van 1951 tot Juli 1952 verzwakte de bedrijvig- Textielnijverheid

heid in de textielnijverheid; het indexcijfer van de productie door het
Ministerie van Economische Zaken berekend (basisjaar 1938 = 100)
daalde van 137,5 in het vierde kwartaal van 1951 tot 106,3 in het
tweede kwartaal van het daaropvolgende jaar en tot 91,2 in Juli, in
welke maand de bedrijvigheid haar diepste punt sedert 1948 bereikte.
De herneming van de binnenlandse vraag bracht evenwel het index-
cijfer op 124 in September.

De wolnijverheid, die sedert 1951 zeer gedrukt was, wist zich in
het eerste kwartaal van 1952 uit het dieptepunt van de inzinking los
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te werken. De katoennijverheid had in 1951 een betere bedrijvigheid
onderhouden dan de wolnijverheid, doch kende sedertdien een
depressie die in het derde kwartaal het laagste punt bereikte.

Dit verloop is over het algemeen in overeenstemming met de
wereldconjunctuur in de textielnijverheid. De Belgische onder-
nemingen pasten zich naar beste vermogen aan. De Bank hielp hen
door een moeilijke periode heen door de duur der accepten welke aan
haar visa zijn onderworpen te verlengen, om hen zodoende toe te laten
de voorraadpositie te saneren.

Te oordelen naar het indexcijfer van de verkoop van kleding-
artikelen in de grote warenhuizen en naar dat van hun kleinhandels-
prijzen, zou de binnenlandse vraag van 97 in het eerste halfjaarvan
1951 (basisjaar 1949 = 100) gedaald zijn tot 91 in de overeen-
stemmende periode van 1952, waarna zij in het derde kwartaal
opnieuw tot 99 steeg. Die cijfers hebben slechts de waarde van een
aanwijzing, doch ze geven een algemeen beeld van de beweging
van de binnenlandse vraag .

.De geleidelijke liquidatie van de voorraden bij de tussen-
handelaren en hun aarzeling om nieuwe bestellingen te doen waren,
blijkbaar veel meer dan de gewijzigde houding van het publiek,
oorzaak van de vermindering der productie van Juni 1951 tot
Juni 1952. Daarentegen was de herneming in het derde kwartaal
aan het stijgende verbruik toe te schrijven.

De uitvoer van textielgoederen bereikte van Januari tot
October 1952 nog slechts een maandgemiddelde van 1,6 milliard
tegen 2,6 milliard gedurende de overeenstemmende periode van 1951,
daar de prijzen zowel als de hoeveelheden verminderden. Het index-
cijfer van zijn gemiddelde waarde (basisperiode 1936-1938 = 100)
beliep428 in October tegen 543 in Januari.

De verbetering in de vraag naar textielgoederen ging gepaard met
een daling van het daggemiddelde der volledig werklozen van 30.060
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in Mei tot 21.735 in October. De meest opvallende verbetering deed
zich voor in de breigoednijverheid waar het aantal geheel werklozen
nagenoeg tot het in 1950 aangetekende minimum terugliep.

Hoewel de bedrijvigheid in de wolspinnerijen na de inzinking
in het eerste halfjaar gunsti-
ger werd, bleef de gezamen-
lijke productie III 1952
beneden het peil van het
vorige jaar. De spinnerijen
slaagden er nochtans in een
groot deel van hun voor-
raden afgewerkte producten
van de hand te doen.

In de weverijen trad
het herstel later in dan bij

Wolproductie
Bron : Nationaal Instituut voor de Statistiek

Indexcijfers
Spinnerijen

van de productie

I
Weverijen

(1939 = 100) Kamwol Strijkwol

1950 2do halfjaar ... 162 165 179

1951 l'te kwartaal . 180 149 195
2de » 142 152 191
3d• » 88 102 135
4de » 114 91 119

1952 l'te kwartaal . 99 77 110
2de » 98 93 116
3d• » (1) 124 109 131
October (1) ... 183 149 174

(1) Voorlopige cijfers.

de spinnerijen. De voorraden grondstoffen zijn verlaagd doch die van
de afgewerkte producten bleven aanzienlijk.

Het indexcijfer van de groothandelsprijzen viel van 455 III

Januari tot 367 in April, waarna
Katoenproductie

het tot 427 in November steeg. Bron: Nationaal Instituut voor de Statistiek

De bewegingen van dit index-
cijfer volgden met enige vertra-
ging die van de noteringen voor
de onontvette wol in Australië.

In de katoenspinnerijen
begon de productie III het
tweede kwartaal van 1951 te
verzwakken, doch met ingang
van Februari 1952 liep ze sterk

Indexcijfer , I Spinnerijen

I
van de productie Weverijen

(1938 = 100) (1)

1950 2de halfjaar ........ 145 167

1951 Iste kwartaal ...... 157 184
2de » ...... 145 175
3de » ...... 126 132
4d• » ...... 142 147

1952 1ete kwartaal ...... 120 137
2d• » ...... 98 109
3d• » (2 ) 93 112
October (2.) ....... 132 157

(1) ZUivere en met rayonvezels gemengde katoen.
(2) Voorlopige cijfers.

achteruit wegens de verminderde vraag van de Belgische weverijen
en de beperkingen op de invoer in de landen van het sterlinggebied
en in Frankrijk.
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Ook in de weverijen werd in een veel trager tempo gewerkt dan
het jaar tevoren. De binnenlandse vraag bleef gering gedurende een
groot deel van het jaar. Het maandgemiddelde van de uitvoer vermin-
derde van 3.114 ton in het eerste kwartaal tot 1.890 ton in het derde.

De voorraden ruw katoen waren groter dan in 1951. De invoer
van de ruwe grondstof daalde dan ook des te scherper daar de
spinnerijen een afwachtende houding aannamen in verband met de
weifelende stemming op de wereldmarkten .: De voorraden spinsels
verminderden, die van de weefsels handhaafden zich op een hoog peil.

Van Februari tot Augustus daalde het indexcijfer van de groot-
handelsprijzen van 577 tot 470; het herstelde zich tot 495 in October,
waarna het in November tot 486 terugviel.

Vlasproductie
Bron : Natdonaal Instituut voor de Statistiek

Indexcijfer I Spinnerijen

I
van de productie Weverijen

(1938 = 100)

1950 2de halfjaar ........ 128 96

1951 1ste kwartaal ...... 146 109
2de » ...... 147 103
3de » ...... 142 75
4de » ...... 159 72

1952 lste kwartaal ...... 156 77
2de » ...... 118 73
3de » (1) 122 90
October (1) ....... 138 125

..
(1) Voorlopige CIJfers.

Ten gevolge van de ver-
minderde afzet in het buitenland
konden de vlasspinnerijen hun
productie niet op het peil van
1951 houden.

Gedurende het eerste half-
jaar van 1952 bleef de bedrijvig-
'heid van de weverijen op het
vrij lage peil van het vorige
semester. Sedertdien trad een

lichte herneming m, Per einde September vertegenwoordigden de
weefselvoorraden nog twee tot drie maanden productie.

Het indexcijfer van de groothandelsprijzen daalde van 449 III

Januari tot 387 in Juli; het bleef vervolgens op dit peil stabiel.

De ineenstorting van de jutenoteringen in het eerste halfjaar
van 1952, ten gevolge van de ruime oogst in Pakistan, was de voor-
naamste oorzaak van de verminderde vraag. Het maandgemiddelde
der door de jutenijverheid voortgebrachte hoeveelheden viel in de
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spinnerijen van 5.927 ton in het eerste kwartaal tot 4.259 ton in het
derde, en in de weverijen van 4.188 ton tot 2.921 ton.

In die sector werden de sterkste prijsafwijkingen opgemerkt
het indexcijfer van de groothandelsprijzen zakte van 734 in Januari
tot 381 in September. In October trad een licht herstel in.

De productie van kunstmatige textielgoederen was kleiner dan
III 1951. De vermindering bedroeg ca. 30 pCt voor de vezels en de
garens; zij bleek vooral verband te houden met de verminderde afzet
in het buitenland en met de internationale concurrentie.

Het indexcijfer der groothandelsprijzen voor rayonne viel van
351 punten in Januari tot 288 in October.

In tegenstelling met het verloop in 1951 werden meer Bouwnijverheid

openbare werken uitgevoerd terwijl daarentegen de particuliere
bouwbedrijvigheid inkromp.

De herwapening bracht mede dat de Staat de militaire uit-
gaven voor burger-
lijke bouwwerken ver-
hoogde. De particuliere
bouwbedrijvigheid liep
terug wegens het
kleiner aantal bouw-
beslissingen welke in
1951 werden genomen,
o.m. ten gevolge van
de ontoereikende kredieten voor onroerende goederen. Hoewel deze
laatste sedertdien ruimer werden, viel er geen verhoging van het

Indexcijfer van het aantal man-dagen
in 214 proefondernemingen ~n de. bouwnijverheid

(Januari 1946 = 100)
Bron : Nationaal Instituut voor de Statistiek

Muandgemiddelde voor

I
Overheid

I
Perbleulieren I Overheid

de eerste tien maanden en particulieren

1950 ............... 115 116 115
1951 ............... 105 126 117
1952 ............... 109 107 108

aantal bouwvergunningen aan te tekenen.

De cementjobrieken handhaafden hun productie om en bij het
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Allerhande
nijverheidstakken

peil van 1951. De daling van de uitvoer werd goedgemaakt door een
grotere afzet in het
binnenland ten gevolge
van de sterke over-
heidsvraag.

Productie van bouwmaterialen
Bron : Nationaal Instituut voor de Statistiek

Gewone Cement Vlakglas
Maandgemiddelden baksteen (duizenden (indexcijfer

(millioenen
'stuks) tonnen) 1938 = 100)

1950 ................. - ...... 153 296 75
1951 ........................ 195 366 94
1952 (10 maanden) .... 173 359 56
1952 1ste kwartaal ...... 118 272 70

2e » ...... 171 392 54
3e » ...... 221 407 46
October (1) ....... 199 377 53
November (1 ) .... 311

(1) Voorlopige cijfers.

Minder bedrijvig
dan III 1951 waren
de steenbakkerijen.
De voorraden die per
einde 1951, wegens de
slechte verkoop buiten-
mate groot waren, wer-

den tot meer normale verhoudingen teruggebracht. De prijzen, welke
lange tijd neerwaarts gericht waren, werden in het tweede halfjaar
van 1952 vaster.

De productie en de uitvoer der glasfabrieken verzwakten verder
van de laatste maanden van 1951 tot Augustus jl., van welke maand
af de vraag zowel in het binnenland als in het buitenland hernam.

Bij het einde van het jaar trad er bij de spiegelglasfabrieken een
verbetering in, dank zij de bestellingen van de Verenigde Staten.

De bedrijvigheid in de industrie der vuurvaste producten
verminderde met ingang van het tweede kwartaal, ten gevolge van
een inkrimping van de binnenlandse vraag. Nochtans wasde uitvoer
groter dan in 1951.

In de aardewerkbedrijven nam de productie af; zij kan moeilijk
de buitenlandse mededinging het hoofd bieden wegens de hoge
arbeidskosten en de dure brandstof; vandaar de vermeerderde invoer
en de verminderde uitvoer.
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De holglasproductie verminderde eveneens. De uitzonderlijke
aankopen van flessen door Nederland in 1951 duurden niet voort;
de invoer steeg evenwel verder.

De toestand in de tabaksnijverheid verschilde weinig van die in
1951. De accijns op sigaren en sigarillo' s werd einde Mei verlaagd;
de hieruit voortvloeiende toeneming van het verbruik werd groten-
deels bevredigd door de binnenlandse voortbrenging en voor het
overschot door de Nederlandse producten. De uitvoer van de meeste
gefabriceerde artikelen liep terug.

In de diamantnijverheid heerste een minder drukke bedrijvigheid
dan het jaar tevoren. Het aantal geheel werklozen bedroeg gemiddeld
4.250 eenheden gedurende de eerste tien maanden van 1952 tegen
2.757 in 1951. Bij de beoordeling van die evolutie dient rekening
gehouden met de verminderde invoer van ruw diamant alsook met
de clandestiene uitvoer naar Duitsland, waar de steen tegen goedkoper
maakloon wordt bewerkt.

Van 277 millioen in de eerste elf maanden van 1951 viel het
maandgemiddelde van de uitvoer op 228 millioen tijdens dezelfde
periode van 1952. De ongeoorloofde transacties die de regering sedert
September 1951 bestrijdt, blijken nog in zekere mate voort te duren.

Blijkens de beschikbare officiële cijfergegevens wijzigde zich de
gemiddeldeuitvoerprijs, uitgedrukt in £ per karaat, in 1952 als volgt:
Januari 36.18.10; April 39.16.3; Juli 40.5.6; October 39.6.7.

Volgens de zeldzame beschikbare bronnen betreffende het
verbruik van voedingsmiddelen zou dit laatste in 1952 zowel als in
1951 met één tiende dat van 1948 overtroffen hebben. De omzet van
de voedingsmiddelenindustrieën zou ca. 40 milliard hebben bereikt.

De evolutie in dienijverheidstakken was zeer, uiteenlopend .

. De groentenconservenfabrieken voerden slechts 3:971 ton uit
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van Januari tot October tegen 7.102 ton gedurende de overeen-
stemmende periode vari 1951. Daar de invoer 5.165 ton beliep tegen
5.054 en het binnenlands verbruik niet veranderde, groeiden de
voorraden sterk aan.

Van Januari tot September 1952 bleef de productie van de
confituurfabrieken op haar zelfde peil, terwijl die van de vruchten-
conservenfabrieken getroffenwerd door de invoerbeperkingen in
Engeland.

De chocoladefabrieken produceerden ongeveer 10 pCt meer dan
het vorige Jaar.

Het verbruik van de laatste huishoudelijke suikervoorraden
welke door de particulieren bij het begin van de Koreaoorlog waren
aangelegd, beperkte verder de afzet van de suikerfabrieken van
October 1951 tot September 1952. Bij het begin van de campagne
van 1952 bedroeg de overgebleven voorraad 50.000 ton, d.i. 20 pCt
meer dan het als normaal beschouwde volume. De notering op de
wereldmarkt daalde sterk in September, zodat de Minister van
Economische Zaken de richtprijs vaststelde op die notering ver-
meerderd met 3 frank per kilogram volgens de in 1948 geldende
modaliteiten.

De margàrinefabrieken produceerden ca. 60.000 ton van Januari
tot October, zegge 3.000 ton meer dan in dezelfde periode van 1951.
Daar dit surplus niet. geheel kon afgezet worden, stegen de voorraden
in sommige ondernemingen.

Blijkens de reeds voorhanden gegevens wordt het verbruik van
margarine in 1952 op 69.000 ton en dat van boter op 92.000 ton
geraamd, d.i. een stijging met 20 pCt t.o.v. de laatste vóóroorlogsjaren
voor eerstgenoemd product en met 27 pCt voor het tweede. De
verbetering der bestaansvoorwaarden blijkt hiervan 'de oorzaak te zijn.

De producten van plantaardige endierlijke olie legden een ietwat
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betere bedrijvigheid aan de dag dan in 1951. De afzet van olie bleef
nagenoeg gelijk, doch de verkoop van veekoeken en schroots
vermeerderde met meer dan 10 pCt.

Zowel in de nabuurlanden als III het binnenland werden de
producenten van deegwaren getroffen door een teruggang van de
vraag. Gedurende het eerste kwartaal van 1952 verminderden zekere
kwaliteiten wegens de slechte verkoop en werden producten beneden
de kostende prijs aangeboden.

De weersomstandigheden waren voor de melkproductie niet
gunstig. Deze laat.stewerd gehinderd door de droogte en het mond- en
klauwzeer in Juni. In Juli werd de productie vrijwel normaal. De
daling in September was groter dan de normale seizoenvermindering.
De melkprijs varieerde slechts binnen de seizoenverhoudingen.

De leveringen van Hollandse boter daalden van einde April 1952
tot Augustus. Een kentering deed zich voor in September, maar in
November verminderde de invoer opnieuw.

Gedurende het grootste gedeelte van het Jaar werkten de
distilleerderijen in een verzwakt tempo.

In de bierbrouwerijen nam de productie een weinig uitbreiding.
Het indexcijfer van de product.en onderworpen aan de accijns
en aangegeven bij het verbruik (basis 1938 = 100), steeg van een
gemiddelde van 77 punten in de eerste elf maanden van 1951 tot
80 punten in dezelfde periode van 1952. De concentratiebeweging
eigen aan die nijverheid zette zich voort : het maandgemiddelde van
het aantalondernemingen in bedrijf tijdens de eerste tien maanden
van het jaar bedroeg nog slechts 573 tegen 608 in 1951, 645 in 1950
en 1.141 in 1938.

De productie in de ledernijverheid, die in 1951 reeds neerwaarts
gericht was, slonk verder in de eerste tien maanden van 1952. De
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vermindering bedroeg 15 pCt voor het dik leder en 12 pCt voor
de vellen en de voering.

Opgemerkt zij evenwel dat de binnenlandse vraag ten dele door
aanwending van de voorraden gedekt werd.

In de schoennijverheid werd de toeneming van de Nederlandse
mededinging scherp aangevoeld en verminderde de uitvoer. Zij werd
evenwel begunstigd door een betere afzet op de binnenlandse markt.

De papierprijzen, die in 1951 een buitensporige hoogte hadden
bereikt, daalden in 1952 met het gevolg dat de verbruikers hun
aankopen uitstelden. De verkoop in het binnenland en in het buiten-
land kromp dan ook in en de productie slonk aanzienlijk. Ook de invoer
liep terug.

De steenkolenmijnen kochten meer mijnhout aanvooral in het
buitenland, en konden zodoende grote voorraden aanleggen. Daaren-
tegen verminderden de binnenlandse productie en de invoer van de
andere houtsoorten wegens de teruggang van de bedrijvigheid in de
verwerkende industrieën. De invoer van meubelen steeg verder.

Landbouw Blijkens de voorhanden cijfergegevens zou het landbouwareaal op
15 Mei 1952, d.i. 1.679.000 ha, 50.000 ha kleiner zijn dan de getelde
oppervlakte twee jaar vroeger. Daar evenwel de telling van 1950
aan een meer nauwkeurige contrôle werd onderworpen dan in 1952,
en de aangiften voor laatstgenoemd jaar ten dele onvolledig zijn, zou
de inkrimping slechts ca. 25.000 ha bedragen. Zij houdt verband met
herbebossingen in de Ardennen, de uitbreiding van de steden en van
de verkeerswegen, de uitvoering van militaire bouwwerken, welke
factoren sedert enkele jaren van bestendige aard zijn geworden.

Onder de teelten waarvan de oppervlakte verminderde, ver-
noemen wij de graangewassen, de wortel- en de knolgewassen.
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Daarentegen werden meer nijverheidsgewassen, inzonderheid vlas,
geteeld.

De oppervlakte van de groenten- en fruitteelten onder glas
vermeerderde sedert 1950. Voor eerstgenoemde steeg zij van 233,6 ha
tot 246,8 ha en voor de tweede van 453,8 ha tot 467,5 ha. Doch de
bloementeelt onder glas, die 173,4 ha bedroeg, verminderde met
12 pCt in verband met de beperkingen welke de traditionelc
afnemerslanden op hun invoer legden.

Oppervlakte van verschillende teelten
(duizenden hectaren)

Bron : Nationaal Instituut voor de Statistiek

Teelt

Broodgranen .
waarvan : Tarwe .

Rogge .
Spelt .
Masteluin .

Overige granen .

Nijverheidsgewassen .
waarvan : Suikerbieten .

Vlas .
Cichorei .
Tabak .

Aardappelen .

Weiland .

1952 (1)

246,6

252,2

100,3

70,8

788,6

162,4
76,8
6,0
1,4

63,5
32,1
0,6
2,0

(1) Voorlopig. ,
N. B. - Een vergelijking met de vóóroorlogee periode en hetjaar 1951 kon niet worden gemaakt

wegens de verandering in de tellingmethode.

Blijkens voorlopige gegevens waren de opbrengsten van de
meeste teelten gelijk aan of hoger dan die van 1950, behalve voor
het groenvoeder, dat onder de droogte in het begin van de zomer
geleden heeft.

In het jaar 1951-1952 bereikte de inheemse tarweoogst
ca. 514.000 ton, waarvan 300.000 ton aan de maalfabrieken werden
geleverd. De invoer in het raam van de Internationale Tarweovereen-
komst bedroeg 550.000 ton; de vrije markten leverden 300.000 ton,
waarvan de prijs per eenheid vrij hoog was.
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De suikerbietenoogst bracht meer op dan in 1951, doch bereikte
niet het buitengewoon hoge peil van 1950.

De vlasoogst evenaarde die van 1951 en overtrof de opbrengst
van 1950, dank zij contractuele voordelen welke de handelaars aan
dè landbouwers toestonden.

In twee jaar tijds verminderde de paardenstapel, wegens de
vooruitgang van de motortractie, met ruim- 20.000 eenheden, zodat
de paardenteelt dienovereenkomstig terugliep.

Veestapel
(duizenden stuks)

Bron : Nationaal Instituut voor de Statistiek

Landbouwpaarden .

Runderen .
waarvan : Melkkoeien ..

242

2.076

221

903

Veestapel 1950 1952 (1)

913
2.182

Varkens .

Pluimvee ..
waarvan: Leghennen ..

1.242

8.736

1.267

6.912
5.402 4.450

(1) Voorlopige cijfers.
N. B. - Een vergelijking met de vóóroorlogse periode en met het jaar 1951 werd niet gemaakt

wegens veranderingen in de tellingmethode.

Het totaalaantal runderen andere dan trekossen en melkkoeien,
vermeerderde met ietsmeer dan 100.000 stuks.

De vorig jaar getelde varkensstapel, was nog groter dan in 1950,
vooral wegens de toeneming van het aantal biggen en zeugen, in
verband met de lonende prijzen die in het tweede halfjaar van 1951
werden gemaakt.

In 1952 brachten de pluimveehouders hun lil het begin van
vorig jaar zeer gedunde teelt, terug op peil.

De regering behield de grote trekken van haar landbouw-
politiek, zoals zij in het Vijfjarenplan 1951-1952 is vastgelegd. De
toelagen aan de landbouwers die uitgelezen zaden willen gebruiken
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en bepaalde rationele productiemethodes toepassen, leverden goede
resultaten op.

Het zeeverkeer in de haven van "Antwerpen bleef van Januari tot Vervoerwezen

Augustus 1952 boven het peil van 1950 en benaderde dat van 1951.

De aangevoerde goederen, die in Januari en Februari merkbaar
het gemiddelde van 1951

Haven van Antwerpen
Internationale zeescheepvaart

(duizenden metrieke tonnen)
Bron : Nationaal Instituut voor de Statistiek

hadden overtroffen, bena-
derden achteraf dit cijfer.
Na de duidelijk afgetekende
stijging van het vorig Jaar
daalde het volume der
afgevoerde goederen tot
het peil van 1950. In één
jaar verhoogde het surplus
van de aangevoerde op de
afgevoerde goederen van
7,8 pCt tot 28,2 pCt en het
aantal op ballast vertrokken schepen van 16,3 pCt tot 17,8 pCt.

Maandgemiddelde

I
Aangevoerde

I
Afgevoerde

goederen goederen

1950 ............................ 870 900

195"1 ............................ 1.261 1.169

1952 (tien maanden) ...... 1.307 1.020

1952 1ste kwartaal ......... 1.389 1.141
2e » ......... 1.272 1.009
3e » .......... ' 1.263 909
October ................. 1.300 1.022

De omvang van het inwaartse verkeer werd vooral bepaald door
de aanvoer van steenkool en ertsen en door de toenemende invoer
van minerale oliën sedert het in bedrijf stellen van de nieuwe
raffinaderij.

Daarentegen verminderden de lossingen van levensmiddelen.

Het uitwaartso verkeer van zware goederen, met name van
meststoffen, cement en steenkool, volgde de conjunctuurteruggang
en de inkrimping van de uitvoer naar bepaalde afzetmarkten. De
vermindering van de Duitse staaluitvoer deed de doorvoor via
Antwerpen dalen.

Daartegenover werden de verschepingen van minerale oliën
meer dan verdubbeld.
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Het daggemiddelde der te Antwerpen als havenarbeiders
ingeschreven werklozen bedroeg in October 1952 5.807 eenheden
tegen een gemiddelde van 3.779 in 1950 en 3.161 in 1951. Het aantal
ingeschreven havenarbeiders vermeerderde in lichte mate tot 16.379
in Maart; het keerde terug tot 15.930 eenheden zeven maanden later.

Over het geheel werd een bevredigende havenbedrijvigheid
onderhouden. De vermeerdering van het aantal scheepvaartlijnen, die
Antwerpen aandoen, getuigt van de levenskracht der havenstad; per
einde November telde zij 227 geregelde lijnen tegen 209 per
einde 1951.

De wederuitrusting van de haven had verder voortgang met het
graven van een nieuwe sluis, de voltooiing van een nieuw koel-
entrepôt en een zestiende droogdok.

Van de maand Maart af verzwakte het binnenlandse vervoer
waarna het zich met ingang van Juli herstelde.

met
T.o.v. 1951 daalde het vervoer van zware goederen per spoor
ca. 8 pCt, doch het handhaafde zich gemiddeld 10 pCt boven

het peil van 1950. Daaren-
Vervoer van zware goederen per spoor

Bron : Nationale Maatschappij van Belgische Spoorwegen

I

Duizenden

I
Milliocnen

Maandgemiddelde vervoerde
ton-kilometerstonnen

1950 ........................ 5.055 455

1951 ........................ 6.008 552

1952 (10 maanden) .... 5.535 510

1952 1ete kwartaal ...... 5.848 ti50
2de » ...... 5.432 500
3de » ...... 5.120 473
October ............. 6.152 529

tegen traden geen noemens-
waardige wijzigingen in het. . .reizigersvervoer m.

De Nationale Maat-
schappij van Belgische
Spoorwegen voerde verder
haar programma van finan-
cieel herstel uit. Het per-

soneel verminderde van 77.026 eenheden in September 1951 tot
75.287 in September 1952. Het aantal vervoerde ton-kilometers per
ton steenkolenverbruik nam toe : het desbetreffende indexcijfer
bedroeg 109,5 voor de eerste negen maanden van 1952 tegen 108,8
tijdens dezelfde periode van het vorige jaar. De reizigerstarieven en
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de goederentarieven werden in Juli verhoogd, toen de Staatstoelagen
op 187,5 millioen per kwartaal werden vastgesteld tegen 363 millioen
III 1951.

Dank zij die maatregelen kon de daling van de inkomsten wegens
de vermindering van het spoorwegvervoer worden goedgemaakt.
Het bedrijfstekort - 292 millioen in het eerste halfjaar - verdween
en een overschot van 51 millioen van Juli tot September trad
in de plaats.

Op 4 October 1952 werd de Noord-Zuidverbinding ingehuldigd.

De binnenscheepvaart bleef even druk als in 1951. Wellicht
veroorzaakte de verhoging der spoor-
wegtarieven een verschuiving naar
de binnenscheepvaart.

Bedrijvigheid
van de binnenscheepvaart

Bron : Nationaal Instituut voor de Statistiek

I Millioenen
Maandgemiddelde vervoerde

tonnen

Eerste 10 maanden van 1950 2.994

Eerste 10 maanden van 1951 3.466

Eerste 10 maanden van 1952 3.324

Op 1 Mei 1952 brachten de
luchtvaartmaatschappijen een nieuw
transatlantisch tarief, het zgn. toeris-
tentarief, in toepassing, dat 30 pCt
lager is dan het gewone. Die maat-
regel begunstigde merkbaar het luchtverkeer en hij zal dit jaar
tot de Europese lijnen worden uitgebreid. Het aantal vervoerde
passagiers-kilometers in de eerste negen maanden van 1952 was iets
kleiner dan het totaal voor 1951 (286 millioen eenheden tegen 309).

Daarentegen verminderde het vrachtvervoer, uitgedrukt in ton-
kilometers, van 4.834 eenheden per kwartaal in 1951 tot 4.098, ten
gevolge van de afschaffing der luchtbrug op Korea.

De toenemende betekenis van het goederenverkeer langs de
luchtweg deed de S.A.B.E.N.A. er toe besluiten twee vrachtdiensten
naar Kongo en één naar de Verenigde Staten in te richten.

In het jaar 1952 overtroffen de werkloosheidscijfers nagenoeg Werkgelegenheid

voortdurend die van de overeenstemmende maanden van vorig jaar.
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Doch nadat de winter 1951-1952 het daggemiddelde' van het totaal
aantal werklozen tot 255.000 eenheden in Februari had doen stijgen,
verbeterde de toestand : het algemeen maandgemiddelde werd terug-
gebracht tot 144.000 in October, dat van de volledig werklozen van
152.000 tot 99.000 en dat van de gedeeltelijk werklozen van 103.000
tot 45.000.

Daggemiddelde der arbeidsgeschikte gecontroleerde werklozen
(Duizenden eenheden)

Bron : Statistieken van de Nationale Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Werkloosheid

Totaal (1) Volledig werklozen (1) Gedeeltelijk werklozen
Maandgemiddelde

Mannen I Vrouwen I Mannen I Vrouwen I Mannen I Vrouwen ITotaal Totaal 'fotnal

1950 ............... 138 48 186 98 34 132 40 14 54
1951 ............... 100 63 163 69 4l 110 31 22 53
1952 ...............' 121 76 197 74 50 124 47 26 73
1952 Januari .... 169 84 253 97 55 152 72 29 101

Februari ... 172 83 255 99 53 152 73 30 103
Maart ...... 127 83 210 84 53 137 43 30 73
April ....... 119 84 203 77 53 130 42 31 73
Mei ......... 105 81 186 66 52 118 39 29 68
Juni ........ 105 80 185 66 51 117 39 29 68
Juli ......... 98 73 171 63 49 112 35 24 59
Augustus .. 90 68 158 58 47 105 32 21 53
September 87 63 150 57 46 103 30 17 47
October .... 83 61 144 54 45 99 29 Hi 45
November. 124 68 192 72 48 120 52 20 72
December. 188 83 271 98 52 150 90 31 121

(1) Excl. de volledigwerklozen die wegens lichamelijkeongeschiktheid of hun ouderdom moeilijk
kunnen tewerkgesteld worden.

In de laatste drie maanden van het jaar, vertoonde de werkloos-
heid een ongunstiger verloop ingevolge de seizoenomstandigheden.

Daarentegen bleek het absolute peil van personeelbezetting
niet sterk te zijn. gestegen wegens de conjunctuurteruggang die tot
omstreeks de herfst zijn invloed deed gelden. Doch werkloosheid en
personeelbezetting veranderen niet juist tegengestelde richting; de
statistieken betreffende de personeelbezetting zijn onnauwkeurig en
weerspiegelen niet de overgang van arbeiders naar andere sectoren,
zoals de ambachtsbedrijven ; anderzijds hebben de wijzigingen aan
het stelsel der uitkeringen de werkloosheidscijfers blijkbaar doen
dalen.
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De algemene beweging verbergt een grote verscheidenheid
naargelang van de sectoren.

In de winter 1951-1952 was de uitbreiding van de werkloosheid
ten dele toe te schrijven aan seizoenomstandigheden doch eveneens
aan moeilijkheden die sommige producenten van verbruiksgoederen
- textiel, glas, papier, chemische producten - reeds in Maart-
April 1951 ondervonden. In sommige gevallen verscherpten die
moeilijkheden nog in het tweede kwartaal van 1952.

Voor al die bedrijfstakken samen overtrof het gemiddeld aantal
werklozen in het tweede kwartaal in lichte mate dat van het vorige.
Dit verloop woog gedeeltelijk op tegen de seizoenherneming.

In het derde kwartaal trad een betere tendens in, en zulks vooral
in de textiel-, glas- en papierbedrijven. Hierdoor werden belangrijk
meer werklozen ingeschakeld : wat de volledig werklozen betreft,
verminderden de cijfers voor October t.o.v. de respectieve maxima
in de vorige maanden van het jaar met 28 pCt in eerstgenoemde
sector, met 21 pCt in de tweede en met 27 pCt in de derde. Ook in
de metaalnijverheid daalde de werkloosheid sterk. De inkrimping
begon reeds in het tweede semester ondanks een zekere teruggang van
de bedrijvigheid.

De chemische nijverheid werd slechts in geringe mate in de
heropleving betrokken; het aantal werklozen lag er bij het einde van
het jaar om en bij het hoge peil der eerste maanden.

In de andere sectoren werden weinig wijzigingen in de personeel-
bezetting en in de werkloosheid t.o.v. de cijfers van 1951 waar-
genomen. Zij ondergingen seizoenschommelingen van dezelfde order-
grootte; de maandgemiddelden bleven ongeveer dezelfde.

Het aantal werkloze diamantbewerkers vermeerderde echter
t.o.v. het vorige jaar wegens een ontoereikende voorziening met ruwe
steen.
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Volledige en gedeeltelijke werkloosheid vertoonden over het
geheel een overeenstemmend verloop. De eerste was echter aan
minder schommelingen onderhevig. Zij bleef voortdurend groter dan
in 1951 terwijl daarentegen de gedeeltelijke werkloosheid sterker
daalde in het goede seizoen en in de herfst zelfs beneden het peil van
het vorige jaar zonk.

Het bestendig hoog aantal werkloze.' arbeiders, zelfs in tijden
van grote bedrijvigheid, moet ten dele worden verklaard door de
voortdurende inspanningen van de Belgische nijverheid op het gebied
van de rationalisatie. De technologische werkloosheid breidde zich
vooral uit in die bedrijven waar duurzame verbruiksgoederen
worden geproduceerd, doch ook in de zware nijverheid, die haar
uitrusting zeer rationaliseerde, Ze is grotendeels samengetrokken in
het Noorden van het land waar de bevolking snel aangroeit en waar
ze door de structurele wijzigingen in de landbouw nog verscherpt
wordt; ze zal slechts kunnen uitgeschakeld worden door een grotere
beweeglijkheid van arbeidskrachten, een betere vakopleiding en een
snellere industrialisatie dier gewesten.

Ten aanzien van de geografische en technische verplaatsing der
arbeiders werden tot dusver weinig belangrijke resultaten geboekt.
Ze zouden echter gunstiger kunnen worden nu de aanwervingspremiën
voor het ondergrondse mijnwerk verhoogd werden en een nieuwe
reglementering de afschaffing voorziet van de uitkeringenaan de
werklozen welke zonder ernstige reden weigeren in een andere streek
of in een ander beroep te arbeiden. Bovendien werden tal van
herscholingscentra geopend, terwijl de programma's betreffende de
vakopleiding in het technisch onderwijs beter aan de behoeften
werden aangepast.

De oprichting van nieuwe industrieën houdt de bijzondere
aandacht van de regering gaande. De voornaamste maatregelen die
overwogen worden om initiatieven op dat gebied aan te moedigen
zijn van fiscale en financiële aard.
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Hiervan mag echter niet worden verwacht dat zij de structurele
werkloosheid in een snel tempo zullen doen dalen, want de oprichting
van nieuwe ondernemingen wordt niet geïmproviseerd.

Specialisatie, valwpleiding en grotere beweeglijkheid van de
arbeidskrachten voltrekken zich des te trager naarmate zij grotendeels
door psychologische motieven bepaald worden.

De fundamentele neerwaartse tendens der groothandelsprijzen Prijzen

hield in 1952 ononderbroken aan.

T.o.v. het maximum van 1951 was het algemeen indexcijfer met
12 pCt in November 1952 teruggelopen. Alleen in het verslagjaar
bedroeg de daling Il pCt voor het totaal, 16 pCt voor de industriële
grondstoffen, 12 pCt voor de halfafgewerkte producten en 7 pCt voor
de afgewerkte producten.

De prijzen in de indexcijfers opgenomen, gaven naargelang van
de producten een uiteenlopende beweging te zien.

De binnenlandse prijzen voor staal en vensterglas bleven vast en
die voor cement, producten der steengroeven, enkele chemische
producten, steenkool en verschillende vloeibare brandstoffen gmgen
opwaarts.

In al de andere sectoren werden prijsdalingen aangetekend
waarvan de omvang en de duur verschilden.

De baisse in de papier- en rubberbedrijven, welke resp. in
Februari en in September 1951 begon, zette zich nagenoeg het gehele
volgende jaar voort, wegens de daling van de wereldnoteringen der
ruwe grondstof en de verminderde afzet van fabrikaten. Laatst-
genoemde factor trof vooral de papiernijverheid, die zich een
krachtige inspanning tot neerdrukking der kosten moest getroosten.
Het algemeen indexcijfer betreffende dienijverheid daalde met
ca. 40 pCt van Januari tot October; daarna herstelde het zich in lichte
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mate. Het indexcijfer der rubberverwerkende bedrijven verminderde
met 46 pCt gedurende dezelfde periode. Naderhand herstelde het zich
eveneens.

In de meeste chemische bedrijven zette de prijsdaling in

Indexcijfer der groothandelsprijzen
(1936 -1938 = 100)

Bron : Ministerie van Economische Zaken

Periode

I
Algemeen

I
Nijverheide-

I
Landbouw-

indexcijfer producten producten

1950 Maandgemid. 387 383 412
1951 » .. 471 476 452

1952 » 445 446 443
(11 maanden)

1952 Januari ......... 477 481 463
Februari ....... 470 473 455
Maart ........... 457 460 446

_April ............ 450 453 440
Mei ............. 445 447 437
Juni ............. 436 438 428
Juli ............. 434 434 432
Augustus ....... 432 432 433
September ..... 434 431 442
October ......... 430 427 445
November ..... 431 426 449

Februari in, doch zij
bleef tamelijk beperkt,
wellicht omdat ook de
voorafgaande stijging
matig was geweest.

In de textiel- en
lederbedrijven vermin-
derden de prijzen in
Juni 1952 tot resp.
39 pCt en 44 pCt
beneden het peil van
Maart 1951. Achteraf
was de beweging meer
uiteenlopend. De prij-

zen werden vooral vaster in de verschillende stadia van de leder- en
de wolproductie ; in de katoennijverheid werd de daling minder
merkbaar; zij hield aan in de jute-, vlas- en rayonneverwerkende
ondernemingen.

De verbetering III de leder- en de wolbedrijven hield verband
met de prijsstijging van de grondstoffen en de toenemende vraag
naar afgewerkte en halfafgewerkte producten.

De stijging in de katoennijverheid wegens de sterkere vraag
naar-verbruiksartikelen tijdens de laatste maanden van het 'jaar werd
geremd door de zwakke stemming op de markt van het ruwe katoen.
Het indexcijfer der afgewerkte producten slonk met 38 pCt sedert
December 1951, terwijl daarentegen dat van de halfafgewerkte
producten, na een teruggang in de eerste maanden, sedert Mei 1952
met 7 pCt verhoogde.

- 66-



·De prijzen der oliehoudende producten liepen eveneens terug in
verband met de ruime oogsten. Sedert September worden tekenen
van een stabilisatie opgemerkt.

Zeer uiteenlopend was de prijsontwikkeling III de sector der
metalen en der metaalwaren.

Bij de non-ferro metalen liepen de zink- en loodnoteringen, in
verband met de evolutie op de internationale grondstoffenmarkten,
aanhoudend terug, daar de vraag van Amerika voor strategische
doeleinden verzwakte. De tinprijzen, die bij het begin van het jaar
in overeenstemming met de officiële invoernoteringen in de Verenigde
Staten stegen, brokkelden naderhand iets af. De koperprijzen stegen
verder, gesteund als zij waren door de herwapeningsconjunctuur.

De binnenlandse prijzen voor staal en de basisproducten van
staal, vastgesteld bij overeenkomst van Mei 1951 tussen de staal-
producenten en de metaalverwerkende bedrijven bleven ongewijzigd.
Doch de uitvoerprijzen daalden sterk in het eerste halfjaar. Zij werden
iets vaster in het begin van het derde kwartaal, ten gevolge van de
schaarste die de Amerikaanse staalstaking veroorzaakte in de landen
waar de Verenigde Staten de voornaamste leverancier zijn; sedert
October daalden de noteringen verder : in December lagen zij 33 pCt
beneden de cijfers van einde 1951.

De prijzen voor metallurgische cokes verminderden met
18 pCt van het begin tot het einde van het jaar.

De noteringen voor de metaalfabrikaten bleven vast.

De landbouwprijzen schommelden minder dan de industriële
prijzen. Over het geheel maakten zij een periode van daling en dan
van stijging door, die grotendeels aan seizoenomstandigheden is toe
te schrijven.

De boterprijzen werden beïnvloed door de overheidspolitiek die
een beperking van de seizoenhewegingen beoogt, .door de invoer
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zoveel mogelijk aan de binnenlandse behoeften aan te passen en richt-
prijzen vast te stellen; doch in het tweede halfjaar verminderde de
melkproductie, hetgeen een prijsstijging teweegbracht. Het jaar-
gemiddelde overtrof ruim dat van 1951.

Overvloedige oogsten in het buitenland deden de prijzen van de
ingevoerde tarwe dalen. Daarentegen werden de prijzen voor
inheemse tarwe herhaaldelijk in het raam van de prijssteunpolitiek
verhoogd. Van overwegende betekenis voor de prijzen der voeder-
granen bleken de invoernoteringen. De vlasprijzen werden recht-
streeks door de toestand in de vlasnijverheid beïnvloed.

Daar het aanbod van varkensvlees en producten daarvan zowel
in het binnenland als in het buitenland de behoeften overtrof, gingen
de prijzen sterk neerwaarts.

De kleinhandelsprijzen daalden in het eerste halfjaar. Zij
herstelden zich geleidelijk, doch in matige verhoudingen, met ingang
van Juli en zulks grotendeels wegens seizoeninvloeden.

De prijzen der meeste voedingsmiddelen keerden tot hun peil
van het jaarbegin terug; ze bleven hoger dan in 1951.

Uitzondering hierop maakten vlees, inzonderheid varkensvlees,
olie en margarine.

De producten andere dan levensmiddelen in het indexcijfer
opgenomen, vertoonden een algemene doch matige daling.

De prijzen van de onderhoudsproducten, met name van zeep,
werden het meest getroffen; zij liepen met 10 pCt in één jaar tijds
terug.

De textielgoederen volgden de teruggang der groothandelsprijzen
met enige vertraging, zoals zij dit trouwens ook voordien bij de
stijging van deze laatste hadden gedaan.
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De Belgische prijzen daalden naar verhouding sneller dan de
buitenlandse. Onze uit-
voer IS ten dele
marginaal; de prijzen
welke op de buiten-
landse markten worden
bedongen, ondergaan
hierdoor sterke schom-
melingen en hebben
een weerslag op de
binnenlandse prIJzen-
structuur.

Indexcijfer der kleinhandelsprijzen
(1936 -1938 = 100)

Bron : Ministerie van Economische Zaken

Periode

I

Algemeen

I

Voedings-

I

Andere
indexcijfer middelen producten

----

1950 Maandgemid. 377 354 414
1951 » 413 378 467
1952 » 416 392 453
1952 Januari ......... 424 395 467

Februari ....... 424 397 466
Maart .......... 421 392 463
April ............ 416 388 459
Mei ............. 412 387 450
Juni ............. 413 390 448
Juli ............. 412 388 447
Augustus ...... 413 390 448
September ..... 414 392 447
October ......... 415 394 447
November ...... 416 395 446
December ...... 417 398 446

T.o.v. de maxima
in Maart 1951 vermin-
derden de dispariteiten
tussen het algemeen indexcijfer der Belgische groothandelsprijzen
eensdeels en de indexcijfers der Britse, Franse, Amerikaanse anderdeels
in ons voordeel in veranderlijke mate.

Minder sterk was de teruggang bij de kleinhandelsprijzen. Hij
valt nochtans niet te onderschatten, vooral t.O.V. de Britse klein-
handelsprijzen.

Het algemeen loonpeil steeg iets verder in de eerste drie maanden Lonen en wedden

van 1952; in het tweede kwartaal bleef het stabiel doch in September
daalde het met ca. 1,3 pCt; naderhand werd het door de vastere
kleinhandelsprijzen en de toekenning van premiën en gratificaties
bij het einde van het jaar beïnvloed.

Verschillende factoren verklaren die beweging. Daar zijn voor-
eerst de bewegingen van de kleinhandelsprijzen waaraan nagenoeg
alle lonen sedert 1951 bij overeenkomst gebonden zijn. Verder werd
het starre karakter der salarissen nog versterkt door de bijslag -
100 frank per maand of 0,50 frank per uur voor bedienden en arbeiders
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van meer dan 18 jaar, 70 frank en 0,35 frank voor de andere - welke
vanaf November 1951 voor de duur van zes maanden werd toegekend.
De aanvragen tot verlenging leidden op 6 Mei 1952 tot een over-
eenkomst, waarbij voor een duur van 1 tot 4 maanden voordelen
werden toegekend die gedeeltelijk het verlies van de bijslag
goedmaakten : in bepaalde nijverheidstakken werd van de loons-
verlaging, welke uit de daling van het indexcijfer der kleinhandels-
prijzen moest voortvloeien, in zekere mate afgezien; in andere
verkregen de arbeiders voordelen welke even groot waren als de
loonsvermindering .

De loontendens III September weerspiegelt eveneens het
wisselend verloop der industriële bedrijvigheid, en de voorafgaande
daling van de productie, waardoor premiën en bijlonen in sommige
sectoren werden afgeschaft.

De wedden der bedienden volgden met kleiner schommelingen,
de bewegingen der lonen. Ongeveer de helft dier bezoldigingen
is eveneens aan de kleinhandelsprijzen gebonden. Slechts een deel der
bedienden genoot van de overeenkomst van 6 Mei 1952.

Buitenlandse
handel

Het verloop van de buitenlandse handel in 1952 toont aan dat,
naarmate de grondstoffenschaarste verdwijnt, de levertijden in het
buitenland korter worden of sommige handelspartners een strengere
geldpolitiek gaan voeren, de afzet der producten van de Belgisch-
Luxemburgse Economische Unie steeds meer bepaald wordt door het
prijzenpeil. Het toont eveneens aan dat de inspanningen sedert de
oorlog geleverd om aan het concurrentievermogen van de Unie de
gewenste soepelheid te geven, vruchte-n dragen en dan ook dienen
voortgezet.

Het batig saldo van de handelsbalans handhaafde _zich
van Juni 1951 tot Juli 1952, met een maximum in September 1951
en een onderbreking in December 1951 en in April van het volgende
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jaar. Doch van November 1951 af verminderde dat overschot; negen
maanden later trad een tekort in de plaats.

De gezamenlijke invoerwaarde daalde tot en met Augustus, in
welke maand zij op een buitengewoon laag peil zonk. In September
en October deed zich de seizoenherneming voor, doch in November
daalde de invoer opnieuw.

Bijzondere handel van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie
(millioenen franken)

Bron : Nationaal Instituut voor de Statistiek

. Verhouding
Maandgemiddelde Invoer Uitvoer Saldo uitvoer

invoer
in pCt

1950 8.153 6.902
I

- 1.251 85......................................
1951 ...................................... 10.600 11.047 + 447 104

1952 (eerste 11 maanden) (1) ... 10.154 10.272 + 118 101

1952 1st• kwartaal ................... 10.761 11.531 + 770 107
2d• » ................... 10.016 10.299 + 283 103
3d• » ................... 9.571 9.093 - 178 95
October-November (1) ....... 10.325 10.112 - 213 98

(1) Voorlopige cijfers.

Voor de eerste elf maanden van 1952 bereikte hij slechts
111,7 milliard tegen 115,5 milliard.voor de overeenstemmende
periode van 1951.

De uitvoer hield zich in het eerste kwartaal van 1952 op
een hoog peil. Daarna verzwakte hij samen met de invoer tot
Augustus, in welke maand hij slechts 7,8 milliard beliep tegen
11,2 milliard vorig jaar. Naderhand herstelde hij zich, zonder
nochtans de overeenstemmende cijfers van 1951 te bereiken.

Het gezamenlijke bedrag voor de eerste elf maanden van 1952
d.i. 113 milliard, lag beneden dat van dezelfde periode van vorig jaar:
121,4milliard. De totale uitvoer voor 1952 bereikte slechts
122,4 miIliardtegeIl 132,6 milliard in 1951.

De daling van de gezamenlijke waarde van het goederenverkeer
gedurende de eerste .drie kwartalen is hoofdzakelijk te wijten aan de
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inkrimping van het volume en bijkomstig aan een prijsdaling. Het
herstel in de laatste maanden is blijkbaar een gevolg van het gestegen
uitvoervolume.

Indexcijfers van het volume, de prijzen per eenheid en de ruilvoet
(1948 = 100)

Bron : Nationaal Instituut voor de Statistiek

Invoer Uitvoer

Periode
Indexcijfer

Indexcijfer I Indexcijfer Indexcijfer I Indexcijler van de ruilvoet
van het volume vnn de prijzen van het volume van de prijzen

1950 ............................. 112 99 123 90 91
1951 ............................. 122 120 149 120 100
1952 (eerste10 maanden) 116 117 138 121 103
1952 pte kwartaal .......... 121 121 146 129 107

2de » .......... 110 119 135 124 104
3de » .......... 111 115 126 114 100
October .................. 133 110 155 113 103

Eerst in Mei verminderde het algemeen peil der invoerprijzen,
dat een jaar lang stabiel gebleven was, terwijl het volume der
aankopen, na een stijging in het eerste kwartaal, sedert Maart
inkromp, om na de seizoenverzwakking in Juli en Augustus opnieuw
toe te nemen. Het indexcijfer der gemiddelde invoerprijzen,
berekend op het basisjaar 1948 = 100, is dan ook maar weinig
gedaald; het bereikte 117 (gemiddelde der eerste tien maanden), tegen
120 het jaar voordien, terwijl het indexcijfer van het invoervolume
voor dezelfde periodes van 122 tot 116 terugliep.

Het verloop der invoerprijzen geeft slechts een onvolmaakt beeld
van de strekking der internationale grondstoffennoteringen, en wel
om volgende redenen : de prijzen worden over het algemeen vast-
gesteld op grond van de notering op het ogenblik van de bestelling,
dat vaak lange tijd de levering voorafgaat; de samenstelling
van de invoer wijzigde zich derwijze dat de stijgingen en dalingen
elkaar hebben kunnen tenietdoen, want de invoer van grondstoffen
met teruglopende noteringen verminderde, terwijl daarentegen de
aankopen van producten, met vaste noteringen meer stabiel bleven;
tenslotte is de invoer grotendeels gevormd uit verwerkte producten,
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waarvan de prijzen met vertraging de schommelingen van de grond-
stoffennoteringen weerspiegelen.

De gemiddelde uitvoerprijzen bereikten een maximum in Maart.
Sedertdien daalden zij zoals de invoerprijzen. Berekend op de grond-
slag 1948 = 100, ligt het indexcijfer voor de eerste tien maanden
van 1952 nog op 121 tegen 120 in 1951.

Na een merkelijke vermindering sedert Juni herstelde het uitvoer-
volume zich met ingang van September. Nochtans bereikte het
indexcijfer voor de eerste tien maanden van 1952, op 'het basis-
jaar 1948 berekend, slechts 138 tegen 149 in 1951.

De ruilvoet verbeterde van begin 1951 tot Maart 1952. Sedert-
dien was hij iets zwakker, hoewel hij toch nog gunstiger was dan
het vorige jaar. Het desbetreffende indexcijfer (basisjaar 1948 =

100) voor de eerste tien maanden van 1952 bedraagt 103 tegen 100
in 1951. Dit verloop is, althans ten dele, toe te schrijven aan de
industriële specialisatie van de Belgisch-Luxemburgse Unie, die
in een periode van wederuitrusting en herwapening de buitenlandse
vraag tot zich trekt.

De dekkingscoëfficiënt uitvoer jinvoer was iets kleiner dan
in 1951 .

De handelsbalans voor de eerste elf maanden wijst een overschot
van 1,3 milliard aan tegen 5,4 milliard voor geheel het jaar 1951.
Kortom, het goederenverkeer was in evenwicht.

De structuur van' de buitenlandse handel der Belgisch-Luxem-
burgse Economische Unie onderging de invloed van het verloop der
wereldprijzen, van de herwapenings- en wederuitrustingsconjunctuur,
alsmede van sommige toevallige factoren, zoals de staalstakingen in de
Verenigde Staten, en van wijzigingen in de industriële structuur, zoals
de voltooiing van de nieuwe petroleumraffinaderij in Antwerpen.
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De vermindering van de totale invoerwaarde t.O.V. VOrIgJaar
trof niet alle goederengroepen.

De invoer van minerale producten, onedele metalen, machines
en vervoermaterieel, nam uitbreiding. Onder de voornaamste minerale
producten verminderden alleen de aankopen van ruwe steenkool; de
invoer van ijzererts, non-ferro metalen, cokes en vooral van ruwe
minerale oliën vermeerderde. De maatregelen getroffen om de invoer
van uitrustingsmiddelen uit de lidstaten van de Europese Betalings-
unie te begunstigen waren blijkbaar oorzaak van de toegenomen
aankopenvan machines en vervoermaterieel.

Daarentegen daalde de invoer van textielgoederen, plantaardige
producten, vetstoffen, chemische producten, huiden en leder, rubber,
hout en papier t.O.V.1951.

Samenstelling van de Belgisch·Luxemburgse invoer
Bron : Nationaal Instituut voor de Statistiek

Maandgemiddelde In pCt. van
(millioenen franken) de totale invoer

1951 I 1952 (1) 1951 I 1952 (1)

434 455 4,1 4,5
1.399 1.255 13,2 12,4

211 130 2,0 1,3
431 465 4,1 4,6

1.609 1.852 15,2 18,2
551 494 5,1 4,9
178 134 1,7 1,3
170 108 1,6 1,1
266 245 2,5 2,4
370 278 3,5 2,7

1.983 1.332 18,7 13,1
34 41 0,3 0,4

103 113 1,0 1,1
365 324 3,4 3,2

1.034 1.181 9,8 11,6
839 994 7,9 9,8
476 573 4,5 5,7
83 95 0,8 0,9
10 25 0,1 0,3
51 55 0,5 0,5
3 5 - -

10.600 10.154 100,0 100,0

Afdeling

1. Levende dieren en producten van het dierenrijk .
2. Producten van het plantenrijk .
3. Vetstoffen, vetten, oliën en bijproducten, enz .
4. Producten der voedselbedrijven, enz. . .
5. Minerale producten ..
6. Chemische en pharmaceutische producten, enz. . .
7. Huiden, Ieder, pelterijen en werken daarvan .
8. Rubber en werken daarvan .
9. Hout, kurk en werken daarvan, enz .

10. Papier en papierwaren .
11. Textielgrondstoffen en werken daarvan .
12. Schoeisel, hoeden, regenschermen, enz. . .
13. Werken v. steen en v. andere minerale grondstoffen
14. Echte parels, edelstenen en edele metalen, enz .
15. Onedele metalen en werken daarvan .
16. Machines en toestellen, electro-technisch materieel
17. Vervoermaterieel .
18. Wetenschappelijke instrumenten en apparaten .
19. Wapens en munitie ..
20. Diverse goederen en producten niet elders inbegrepen
21. Kunstvoorwerpen en voorwerpen uit verzamelingen 1----

Totaal.. .

(1) Eerste elf maanden (voorlopige cijfers).

Deze tegenstelling weerspiegelt de uiteenlopende eonjunctuur-
beweging III de zware industrieën en in de lichte nijverheid. Zij
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verzwakte omstreeks het einde van het jaar en tegelijkertijd tekende
zich een matige herneming af in de meeste tot dusver gedrukte
sectoren.

De structuur van de uitvoer is sedert het einde van de oorlog
gekenmerkt door het stijgend aandeel der afgewerkte en half-
afgewerkte producten in het totaal, hetgeen een grotere inschakeling
van arbeidskrachten voor de uitvoerproductie begunstigt.

Bron : Nationaal Instituut voor de Statistiek

Samenstelling van de Belgisch-Luxemburgse uitvoer

Sectoren

Hoogovenbedrijven .
Metaalverwerkende bedrijven .
Non-ferro metalen .
Textiel- en kledingbedrijven _._ __ _.
Chemische producten _ __ _.. _ .
V?edseJbe~:ijven. _ _ _ __ __ __ __
Diamantnijverheid _ _ _..
Landbouwproducten .. _ __ __ _ _ .
Brandstoffen _ _ __ .
Glas en spiegelglas __.. .. _.__ _ ..
Papier- en boeknijverheid _ _ .
Huiden en leder _ .
Cement _ _ _ .
Rubber _ _ .
Hout en meubelen .. _ _ _ .
Steengroeven .
Keramische bedrijven - I
Tabak __ _ __ .
Diversen _ _ .

Totaal _.

.(1) Eerste elf maanden (voorlopige cijfers).

Meandgemiddelden In pCt
(millioenen franken) van de totale uitvoer

1951 1952 (1) 1951 1952 (1)

2.420 2.707 21,9 26,4
1.726 1.933 15,6 18,8
1.037 1.112 9,4 10,8
2.525 1.585 22,9 15,4

941 789 8,5 7,7
404 287 3,7 2,8
287 237 2,6 2,3
267 170 2,4 1,6
212 325 1,9 3,2
183 125 1,7 1,2
172 109 1,5 1,0
116 81 1,1 0,8

97 79 0,9 0,8
86 52 0,8 0,5
58 40 0,5 0,4
52 50 0,4 0,5
29 27 0,3 0,3
15 9 0,1 0,1

420 555 3,8 5,4

11.047 ---;.2721 100,0 1 100,0

De inzinking van de totale uitvoerwaarde m 1952 dekt
bewegingen die naargelang van de economische sectoren verschillen.

De afzetmarkten van sommige industrieën, met name van de
metaalnijverheid en van de steenkolenmijnen, verruimden. De uitvoer
van de hoogovenbedrijven, van de metaalverwerkende ondernemingen
en van de industrie der non-ferro metalen vertegenwoordigde samen
ca. 56 pCt van de totale afzet in het buitenland tegen 46,9 pCt vorig
jaar; voor die drie sectoren is dit het maximum sedert de oorlog.
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De verkoop van steenkool hernam in verband met de verzachting der
beperkingen die in 1951 waren uitgevaardigd om de voorziening in
het binnenland te verzekeren. Tenslotte werd de uitvoer van minerale
oliën t.o.v. vorig jaar verdrievoudigd.

De uitvoer van de textiel- en kledingbedrijven kromp Ill; zIJn
aandeel in de totale uitvoer viel van het ene jaar op het andere, van
22,9 pCt tot ca. 15 pCt.

Geografische spreiding van de bijzondere handel
der Belgisch-Luxemburgse Economische Unie

Bron : Nationaal Instituut voor de Statistiek

Invoer Uitvoer I Saldo
Land

I I I I1951 1952 (2) 1951 1952 (2) 1951 1952 (2)

A. Waarden :
(Maandgemid. in millioenen fr.)

E.B.U.-Ianden (1) .................. 6.350 6.437 7.831 7.209 + 1.481 + 772
Verenigde Staten en Canada ...... 2.048 1.874 1.024 900 - 1.024 - 974
Belgisch-Kongo en Ruanda-Urundi 836 797 450 601 - 386 - Hl6
Andere landen ........................ 1.366 1.046 1.742 1.562 + 376 + 516

Totaal ......... 10.600 10.154 11.047 10.272 + 447 + 118

B. Percentages van de totale
waarde :

E.B.U.-Ianden ........................ 59,9 63,4 70,9 70,2
Verenigde Staten en Canada ...... 19,3 18,5 9,3 8,8
Belgisch-Kongo en Ruanda-Urundi 7,9 7,8 4,1 5,8
Andere landen ........................ 12,9 io.a 15,7 15,2

100,0 100,0 100,0 100,0

(1) Al de landen waarvan het handelsverkeer met de B.L.E.U. in beginselover de E.B.U.-rekeningen
wordt verrekend.

(2) Eerste elf maanden (voorlopige cijfers).

De andere lichte industrieën, vooral diegene welke verbruiks-
goederen vervaardigen, met name voedselproducten, papier, huiden en
leder, diamant, hout en meubelen, werden in mindere of meerdere
mate getroffen.

Ook de afzet in het buitenland van chemische producten en van
de meeste bouwmaterialen liep terug.

De ernstige moeilijkheden welke III 1951 oprezen in verband
met de geografische spreiding van het handelsverkeer, verzachtten
geleidelijk, o.m. dank zij de politiek die sedert het einde van het derde
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kwartaal van 1951 werd gevoerd ten einde een verschuiving van het
handelsverkeer te bewerken. Doel van die politiek was de overdreven
creditstand van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie in de
Europese Betalingsunie en de bovenmatige debetstand ten opzichte
van de landen van het dollargebied te verminderen, door een deel van
de invoer uit die zone naar Europa te verleggen en de uitvoer daarheen
te verhogen.

Herinneren wij er aan dat de regering hiertoe beperkingen op de
in dollars betaalbare invoer legde en het régime der afhoudingen op
het provenu van de uitvoer naar de landen van de Europese Betalings-
unie instelde; dat het Belgisch-Luxemburgs Instituut voor de Wissel
de reglementering op de kapitaaluitvoer naar de landen van de Unie
verruimde; dat de Bank en het Herdiscontering- en Waarborginstituut
kredietfaciliteiten verleenden voor de financiering der aankopen in
die landen.

Onder de aanvullende maatregelen die in 1952 getroffen werden,
dient, naast de achtereenvolgende wijzigingen aan de afhoudings-
percentages op de opbrengst van de uitvoer naar de landen van de
Europese Betalingsunie, nog vermeld de afschaffing, bij besluit van
22 Maart jl., van de uitvoerbelasting op de in U.S.-dollars en Canadese
dollars te betalen uitvoer.

,

De maatregelen ter bevordering van de invoer uit de lidstaten
van de Europese Betalingsunie blijken tot goede resultaten te hebben
geleid. Het aandeel der landen van de Unie in de totale Belgische
invoer bereikte ongeveer 63 pCt tegen 60 pCt in 1951.

Doch de invloed van de beperkingen op deverkoop aan die
landen bleef beperkt; voor het gehele jaar evenaarde zijn percentage
in de totale uitvoer ongeveer de verhouding in 1951, zegge,70 pCt.
Dan nog is het mogelijk dat de teruggang naar waarde méér te wijten
was aan de conjunctuurverzwakking en aan de invoerbeperkingen van
Frankrijk en het sterlinggebied dan aan de Belgisch-Luxemburgse
overheidsmaatregelen.
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Hoe dan ook, de aangroei van de handelsoverschotten op de
landen van de Europese Betalingsunie vertraagde sedert het einde van
1951; in Augustus en September sloot het goederenverkeer zelfs met
een tekort; daarna was het practisch in evenwicht. Over het geheel
werd het actiefsaldo van de handelstransacties met die landen van
gemiddeld 1.481 millioen per maand in 1951 teruggebracht tot
772 millioen voor de eerste elf maanden van 1952.

Minder doelmatig waren de maatregelen tot beperking van de
invoer uit de dollarzone en tot bevordering van de uitvoer daarheen :
het tekort op de handelsbalans met de Verenigde Staten en Canada
had dezelfde omvang als in 1951. Het was de resultante van tegen-
gestelde bewegingen. Daar de invoer uit de Verenigde Staten en
Canada nog gedurende enkele maanden verder een hoge vlucht nam,
overtrof hij tot het einde van het eerste halfjaar veruit het bedrag
van de dalende uitvoer.

Gedurende de eerste maanden van haar toepassing werd de
politiek van invoerbeperking tegenover de dol1arlanden inderdaad
gehinderd door de geldigheidsduur der voordien afgeleverde invoer-
vergunningen, door de handhaving van degressieve contingenten en
door de uitzonderingen toegestaan om de goederenvoorziening van
het land te verzekeren en prijsstijgingen te vermijden. De invoer van
bepaalde, niet aan beperkingen onderworpen goederen zoals ruw
katoen, die in de laatste maanden van 1951 wasgestegen, handhaafde
zich op een hoog peil in het begin van 1952.

In de loop van het tweede halfjaar sloegen die bewegingen om
en het tekort kromp dermate in dat het beneden hetdeficit van het
overeenstemmende halfjaar van 1951 lag. De herneming van de
uitvoer was echter niet toe te schrijven aan bovengenoemde aan-
moedigingen, maar aan de toegenomen uitvoer van ijzer- en staal-
producten, wegens de staalstaking in de Verenigde Staten.

Het handelsverkeer met Kongo en de voogdijgebieden kromp in
hoewel de aankopen van ertsen, non-ferro metalen en ruwkoper
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uit de Kolonie, met ingang van het tweede kwartaal in omvang
toenamen. Het aandeel van Kongo in de voorziening van het moeder-
land werd dan ook niet groter. Anderzijds bevorderde de uitvoering
van het Kongolees tienjarenplan verder de leveringen van uitrustings-
goederen en vooral van metaalproducten door het moederland;
hierdoor vertegenwoordigden de verkopen aan Kongo en Ruanda-
Urundi 6 pCt in de totale uitvoer tegen 4,1 pCt vorig jaar.
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BEHEER

Tot ons leedwezen ontvielons op 16 Februari 1952
de heer regent Raoul Miry.

Op de algemene vergadering van 25 Februari 1952 heeft de
Gouverneur in volgende bewoordingen hulde gebracht aan zIJn
nagedachtenis:

cc De heer regent Raoul Miry, professor aan de Universiteit
te Gent, voorzitter van de raad van beheer der Algemene Spaar- en
Lijfrentekas, overleed op 16 Februari 1952, in zijn drie en
zestigste jaar.

» De afgestorvene was lid van de Regentenraad sedert
29 November 1948. Hij werd verkozen onder de candidaten voor-
gedragen door de financiële instellingen van openbaar nut.

» De heer Miry was een innemende personaliteit; zijn grote
schranderheid van geest en zijn edelmoedigheid gingen gepaard met
een grondige kennis der economische en financiële problemen.
De Bank verliest in hem een ervaren raadsman, wiens kostbaar
advies immer getuigde van wijs beleid en een verheven zin voor het
algemeen belang. »

Het aandenken van de heer regent Frans Versichelen, die
vroegtijdig overleed op 1 September 1952, zal nauw verbonden
blijven met dat van onze betreurde collega Raoul Miry, van wie hij
de leerling was geweest en aan wiens zijde hij onderwees.

De heer Versichelen, voorzitter van de Centrale Raad voor het
Bedrijfsleven sedert 29 Juni 1949, was een kundig man en een
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weldoener; hij heeft de Bank met evenveel bevoegdheid en met
dezelfde zorg voor het algemeen belang gediend.

Hij werd op 29 November 1948 tot regent benoemd op
voordracht van het Algemeen Belgisch Vakverbond.

** *

Het afsterven van de heer Louis Lagage op Il April 1952,
betekent een gevoelig verlies voor onze Instelling.

De Regentenraad deelt met droefheid het leedwezen door het
College der censoren in zijn verslag uitgedrukt.

** *

Op 25 Februari 1952 heeft de algemene vergadering de heren
regenten Henri Deraedt, August Cool, Léon-A. Bekaert en Emile Van
Dievoet, wier namen voorkwamen op de dubbele eandidatenlijsten
voorgedragen respectievelijk door de Minister van Financiën,
het Algemeen Christelijk Vakverbond; het Verbond der Belgische

.Nijverheid en de Hoge Landbouwraad, herkozen voor een termijn
van drie jaar die eindigt na de gewone algemene vergadering van
Februari 1955.

De mandaten van de heren censoren Victor Parein, Maurice
Mogin en Louis Leclerc, rechtstreeks door de vergadering gekozen,
werden voor eenzelfde periode hernieuwd.

De heer René Geurts werd gekozen om het mandaat van
de heer Joseph Teichrnann te voleinden; dit mandaat zal na de
gewone algemene vergadering van Februari 1953 aflopen.

** *
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De heer Thomas Basyn, « executive director » van de
Internationale Bank voor Wederopbouwen Ontwikkeling, heeft
ontslag genomen als Secretaris, functie tot dewelke hij op
25 Augustus 1941 benoemd werd door de Algemene Raad.

Hij werd op 29 October 1952 in deze hoedanigheid vervangen
door Juffr. Elisabeth Malaise, inspecteur-generaal, secretaresse der
Directie.
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PERSONEEL

Door het afsterven op 2 Augustus 1952 van de heer onder-
directeur Paul Baudewyns, chef van het personeel, chef van de Dienst
der algemene inspectie, heeft de Bank een verlies ondergaan dat door
de Directie en het Personeel ten zeerste werd aangevoeld.

De heer Paul Baudewyns was een uitstekend ambtenaar, bedeeld
met buitengewone verstandelijke en geestelijke gaven, die aan onze
Instelling, alwaar hij werkzaam was sedert 1912, onschatbare
diensten heeft bewezen.

Niettegenstaande de zware taak die hij reeds vervulde, aarzelde
hij niet in 1947 de functies van chef van het personeel te aanvaarden
waaraan hij zich met de grootste zelfverloochening en een constant
belang om het welzijn van het personeel heeft gewijd.

Zijn aandenken zal trouw bewaard blijven. '

Door het overlijden van de heer Adhémar Van Coetsem, agent
te Roeselare, ontviel de Bank een gewetensvol en toegewijd
ambtenaar.

De heer Van Coetsem trad in dienst van de Bank in October
1919 en was sedert 14 Mei 1938 belast met het bestuur van het
agentschap Roeselare.

De Bank had tevens het verlies te betreuren van de heren Désiré
Ameye, Joseph De Clerck, Emile Defontaines, Mevr. J. Devillers-
Hermi, de heren Hippolyte Geens, Maximilien Tielemans, Emile Van
Aken en Mevr. .Martha Van Herck-Vervloet van het personeel van
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het hoofdbestuur, van de heer Jozef Laout, van het agenschap
Mechelen en van de heer Richard Olivier van het agentschap Doornik.

Tijdens het verlopen jaar heeft de Bank met weemoed afscheid
genomen van meerdere leden van het personeel die de leeftijdsgrens
bereikten na vele jaren toegewijde arbeid, namelijk de heren Emile
Baeyens, Gabriel Bénit, Joseph Charlier, François Delfosse,
Juffr. Marie Frijns, Céline Gilbert, de heren Joseph Lemmens,
Camille Limbourg, André Hamaeckers, Juffr. Hélène Scouvart,
de heren Gustave Van der Steen, Arthur Vinck, Marcel Wéry en
Mevr. Eva Zicot-Lecocqvan het hoofdbestuur, de heren Ernest Geboers
en Louis Van der Velden van de bijbank Antwerpen, de heer René
Rinchard van het agentschap Charleroi en de heer Kamiel D 'Hondt
van het agentschap Gent.

** *
De heer J.J. Vincent, onderdirecteur, chef van het Departement

Economische Studiën en Documentatie, heeft de heer Paul Baudewyns
opgevolgd als chef van het personeel. Hij wordt in zijn taak bijgestaan
door de heer Th. Rossaert, afdelingshoofd, chef van de Dienst Open
bewaarnemingen.

** *
De afgevaardigden van het personeel zijn III nauw contact

gebleven met de chef van het personeel en met de Directie der Bank.

Zoals voorheen waren deze betrekkingen uiterst vertrouwend.

Dank zij de installatie van meerdere belangrijke diensten in de
nieuwe gebouwen werden de arbeidsvoorwaarden aanzienlijk
verbeterd.

** *
Het Bestuur der Bank stelt er prijs op het personeel te feliciteren

voor de in 1952 geleverde prestaties en drukt zijn oprechte
erkentelijkheid uit voor de toegewijde medewerking.
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ONTLEDING VAN DE BALANS

EN VAN DE WINST- EN VERLIESREKENING

OVER HET BOEKJAAR 1952

ACTIVA

Op basis van de verkoopprijs van het goud, zegge fr. 56.263,7994 Goudvoorraad

per kg., vertegenwoordigt de goudvoorraad per 31 Decem-
ber 1952 . . fr. 35.180.647.329,15
waarvan,

goud in het buitenland
goud in België .

. fr. 35.088.132.677,50

. fr. 92.514.651,65
fr. 35.180.647.329,15

Op 31 December van vorig Jaar bedroeg de goudvoorraad
fr. 31.770.933.277,97.

Het koninklijk besluit van 23 April 1952 en het ministerieel
besluit van dezelfde datum, betreffende de uitgifte in de Verenigde
Staten van Amerika van een lening op halflange termijn groot
$ 50.000.000, werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van
30 April 1952.

De Bank heeft van de Belgische Schatkist, mits betaling in
Belgische franken ten belope van het gepaste bedrag, schatkistcerti-
ficaten in dollars verkregen, die zij aan toonder heeft geëndosseerd
en aan Amerikaanse banken gecedeerd tegen betaling in dollars.

Zoals bij een gelijkaardige verrichting gedaan in 1948 <Belgisch
Staatsblad van 1 Maart 1948), waarvan de huidige verrichting kan
beschouwd worden als zijnde de hernieuwing, heeft de Bank er in
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Tegoed op
het buitenland

Te ontvangen
deviezen en goud

toegestemd hij de Federal Reserve Bank of New York een gouddepo-
sito, vrij van alle lasten, aan te leggen, ten belope van 105 % van het
bedrag der certificaten in omloop. Dit deposito vertegenwoordigt op
31 December 1952 ~r. 2.896.162.500 d.i. 105 pCt van het bedrag
der certificaten in omloop, t.w. fr. 2.758.250.000 (zie blz.lil: orde-
rekening « Rugtekening van certificaten in U.S.A.-dollars voor
rekening van de Schatkist »},

Dit tegoed stemt enerzijds overeen met de tegenwaarde van de
omzetbare buitenlandse deviezen, gedeponeerd bij correspondenten
van de Bank in het buitenland, en met de buitenlandse biljetten in kas
bij de Bank. Het vertegenwoordigt anderzijds papier in Belgische
franken op het buitenland.

Het bedraagt :
Per 31 December 1952 Per 31 December 1951

a) in buitenlandse
deviezen. . fr. 1.431.083.403,64

b) in Belgische

177.635.520,74

franken . . fr. 498.027,40
fr. 1.431.581.431,04 177.748.050,14

112.529;40

Deze rubriek, die gesaldeerd was in de vorige balans, staat pel'
31 December 1952 geboekt voorfr. 2.492.500.000.

Dit bedrag stemt overeen met de 50 millioen dollars aangekocht
van de Staat, waarvan sprake op blz. 90 § b, en waarvoor een
trekkingsrecht aan België werd erkend bij beslissing van het Inter-
nationaal Muntfonds dd. 19 Juni 1952.

De desbetreffende verrichtingen werden gedaan op 120 dagen
tegen contante betaling van de tegenwaarde in Belgische franken aan
de Schatkist. Zij kunnen in principe hernieuwd worden voor gelijke
termijnen, behoudens in de onderstelling dat de uitoefening van het
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trekkingsrecht op het Fonds, aan de Staat zou toelaten zijn verplichting
inzake levering te voldoen vóór de vervaldag.

De Staat waarborgt de Bank tegen ieder wisselverlies dat ZIJ

eventueel zou ondergaan uit hoofde van deze verrichtingen.

Per 31 December 1951, bedroegen de vorderingen op het
buitenland in het kader van betalingsaccoorden :

a) E.B.u.j met speciale provisie · fr. 5.136.125.000,-
zonder speciale provisie · fr. 10.065.625.000,-

b) landen, leden van de E.B.U. · fr. 4.708.854.717,36
c) andere landen . · fr. 867.976.443,62

fr. 20.778.581.160,98

Het verslag van vorig jaar vermeldde op blz. 82 en volgende de
aard van deze verschillende rekeningen, de modaliteiten in zake wer-
king en waarborg, alsmede de toegepaste renteconditiën.

De voorschotten door de Bank aan de Europese Betalingsunie
verleend krachtens de overeenkomst tussen de Belgische Staat en de
Bank dd. 7 Maart 1951 gesloten (in het kader van de besluitwet n' 5
van 1 Mei 1944, gewijzigd door de wet van 28 Juli 1948), bereikten
op 30 Juni 1952, datum waarop deze overeenkomst eindigde, volgende
bedragen:

E.B.U.
~ met speciale provisie. .
( zonder speciale provisie .

· fr. 11.129.975.000,-
· fr. 10.065.625.000,-

In uit.voering van de beslissingen die op dezelfde datum getroffen
werden door de Raad van de Europese Organisat.ie voor Economische
Samenwerking, werden de voorschotten boven het quota van de
Belgisch-Luxemburgse Unie, t.w. fr. 11.129.975.000, gedekt. als volgt:

a) De Europese Betalingsunie heeft de tegen-
waarde van 80 millioen rekeningseenheden
gestort :
- in dollars, ten be-
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lope van . fr. 708.855.400,50
in goud, ten belope
van. . fr. 3.291.144.599,50

fr. 4.000.000.000,-

b) De Belgisch-Luxemburgse Economische Unie
heeft aan de Europese Betalingsunie een
speciale lening toegestaan van 50 millioen
rekeningseenheden, d.i. . fr. 2.500.000.000,-
terugbetaalbaar vanaf 30 Juni 1953 tot en
met 30 Juni 1957, in vijf gelijke annuïteiten.

c) De Belgisch-Luxemburgse Economische Unie
heeft aan de andere kant aanvaard, in meer-
dering van haar quota, een tranche van
85.199.000 rekeningseenheden tel' beschik-
king te laten van de Europese Betalingsunie,
aangewend voor de helft in goud en voor
de helft in eredieten. Deze credieten, t.w.
42.599.500 rekeningseenheden, belopen. fr. 2.129.975.000.-

d) De Belgische Staat heeft er bovendien in
toegestemd aan Frankrijk en aan het
Verenigd-Koninkrijk leningen toe te staan
aflosbaar door middel van leveringen van
militaire uitrusting, verdeeld over twee jaar,
voor een globaal bedrag van. . fr. 2.500.000.000,-
waarvan de overdracht gedaan werd via de
Europese Betalingsunie, in mindering op de
voorschotten door de Bank aan deze laatste
verleend. Indien op 30 Juni 1954 deze leve-
ringen het bedrag der leningen niet bereiken,
zal het eventueel saldo door de Franse en
Britse Regeringen in Belgische franken aan
de Belgische Staat terugbetaald worden.

Totaal. . fr. 11.129.975.000,-
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De toepassing van de hierboven sub a) en d) aangeduide
bepalingen had als gevolg de vordering, buiten quota, van de Bank op
de Europese Betalingsunie ten belope van fr. 6.500.000.000 te
verminderen en ze terug te brengen tot fr. 4.629.975.000. Deze
vermindering werd op 15 Juli 1952 in de boeken van de Bank
opgenomeri en verscheen op de weekstaat afgesloten per 17 Juli 1952.

De vordering op de E.B.U. evolueerde dus als volgt:

Per 31 December 1951 Per 30 Juni 1952 Per 17 Juli 1952

- met speciale
prOVISIe . fr. 5.136.125.000 11.129.975.000 4.629.975.000

- zonder spec.
prOVISIe . fr. 10.065.625.000 10.065.625.000 10.065.625.000

fr. 15.201.750.000 21.195.600.000 14.695.600.000

Het voorschot van fr. 10.065.625.000 dat de Bank toegestaan
heeft krachtens de hiervoren genoemde overeenkomst van 7 Maart
1951 bleef bijgevolg ongewijzigd. Het voorschot door haar verleend
boven dit bedrag werd, zoals zijn benaming aanduidt, gedekt door de
speciale provisie waarvan de indeling voorkornt op de passiefzijde.

Op bovenstaande data was deze indeling :
Per 31 December 1951 Per 30 Juni lQ52 Per 17 Juli 1952

- speciale reke-
nmgen . fr.

- Schatkist. fr.
fr.

1.079.408.500 4.552.601.150 4.877.047.650
4.056.716.500 6.577.373.850
5.136.125.000 11.129.975.000 4.877.047.650

De overeenkomst. van 7 Maart. 1951 werd op 30 Juni en 29 Octo-
ber 1952 verlengd, resp. tot 31 October 1952 (eerste bijkomende
overeenkomst) en 30 November 1952 (tweede bijkomende overeen-
komst) .

Een derde bijkomende overeenkomst op 28 November 1952
tussen de Staat en de Bank gesloten, regelt definanciering door de
Bank, tot 30 Juni 1953, van de eredieten door de Belgisch-Luxem-
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burgse Economische Unie toe te staan in het kader van de Europese
Betalingsunie.

Hierin wordt bepaald dat, buiten de verbintenissen aangegaan
in de overeenkomst van 7 Maart 1951, de Bank aanvaardt, ingeval de
speciale provisie in hare kassen gestort krachtens de koninklijke
besluiten van 22 Maart en 26 Juli 1952 zou onvoldoende zijn, aan
de Unie een bijkomende tranche eredieten te verlenen ten belope van
fr. 2.129.975.000,op voorwaarde dat de delgingen, die door Frankrijk
en het Verenigd-Koninkrijk tot 30 Juni 1954 zullen gedaan worden
onder de vorm van leveringen van oorlogsmateriaalof anders op de
leningen die hun door de Belgische Staat werden toegestaan, bij
voorrang zouden aangewend worden tot het aanleggen van een
provisie met het oog op de terugbetaling, van 1 Juli 1953 af, van de
sommen door de Bank op deze nieuwe tranche voorgeschoten.

In de weekstaten van de Bank die onmiddellijk vóór en na het
afsluiten van de derde bijkomende overeenkomst werden gepubli-
ceerd, kwamen deze nieuwe schikkingen als volgt tot uiting :

Per 27 November 1952 Per 4 December 1952

Vorde-
zond. sp. pl'. fr. 10.065.625.000,- 10.065.625.000,-
met spec. pr. fr. 4.730.475.000,- 4.360.974.790,-

ring op
Overeenkomst

de KB.U.
van 28-11-52fr. 369.500.210,-

fr. 14.796.100.000,- 14.796.100.000,-

De tegenposten op de passiefzijde vertegenwoordigen juist de
tegenwaarde van de voorschotten « met speciale provisie ».

Speciale rekeningen wegens voorschotten KB.U.

(Besluiten dd. 22-3-52
en 26-7-52) . fr. 4.225.093.820,- 4.360.974.790,-

Schatkist . fr. 505.381.180,-
----------

fr. 4.730.475.000,- 4.360.974.790,-
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Op 31 December 1952 stonden dezelfde activa- en passivareke-
ningen te boek voor :

Per 31 December 1952

Vordering
op

de E.B.U. 1

zonder speciale provisie .
met speciale provisie .
Overeenkomst van 28-11-52.

· fr.
· fr.
· fr.

10.065.625.000,-
3.871.765.895,-
1.013.259.105,-

fr. 14.950.650.000,-

Speciale rekeningen wegens voorschotten E.B.U.
(Besluiten dd. 22-3-52 en 26-7-52) . fr. 3.871.765.895,-

Men kan vaststellen dat de Belgische Schatkist niet meer tussen-
komt inde financiering en dat in de loop van het tweede halfjaar de
vorderingop de E.B.U. betrekkelijk stabiel gebleven is.

De rubriek b) « Landen, leden van de E.B.U. » waarvan het
bedrag per 31 December 1952 fr. 1.639.645.660,41 beloopt, bestaat
essentieel uit de courante voorschotten aan deze landen, bestemd om
einde iedere maand in de schoot van de Unie verrekend te worden met
de verbintenissen tegenover deze zelfde landen die voorkomen op de
passiefzijde, alsmede de niet terugbetaalde bedragen der saldi, per
30 Juni 1950, geconsolideerd overeenkomstig de bilaterale aceoorden
afgesloten in uitvoering van het Internationaal accoord van Parijs
dd. 19 September 1950.

De rubriek c) « Andere landen » vertegenwoordigt de vorde-
ringen, in vreemde munten en in Belgische franken, van de Bank op
vreemde landen die geen lid zijn van de E.B.U. Zij belopen, per
31 December 1952, fr. 646.241.966,82.

De rekening van de Schatkist werd gecrediteerd voor het over-
schot der interesten door de vreemde landen betaald boven die welke
hun verschuldigd zijn krachtens de met deze landen gesloten
.accoorden. Daarentegen werd zij gedebiteerd voor de interesten die
de Staat aan de Bank verschuldigd is krachtens de overeenkomsten
van 25 Februari 1947, 7 Maart 1951 en 28 November 1952 betref-
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Debiteuren wegens
termijnverkopen
van deviezen
en goud

Handelspapier
op België

Voorschotten op
overheidsfondsen

Mobilisering van
speciale rekeningen
E.B.U.
(besluiten
dd. 22·3·52
en 26·7·52)

fende de voorschotten door de Bank toegestaan voor de uitvoering van
deze accoorden. De interesten door de Staat aan de Bank betaald zijn
begrepen in de rubriek « Disconto, wissel, interosten en provisies»
die op de winst- en verliesrekening voorkomt.

Deze rubriek heeft als tegenpostop de passiefzijde « Te leveren
deviezen en goud» en staat in de balans per 31 December 1952
voor . fr. 1.476.752.028,45

Zij vertegenwoordigt de verbintenissen van debiteuren die met
de Bank verrichtingen op termijn in buitenlandse valuta en in goud
hebben gesloten.

Per 31 December 1951, bedroeg deze
post . fr. 2.170.288.537,30

De portefeuille van het door de Bank gedisconteerden in België
betaalbaar handelspapier bedraagt per 31 Decem-
ber 1952 . . fr.
tegen,per 31 December 1951

9.152.065.081,45
8.889.683.607,74. fr.

De voorschotten op overheidsfondsen, gedaan overeenkomstig de
bepalingen van artikel 17, 8° der statuten, bedragen per 31Decem-
ber 1952 . . fr. 394.06'7.465,63

Per 31 December 1951 beliepen zij . fr. 344.951.055,50

Op deze rekening, die einde 1952 fr. 165.729.154 bedraagt,
wordt de mobilisering der speciale rekeningen der passiefzijde
geboekt. Deze mobilisering kan gedaan worden onder de vorm van
voorschotten in rekening-courant of van discontering van promessen
gestaafd door certificaten van storting in speciale rekeningen, waarvan
de uitgifte voorzien is in het koninklijk besluit van 26 Juli1952,
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houdende WIJZlgmgvan dit van 22 Maart 1952. De schatkistcerti-
ficaten die de vooschotten waarborgen maken het voorwerp uit van
een sub-orderekening die begrepen is onder de « Diverse bewaar-
nemmgen ».

In vergelijking met het bedrag der speciale rekeningen werd
zeer weinig beroep gedaan op de mobiliseringsmogelijkheden.

Deze portefeuille begrijpt :
Per 31 December 1952 Per 31 December 1951

6.035.000.000,- 6.460.000.000,-a) Schatkistcertificaten. fr.

b) Papier uitgegeven door
instellingen waarvan
de verbintenissen door
de Staat gewaarborgd
ZIJn . . fr.

c) Andere Belgische over-
heidseffecten . . fr.

d) Luxemburgse schatkist-
certificaten . fr.

---------
Totaal. . fr.

445.000.000,- 1.824.000.000,-

225.000.000,- 69.250.000,-

6.705.000.000,- 8.353.250.000,-

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

Deze hoogtegrens werd. op tien milliard driehonderd drie en
dertig millioen gebracht door de overeenkomst dd. 15 April 1952
tussen de Staat en de Bank gesloten en goedgekeurd door de Minister-
raad; deze conventie werd overeenkomstig de bepalingen van
artikel 13 van de organieke wet van de Bank, gewijzigd door de wet
van 28 Juli 1948, in het Belgisch Staatsblad van 20 April 1952
gepubliceerd.
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De vermeerdering met 333 millioen frank heeft betrekking op de
credietmarge door de Bank aan de Luxemburgse Staat geopend bij
overeenkomst van 15 April 1952 in het kader van artikel 17, 3° en 9°
van haar statuten: zij maakt het voorwerp uit van de vierde sub-
rubriek.

De Luxemburgse Schatkistcertificaten die door de Bank werden
gedisconteerd bedroegen 300 millioen frank gedurende de periode van
24 April tot 23 Juli 1952; zij werden op deze laatste datum terugge-
bracht op 115 millioen frank en terugbetaald op Il December 1952.

De door de Bank aan de Belgische en aan de Luxemburgse
Schatkisten binnen het raam van de bepalingen der hiervorenge-
noemde overeenkomsten toegestane voorschotten, worden afgerekend
à rato van de discontovoet der Bank voor het geaccepteerd in een
bank gedomicilieerd papier, behalve wat betreft de som van
fr. 2.465.000.000, gedeelte van de schuld van de Staat tegenover de
Bank, dat, per 13 September 1948, het geconsolideerd bedrag, groot
35 milliard frank, te boven ging. Op bedoelde som zijn van toepassing
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 dat overeenstemt met de renteloze
voorschotten aan de Belgische Staat.

De interest op het bedrag van de sub-rubriek « Schatkistcertifi-. .

eaten » boven fr. 2.465.000.000, alsmede die op de andere sub-
rubrieken zijn begrepen in de rubriek « Disconto, wissel, interesten
en provisies» op het credit van de winst- en verliesrekening.

Krachtens artikel 20 van de organieke wet van de Bank komt de
winst die voor de Bank voortspruit tussen 3 1/2 pCt en de hogere
rentevoet van haar verrichtingen van disconto, voorschot en belening,
aan de Staat toe. Zij is ingeschreven op de debetzijde van de winst- en
verliesrekening, onder afzonderlijke rubriek.

Genoemde bepaling is van toepassing op de verrichtingen
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begrepen in de volgende rubrieken van de activa: « Handelspapier op
België », « Voorschotten op overheidsfondsen » en « Overheids-
effecten ».

De deel- en pasmunt wordt als volgt onderverdeeld :
Per 31 December 1952 Per 31 December 1951

Deel-
en pasmunt

Zilvergeld en pasmunt . fr. 67.809.539,36
Coupures der Thesaurie. fr. 276.985.090,-

-----------------
fr. 344.794.629,36

77.323.716,02
125.097.600,--
202.421.316,02

Het tegoed van de Bank bij de Postcheque- en -girodienst, in Tegoed bi] de

rekening A, beloopt: Postcheque-
en -girodienst

per 31 December 1952 . fr. 1.726.433,58
per 31 December 1951 . fr. 1.221.638,94

De rekening B, waarvan het saldo _per 31 December 1952
fr. 803.000.000 bedraagt, tegen fr. 1.018.000.000 per 31 Decem-
ber 1951, vertegenwoordigt het tegoed van een buitenlandse circula-
tiebank dat in postchequerekening geplaatst werd, krachtens een
overeenkomst gesloten tussen de Belgische Regering en de Regering
van het land van de betrokken circulatiebank. Wegens deze plaatsing
werd de rekening op de passiefzijde « Verbintenissen tegenover het
buitenland in het kader van betalingsaccoorden » gesplitst, waar de
rubriek ((Andere landen b) » er de tegenpost van vormt.

De geconsolideerde vordering op de Staat bedroeg ingevolge de
sanering van de balans van de Bank in Septem-
ber 1948 . . fr. 35.000.000.000,-

Geconsolideerde
vordering op de
Staat
(art. 3 § b
van de wet
van 28 Juli 19,18)

Op de balans per 31 December 1951 stond
zij geboekt voor. . fr .. 34.860.106.847,67

Op 31 December1952 beloopt zij-. . fr. 34.762.629.634,33
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Overheidsfondsen
(art. 18 en 21
der statuten)

Te innen waarden

Gebouwen,
materieel
en meubelen

Dit laatste bedrag zal, bij de verdeling der winsten van het
boekjaar 1952, verminderen met het aandeel van de Staat in de winst
dat, luidens artikel 3 b), alinea 2, van de wet van 28 Juli 1948 moet
aangewend worden voor delging van deze vordering tot beloop van
vijf milliard frank.

De overheidsfondsen en andere krachtens artikels 18 en 21 der
statuten verworven effecten, belopen
per 31 December 1952
tegen, per 31 December 1951

. fr. 1.478.153.751,23

. fr. 1.221.053.524,23

Gezien de Bank van Belgisch-Congo haar voorrecht van circula-
tiebank der Kolonie verzaakt heeft en derhalve niet meer werkt onder
bijzondere wettelijke bepalingen, heeft de Bank, om te voldoen aan
artikel 18 van haar statuten, in 1952 de aandelen dezer instelling die
zij in portefeuille had, verkocht.

Daarentegen heeft zij einde 1951 ingetekend op het kapitaal van
de Centrale Bank van Belgisch-Congo en Ruanda-Urundi.

Deze rubriek staat per 31 December 1952
geboekt voor . fr.
tegen fr. 364.490.328,57 per December 1951.

166.526.828,09

Zij bestaat o.m. uit te incasseren waarden (cheques, coupons,
aflosbare stukken), bedragen te ontvangen van derden ten gevolge
van verrichtingen op effecten of deviezen en aanmaak van biljetten en
drukwerken, alsmede post- en fiscale zegels.

De waarde van de gronden en gebouwen staat in de balans per
31 December 1952 te boek voor. . fr. 888.601.662,45
tegen, per 31 December 1951 . . fr. 739.668.819,52

De verhoging met fr. 148.932.842,93 stemt overeen met de in
1952 gedane uitgaven voor de eenstructic van de nieuwe gebouwen
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van de Bank te Brussel, ten belope van fr. 142.381.617,13 en voor
de heropbouw van de tijdens de oorlog verwoeste agentschappen in
de provincie, ten bedrage van fr. 6.551.225,80.

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

Deze rubriek, waarvan de tegenwaarde op de passiefzijde voor-
komt onder het hoofd « Pensioenkas van het Personeel », staat op
de balans per 31 December 1952 ingeschreven
voor . fr.
tegen, per 31 December 1951

673.678.075,36
632.902.695,11fr.

De verhoging met fr. 40.775 ..380,25 spruit hoofdzakelijk voort
uit een gewone toelage van fr. 28.562.000, de incassering van loten
en premiën, alsmede de reglementaire afhoudingen gedaan op de
bezoldigingen.

Het is nuttig er aan te herinneren dat, voor de boekjaren volgend
op de bevrijding van het grondgebied, de Bank, benevens haar
gebruikelijke gewone toelage, ieder jaar een buitengewone toelage
aan de Pensioenkas van het Personeel gestort heeft, door aft.rekking
vóór het afsluiten der balans, overeenkomstig de bepalingen van
artikel 36 van hare statuten, met het oog op de dekking van het
verschil tussen het tegoed van de Kas en haar verbintenissen,
toegenomen ingevolge de progressieve aanpassing van de bezoldi-
gingen van de leden van het personeel aan de stijging van het
algemeen index-cijfer der kleinhandelsprijzen.

Niettegenstaande deze stortingen is de opbrengst van de beleg-
gingen van de Kas niet voldoende om de renten van de gepension-
neerden, weduwenen wezen volledig te betalen, ingevolge de

.beslissing, ten uitzonderlijken titel getroffen, de per 1 Januari 1952
lopende renten te brengen op het peil van : de aanpassing der
bezoldigingen van het personeel in dienst. Aan de andere kant heeft
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de Ievensverlenging, voornamelijk sedert de, vorige decenniums,een
verzwaring' van de dadelijke en toekomstige lasten tot gevolg.

. .
Deze twee factoren - verhoging der renten en verlenging van

de betaling er van -.- hebben de Bank er toe geleid te beslissen
voortaan de renten, toegekendovereenkomstig het' regloment. van de
Pensioenkas, niet meer te wijzigen boven hun oorspronkelijk bedrag;
elke latere verhoging zou ten laste komen van de algemene onkosten
der Bank.

Dit systeem werd van krachtop 1 Januari 1953 voor alle renten
ingegaan na 1939, tijdstip.waarop de Kas in evenwicht was. Hierdoor
weid, ipso facto, dit evenwicht hersteld en de storting van een
buitengewone toelage einde 1952 was derhalve overbodig. Zo dit
systeem de kwestie der lopende renten regelt ontslaat het nochtans

'de Bank er niet van door een buitengewone toelage bij te dragen tot
de aanpassing van de niet-lopende renten ingeval deze, vastgesteld
in functie der wedden, zouden verhoogd worden ingevolge een
vermeerdering der bezoldigingen.

" .-

Het stelsel der verdeling van de last der lopende renten onder
de Pensioenkas en de algemene onkosten van de Bank vergt thans .nog
een tussenkomstvan deze laatste. Doch in de toekomst en voor zóver
de economische en financiële voorwaarden onveranderd blijven, zal
die tussenkomst. verminderen daar de oude. renten, gedeeltelijk ten
laste van de algemene onkosten, geleidelijk zullen vervangen worden
doorrenten die beantwoorden aan de reglementaire bepalingen en
derhalve uitsluitend ten laste van de Kas zullen zijn. Men kan
vaststellen, als staving vau het. voorgaande, dat de tussenkomst van
de Bank langs haara1gemene onkosten evenredig vermindert : zij
bedroeg inderdaad fr. 14.580.811 in 1949, fr. ~1.250.000 in 1950
en ingevolge de toename van het aantal gegadigden, fr. 11.261.455
in- 1951; ondanks een nieuwe verhoging van dit aantal en de
aanpassing der renten, bereikte zij slechts fr. Il.473.289iIi 1952.
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Onder deze rubriek zijn « pro memorie » de waarden opgenomen
die, wegens de onzekerheid omtrent de daturn en de mogelijkheid
van hun verzilvering, niet als tegenwaarde van de verbititenis~en op
zicpt van de Bank kunnen worden aangewend.

Per 31 December 1952 ZIJn de overgangsrekeningen van de
actiefzijde als volgt samengesteld :

a) Interestenprorata te onvangen op beleg-
gingen en rekeningen geopend krachtens
betalingsaccoorden . fr. 159.874.570,15

b) Interestenprorata te ontvangen op rekeningen
in omzetbare deviezen. . fr. 11.884.853,90

c) Interestenprorata op overheidsfondsen, ver-
worven krachtens de statuten 28.451.025,10. fr.

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.

f) « Waarden van het Fonds van de Honderdste
Verjaring » : Bij gelegenheid van de Hon-
derdste Verjaring van de Bank werd een
Fonds gevormd, met een kapitaal van 2,5 mil-
lioen frank, waarvan de inkomsten zullen
toelaten prijzen en beloningen toe te kennen
aan bijzonder verdienstelijke leden van het
administratief en het technisch personeel
van de Bank. In 1952 werd hieraan een
bedrag van fr. 12.396 toegevoegd, dat

-----------------
Te transporteren : fr.

20.258.296,93

2.243.400,--

222.712.146,08
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Transport : fr.

gestort werd door de leden van het personeel
met het oog op het stichten van een jaarlijkse
« Paul Baudewynsprijs » . . fr.
(De laatste twee rekeningen hebben hun
tegenwaarde in de overgangsrekeningen op
de passiefzijde.)

222.712.146,08

2.520.593,95

Totaal. . fr. 225.232.740,03
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PASSIVA

Het bedrag der biljetten van de Bank in circulatie beloopt, per
31 December 1952 . . fr. 97.783.668.100,--

Bankbiljetten
in omloop

Per 31 December 1951 bedroeg deze
omloop . fr. 94.966.919.900,-

Deze bedragen zijn, per coupure, als volgt onderverdeeld :
Per 31 December 1952 Per 31 December 1951

, fr. 1.000 · fr. 79.783.947.000,- 75.972.614.000,-
fr. 500 · fr. 10.275.257.500,- Il.405.706.500,-
fr. 100 · fr. 7.724.463.600,- 7.588.599.400,--·
Totaal · fr. 97.783.668.100,-- 94.966.919.900,-

De rekeningen-courantsaldi en diversen ZIJn als
onderverdeeld :

volgt Rekeningen·courant
en diversen

Per 31 December 1952 Per 31 December 1951
Schatkist, gewone

rekening. · fr. 23.647.328,20 30.392.443,55
Schatkist, rekeningen

Accoord voor Econo-
mische Samenwerking fr. 1.340.801.570,51 1.044.262.958,11

Instellingen door bijzondere
wet beheerd en openbare
besturen. . fr. 405.353.595,72 310.212.944,43

Banken in België · fr. 2.446.047.994,82 1.805.112.543,46
Banken in het buitenland:

gewone rekeningen . fr. 476.427.145,60 474.619.129,87
Te t.ransporteren : fr. 4.692.277.634,85 3.664.600.019,42
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Verbintenissen
tegenover het
buitenland in
het kader van
betalingsaccoorden

Transport : fr. 4.692.277.634,85 3.664.600.019,42

Partienlieren

Te betalen waarden

. fr.

. fr.

252.906.399,27

447.034.365,16

393.027.942,04

830.482.022,94
fr. 5.392.218.399,28 4.888.109.984,40

Deze opsommmg dient nader omschreven betreffende twee
punten:

I") Schatkist (rekeningen Accoord voor Economische Samen-
werking).

Het bedrag van fr; 1.340.801.570,51 geboekt per 31 Decem-
ber 1952, evenals het bedrag op de balans per 31 December 1951,
heeft uitsluitend betrekking op de uitvoeringsperiode van het
Marshall-plan 1950-1952.

2°) Te betalen waarden.

Het bedrag onder de rubriek « Te betalenwaarden » vertegen-
woordigt het geheel der verbintenissen van de Bank, andere dan deze
geboekt in rekening-courant, o.m. bankassignaties, verplaatste cheques,
betaalmandaten, dividenden, tegenwaarde van valuta verschuldigd
aan derden na ontvangst van documenten of ingevolge aankopen van
deviezen, te betalen taxes, betalingen te doen aan leveranciers en aan
de Rijksdienst voor Maatschappelijke Zekerheid, aanhangige credit-
berichten, lopende verrichtingen die later het voorwerp zullen
uitmaken van betalingen of inschrijvingen op het credit der
rekeningen-courant.

De saldi der verbintenissen tegenover het buitenland m het
kader van betalingsaccoorden zijn de volgende, vergeleken met
VOrigJaar:

Per 31 December 1952 Per 31 December 1951
Landen, leden van de

E.B.U. . fr. 1.471.462.797,61 643.673.523,87
643.673.523,87Te transporteren : fr. 1.471.462.797,61
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Transport :fr. 1.471.462.797,61 643.673.523,87
Andere landen

a/ . fr. 76.426.516,67 10l.979.599,18
bi . . fr. 803.000.000,--- . 1.018.000.000,---

fr. 2.350.889.314,28 l.763.653.123,05

De.r'uhriek « Andere landen b /» heeft haar tegenwaardeop-de
actiefzijde in de rekening « Tegoed bij de Dienst der Postchecks,
rekening B ».

De onmiddellijk opvraagbare verbintenissen zijn samengesteld
uit het totaal der bankbiljetten in omloop, de rekeningen-courant en
diversen, alsmede de verbintenissen tegenover het buitenland in het
kader van: betalingsaccoorden.

Per 31 December 1952belopen zij fr. 105.526.775.813,56 tegen
fr. 101.618.683.007,45 per 31 December 1951.

Hetkoninklijk besluit van 15September1951 houdende
aanlegging van de speciale rekeningen waarop worden geboekt de
tijdelijke afhoudingen gedaan op de tegenwaarde van cessies van
buitenlandse valuta of van betalingen in Belgische of Luxemburgse

. . .
franken ter vereffening .van de uitvoernaar de landen aangesloten
bij de Europese Betalingsunie, alsmede de er op volgende koninklijke
besluiten van 9 November 1951, 18 Januari en 5 Maart 1952
werden ingetrokken eu vervangen doorhet koninklijk besluit van
22 Maart1952, gewijzigd bij dit van 26 Juli 1952. Van haar kant
heeft de Luxemburgse Regering haàr vroegere besluiten ingetrokken
en deze vervangen d001~het besluit van 27 Maart 1952, gewijzigd bij
dit van 28 Juli 1952.

Het bedrag van deze rubriek bereikt fr. 3.871.765.895 en stemt
overeen met dit welk op de actiefzijde geboekt' staat in dè rubriek
« Vorderingen op het buitenland inhet kader van betalingsaccoorden :
a/ Europese Betalingsunie : met speciale provisie ».
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Totaal der
verbintenissen
op zicht

Speciale rekeningen
wegens voorschotten
E.B.U.
(Besluiten
dd. 22-3-52
en 26-7-5\l)



Te leveren deviezen
en goud

Pensioenkas van
het Personeel

Overgangsrekeningen
van de passiefzijde

Deze rubriek is in de balans per 31 Decem-
ber 1952 geboekt voor . fr.
en stond III de balans per 31 December 1951

1.482.971.877,44

voor · fr. 2.477.845.869,89

De rekening « Debiteuren wegens termijnverkopen van deviezen
en 'goud », die er de tegenwaarde van is, staat op de actiefzijde slechts
voor . fr. 1.476.752.028,45

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

Deze rekening vormt de tegenpost der waarden van de Pensioen-
kas van het Personeel op de actiefzijde.

Zij vertegenwoordigt per 31
ber 1952.
tegen, per 31 December 1951 .

Decem-
· fr.
· fr.

673.678.075,36
632.902.695,11

Per 31 December 1952 waren de overgangsrekeningen van de
passiefzijde, de volgende :

a) Interestenprorata te betalen op rekeningen
geopend krachtens betalingsaccoorden. . fr. 1.778.153,40

b) Herdisconto van de portefeuille wissels en
schatkistcertificaten 35.340.618,31· fr.

c) Voorschotten gestort door derden 73.076,-· fr.

d) '.Kasmiddelen gedurende de bezetting weg-
genomen door geheime formaties, en te-----------------

Te transperteren : fr. 37.191.847,71
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Transport : fr.

recupereren . . fr.
Deze rekening heeft haar tegenwaarde in de
overgangsrekeningen van de actiefzijde.

e) Fonds van de Honderdste Verjaring: tegen-
waarde van de overgangsrekening op de
actiefzijde onder het hoofd « Waarden van
het Fonds van de Honderdste Verjaring» . fr.

f) Fiscale voorziening : Het saldo van deze
rekening beliep per 31 December 1951
fr. 49.200.879.

37.191.847,71

2.243.400,-'

2.520.593,95

Het verslag van vorig jaar vermeldde op
blz. 95 dat, voor de bedrijfsjaren 1947 en 1948,
nog geringe bedragen te vereffenen bleven :
deze bedragen, alsmede de belastingen over het
bedrijfsjaar 1949 werden in 1952 betaald.

De aanslag voor de bedrijfsjaren 1950 en
1951 werd voorlopig op het kohier gebracht.

Zoals aangeduid in de winst- en verlies-
rekening werd een bedrag van 75,7 mil-
lioen frank overgeschreven op de rekening
« Fiscale voorziening» : van dit bedrag werden
72 millioen frank vooraf gestort aan het Bestuur
der Belastingen'vovereenkomstig de bepalingen
van de wet van 8 Maart 1951, met het oog op de
aanslag in. verband met het bedrijfsjaar 1952.

Rekening gehouden met het voorlopig op
het kohier brengen, de ontheffingen, de ver-
vroegde stortingen en de betalingen gedaan in
1952 waarin hegrepen de vereffening van de-----------------

Te transporteren : fr.
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41.955.841,66



Transport : fr. 41.955.841,66

nationale crisisbelasting op·.het dividend betaal-
baar gesteld per 1 Maart 1952, staat het bedrag
der fiscale voorziemug einde 1952, te boek
voor .h. 41.305.227,--

g) Provisie voor onkosten van aankoop, verkoop
en verzending van goud . . fr. 23.138.966,52-----------------

fr. 106.400.035,18

Kapitaal 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.

Reservefonds Het Reservefonds, voorzien bij artikel 14 der statuten van de
Bank, is verdeeld in volgende rubrieken.

Per 31 December 1952 Per 31 December 1951

Statutaire reserve . . fr.

. fr.

231.993.311,98
. 234.410,101,57

208.154.450,50

227.478.751,87Voorzieningsfonds

Afschrijving gebouwen,
materieel en meubelen fr.

fr.
788.601.662,45 616.289.716,25

1.255.005.076;- 1.051.922.918,62

De vermeerdering spruit voort uit het aandeel in de verdeling der
winsten, per 31 December 1951, dat aan de statutaire reserve toe-
kwam, alsmede uit de afschrijving per 31 December 1952. ten belope
van fr. 172.311.946,20 van de uitgaven voor de constructie van het
nieuw gebouw van de Bank te Brussel en de wederopbouw van tijdens
de oorlog verwoeste agentschappen in de provincie.

Dit laatste bedrag werd derwijze bepaald dat de rubriek
« Gebouwen, materieel en meubelen », op de actiefzijde, onder aftrek
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van de afschrijvingen die op de passiefzijde geboekt staan onder de
passende rubriek van het « Reservefonds », per verschil, voorkomt
voor een rond bedrag van fr. 100.000.000, zegge een redelijke
raming voor de gronden alleen.

Bovendien werd het Voorzieningsfonds vermeerderd langs het
debet van de winst- en verliesrekening, met de winsten in 1952
verwezenlijkt op de verkoop en de incassering van effecten die de
portefeuille overheidefondsen van de Bank vormen, zegge
fr. 6.931.349,70.

Artikel 8 van de wet van 8 Maart 1951 waarbij de wetten en
besluiten betreffende de inkomstenbelastingen met ingang van het
dienstjaar 1951 worden gewijzigd, voorziet, onder zekere voor-
waarden, de vrijstelling van deze winsten of van een gedeelte er van.
Het vrijgestelde gedeelte dat, luidens art. 27, § 2bis van deze
samengeordende wetten, moet onbeschikbaar blijven, bedraagt
fr. 1.003.294,50.

Het batig saldo van de winst- en verliesrekening, t.W. de netto-
winst, te verdelen overeenkomstig de bepalingen van, art. 38 der
statuten, beloopt fr. 262.627.098,84.
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Te verdelen
netto-winst



Te inkasseren
waarden

Geopende
documentaire
credieten

Diverse
bewaarnemingen

ORDEREKENINGEN

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

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

De diverse bewaarnemingen zIJn samen-
gesteld uit :

Onderpanden van de voor-
schottenrekeningen op
Belgische Overheidsfond-
sen . fr. 10.447.589.917,50

Renteloze schatkistcertifica-
ten neergelegd in onder-
pand voor de mobilisering
van speciale rekeningen
E.B.U. (besluiten dd.
22 Maart 1952 en 26 Juli
1952) . fr. 1.061.064.000,-

Te transporteren: fr. 11.508.653.917,50
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27.408.450,30

12.959.112,93



Transport : fr. 11.508.653.917,50

Waarborgen gegeven door
de discontocedenten . fr. 20.762.751,-

Obligaties van de Muntsa-
neringslening . . fr. 12.372.000,--

Internationaal Muntfonds fr. 8.324.889.561,24

Internationale Bank voor
Wederopbouwen Ont-
wikkeling 1.832.778.920,-. fr.

Andere bewaarnemingen fr. 19.440.016.176,57
Totaal. . fr. 41.139.473.326,31

Statutaire en reglementaire borgtochten van
het Beheer, de Discontokantoren en het perso-
neel . fr.

De verklaring van deze rubriek wordt
gegeven op blz. 82 van het verslag van VOrig

jaar. . 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 ver-
bintenis van de Bank,
voortspruitend uit de rug-
tekening aan toonder van
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118.932.779,50

Diverse ontvangen
borgtochten

Waarborg-
certificaten
van de Schatkist

2.260.000.000,- ontvangen

63.746.179,85

Borgtochten
verleend
ten gunste
van het Personeel

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



de schatkistcertificaten in
U.S.A.-dollars en aan Ame-
rikaanse banken gecedeerd,
bij onderstaande uitgiften :

a) In Maart 1948 : lening
van de Schatkist groot
$ 50.000.000 op half-
lange termijn (Belgisch
Staatsblad van 1 Maart
1948); nog in omloop
zijnde certificatenvan
de tiende' en laatste
semestrialiteit per
15 Maart 1953, zegge
$ 5.000.000 waarvan de
tegenwaarde, à fr. 50,15
per dollar, beloopt. fr. 250.750.000,--

b) In April 1952 : lening
van de Schatkist groot
$ 50.000.000 op half-
lange termijn (Belgisch
Staatsblad van 30 April
1952) aflosbaar in tien
semestrialiteiten van
$ 5.000.000 elk, betaal-
baar per 15 Juni en per
15 December van de
jaren 1953 tot 1957 : '
Tegenwaarde, àfr. 50,15
per dollar, der in om-
loop zijnde certificaten,
zegge $ 50.000.000 . fr. 2.507.500.000,--

Totaal. . fr. 2.758.250.000,~-
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Portefeuille en allerlei tegoed. . fr. 561.0 Il. 979,90 Schatkist

Diverse waarden waarvan de Staat eigenaar is :

Gewone aandelen
N.M.B.S.. . fr. 1.000.000.000,--

Deelhebbende obligatiën
N.M.B.S. . . fr. 638.305.187,-

Schatkistbons van de Rege-
ring van het Groothertog-
dom Luxemburg (Bel-
gisch-Luxemburgs
Accoord) . fr. 1.625.001.300,--

2 1/2 pCt certificaten 1950
van het Koninkrijk der
Nederlanden (overeen-
komst op 7 September
1949 te Parijs getekend)

fr. 1.900.000.000,--
4 1/2 pCt certificaten N.M.

voor Goedkope Woningen
en Woonvertrekken . fr. 2.240.160.000,--

4 1/2 pCt certificaten van
de N.M. voor de Kleine
Landeigendom . . fr. 563.850.000,---

Diverse waarden. . fr. 226.194.774,50
fr. 8.193.511.261,50

Diverse waarden door de Staat Ln bewaring
genomen:

Waarden door derden gede-
poneerd . . fr. 3.813.603.583,32

Dienst van de ingeschreven
schuld . fr. 12.063.236.900,-

--------
Te transperteren : fr. 15.876.840.483,32 8.754.523.241,40
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Transport : fr. 15.876.840.483,32 8.754.523.241,40

Deposito- en Consignatiekas
fr. 38.392.444.999,53

Als borgstelling gedepo-
neerde waarden . fr. 1.726.004.376,15

fr. 55.995.289.859,-

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. 137.652.325,---

Af te leveren waarden. . fr. 7.210.137.952,50

Ingetrokken effecten . fr. 213.826.587,50

Fonds voor Delging van de Staatsschuld. . fr. 5.891.225.890,--

Muntjonds :

Overheidsfondsen . fr. 3.816.364.685,--
Totaal. . fr. 82.019.020.540,40

Rentenfonds,
gedeponeerde
effecten

Pel' 31 December 1952 door de Bank in
bewaring genomen effecten, toebehorende aan
het Rentenfonds, opgericht krachtens de
besluitwet van 18 Mei 1945 . fr. 3.128.188.795,--

Algemene Spaar- a) Voorlopige beleggingen · fr. 5.882.115.463,76
en Lijfrentekas

b) Beleende fondsen · fr. 14.079.450,--

c) Neergelegde waarborgen . · fr. 72.990.257,-

Totaal. · fr. 5.969.185.170,76
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VERDELING VAN DE NETTO-WINST VAN HET BOEKJAAR 1952

Totaal van de te verdelen netto-winst.

23.862.709,88
19.090.167,90

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

2. Van het overschot, hetzij fr. 238.627.098,84.
a) 10 % aan de reserve
b) 8 % aan het personeel

3. Van het overschot, hetzij fr. 195.674.221,06.
a) Aan het Rijk 1/56•

b) Aan de aandeelhouders, een tweede dividend .
c) Het saldo aan de reserve

39.134.844,21
156.000.000,-

539.376,85

262.627.098,84

DIVIDEND TOEGEKEND VOOR HET BOEKJAAR 1952

AAN ELK AANDEEL VAN FR. 1.000,-

Eerste bruto dividend. · fr. 60,-
Tweede bruto dividend · fr. 390
Totaal bruto dividend · fr. 450
Mobiliënbelasting · fr. 135
Netto-dividend · fr. 315

Dit dividend IS betaalbaar 1 Maart 1953 op vertoon van
coupon n" 151.

De Regentenraad

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

De Gouverneur.
Maurice FRERE.
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Balans

Winst= en Verliesrekening

Orderekeningen



ACTIVA

,

,

BALANS PER

Goudvoorraad

a) in buitenlandse deviezen

b) in Belgische franken

Te ontvangen deviezen en goud .

Tegoed op het buitenland

Vorderingen op het buitenland in het kader van betalingsaccoorden :

l zonder speciale provisie

a) E.B.U. met specialeprovisie .

overeenkomst van 28 November 1952 .
b) landen, leden van de E.B.U ..
c) andere landen

Debiteuren wegens termijnverkopen van deviezen en goud .

Handelspapier op België .

Voorschotten op overheidsfondsen

Mobilisering van specialerekeningen E.B.U. (besluiten 22-3-1952 en 26-7-1952)

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

Tegoed bij de Dienst der Postchecks
rekening A
rekening B

Geconsolideerde vordering op de Staat (art. 3, § b van de wet van 2-8Juli 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
~-
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fr. 35.180.647.329,15

1.431.083.403,64

498.027,40

2.492.500.000,-

10.065.625.000,-

3.871.765.895,-

1.013.259.105,-

1.639.645.660,41

646.241.966,82

1.476.752.028,45

9.152.065.081,45

394.067.465,63

165.729.154,-

6.035.000.000,-

445.000.000,-

225.000.000,-

344.794.629,36

1.726.433,5B
803.000.000,-

34.762.629.634,33

1.478.153.751,23

166.526.828,09

888.601.662,45

673.678.075,36

p.m.

225.232.740,0~

113.579.223.871,38



31 DECEMBER 1952
PASSIVA

Bankbiljetten in omloop .

Rekeningen-courant en diversen

l gewone rekening .

Schatkist Rekeningen Accoord voor Economische
Samenwerking

Organismen door bijzondere wet beheerd en openbare
besturen

fr. 23.647.328,20

1.340.801.570,51

405.353.595,72

2.446.047.994,82

476.427.145,60

252.906.399,27

447.034.365,16

Banken in België

Banken in het buitenland gewone rekeningen

Particulieren

Te betalen waarden

. Verbintenissen tegenover het buitenland in het kader
van betalingsaccoorden :

Landen, leden van de E.B.U. 1.471.462.797,61

76.426.516,67

803.000.000,-

Andere landen al
bi

Totaal der verbintenissen op zicht

Speciale rekeningen wegens voorschotten E.B.U. (besluiten 22-3-1952 en
26-7-1952)

Te leveren deviezen en goud

Pensioenkas van het Persooneel .

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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fr. 97.783.668.100,-

5.392.218.399,28

2.350.889.314,28

105.526.775.813 56

3.871. 765.895,-

1.482.971.877,44

673.678.075,36

106.400.035,18

400.000.000,-

231.993.311,98

234.410.101,57

788.601.662,45

262.627.098,84

113.579.223.871,38



WIN ST- EN VERLIESREKENING ].----------------------------------------------------------------------,------------------~~DEBET

8.556.717,71
137.544.070,- 146.100.787,71

Algemene onkosten
Onkosten op aankoop, verkoop en 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 X % .

b) Zegelrecht op de biljettenomloop .

fr. 292.683.001,07
4.305.199,-

28.562.000,-
31.424.556,15 *

172.311.946,20 \1

~

Overschrijving naar de overgangsrekeningen van het passief voor fiscale
voorziening

Overschrijving naar het Voorzieningsfonds van de winst op verkoop en incassering
van effecten

Te verdelen netto-winst

75.700.000,-

6.931.349,70
262.627.098,84

1.020.645.938,67 i-

ORDEREKENINGEN PEF a
Te inkasseren waarden .
Geopende documentaire kredieten .
Diverse bewaarnemingen :

Onderpand »[d voorschotrekeningen op Belg. overheidsfondsen
Renteloze schatkistcertificaten neergelegd in onderpand van deI

mobilisering van speciale rekeningen E.B.U. (besluiteIl ,
22-3-1952 en 26-7-1952)

Waarborgen verleend door disconto-cedenten
Obligaties van de Muntsaneringslening .
I nternationaal 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. . . . . .
Schatkistbons van de Luxemb. Regering (Belg.-Lux. acc.)
2 X % Certificaten 1950 van het Koninkrijk der Neder~

landen (Overeenkomst te Parijs getekend op 7-9-49) .
4 X' % Certif. N.M. vr Goedkope Woning. en Woonverf
4 X % Certif. N.M. voor de Kleine Landeigendom.
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 Besluit van de Regent ad. li
17 Januari 1949 betreffende het van onwaarde maken van,
de niet aangegeven Belgische effecten aan toonder . r

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

Overheidsfondsen .

Rentenfonds, gedeponeerde effecten
Algemene Spaar- en Lijfrentekas :

Voorlopige belegging~n .
Beleende fondsen .
Neergelegde waarborgen



Disconto, wissel, intresten en provisies

Provenu d" overheidsfondsen en andere effecten verworven krachtens de statuten

Winst op verkoop en incassering van effecten .

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 voorrekening van de Schatkist (Overeenkomst van 18 Maart 1946)

~,...PER 31 DECEMBER 1952

l'
'I

I
i

"

I
,1

CREDIT

fr. 746.984.154,75

64.135.814,20

6.931.349,70

5.003.148,06

52.619,-

102.178.443,96

93.099.906,-

2,260.503,-

~ 31 DECEMBER 1952

,,_ 1.020.645.938,67~-~------------------------------------------------------------------~------------------~

10.447.589.917,50

1.061.064.000,-
20.762.751,-
12.372.000,-

8.324.889.561,24
1.832.778.920,-

19.440,016.176,57

561.011.979,90

1.000.000.000,-
638.305,187,-

1.625.001.300,-

1.900.000,000.-
2.240.160.000,-

V 563.850.000,-

~l',
~;;i ~
~Ji 3ri! , - .813.603,583,32
.; 12.063.236.900.-
~ 38.392.444.999,53

1~

8.193.511.261.50

55.995.289.859,-

137.652,325,-
7.210.137.952,50

213.826.587,50
5.891.225.890,-

3.816.364.685,-

5.882.115.463,76
14.079.450,-
72.990.257,-

fr. 27.408.450,30
12.959.112,93

41.139.473.326,31
118.932.779,50

2.260.000.000,-
63.746.179,85

2.758.250.000,-

82.019.020.540,40
3.128.188.795,-

5.969.185.170,76





Verslag van het College der Censoren





Mijne Heren,

Het College der censoren is diep getroffen geweest door het
overlijden van de heer Louis Lagage op Il April 1952.

De heer Lagage werd door de algemene vergadering der aandeel-
houders van 27 Februari 1950 tot censor verkozen. Hij nam actief
deel aan de werkzaamheden van het College der censoren en van de
Algemene Raad.

Zijn vroegtijdig afsterven wordt ten zeerste betreurd.

De leden van het College sluiten zich aan bij de hulde door de
Regentenraad gebracht aan de nagedachtenis van twee zijner leden,
de heren Raoul Miry en Frans Versichelen die sedert 1948 aan hun
zijde in de Algemene Raad zetelden.

Mijne Heren,

Het College der censoren heeft zijn opdracht, bepaald in art. 67
der statuten van de Bank, voortgezet.

Alvorens de begroting der uitgaven te stemmen, heeft het
College de door de diensten overgelegde bewijsstukken betreffende
de uitgaven over het boekjaar 1952 en de begrotingsvoorstellen voor
het jaar 1953, grondig onderzocht.

Het heeft zijn goedkeuring gehecht aan de balans en de winst-
en verliesrekening per 31 December 1952, die door de Regentenraad
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binnen de bij art. 35 der statuten bepaalde termijn werden voorgelegd.
Deze goedkeuring werd voorafgegaan door boekhoudkundige
verificaties en verscheidene steekproeven in de inventarisbestanddelen.

Overeenkomstig art. 70 der statuten, werd de verdeling der
winsten definitief geregeld door de Algemene Raad.

** *
De leden van het College hebben deelgenomen aan verschillende

inspeeties der diensten.

Zij hebben de verbetering in de organisatie der diensten die het
nieuw gebouw hebben betrokken, op prijs kunnen stellen, alsmede
de toewijding waarvan al de leden van het personeel verder blijk
geven bij de vervulling van de hun toevertrouwde taak.

Het College betuigt hun zijn grote voldoening.

Tevens dankt het de Directie der Bank die Immer de vereiste
documentatie te zijner beschikking heeft gesteld.

De leden van het College der censoren,

Maurice MOGIN,
Fernand DUCHENE, Secreiaris,
Jean BRAT,
Auguste JADOUL,
Louis LECLERC,
Nicolas BOOST,
Louis DELVAUX,
René GEURTS.

De Voorzitter,
Victor PAREIN.
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Hoofdbank

Bijbanken = Agentschappen

Discontocomité en -kantoren

Groothertogdom Luxemburg





HOOFDBANK

DIRECTIECOMITE, REGENTENRAAD, COLLEGE DER CENSOREN

GOUVERNEUR H. Maurice FRERE.

VIOE-GOUVERNEUR H. Adolphe BAUDEWYNS.

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

REGENTEN HH. Paul CHARLES,
Henri DERAEDT,
André HUYSSENS,
Léon-A. BEKAERT,
Albert DEW ANDRE,
Emile VAN DIEVOET,
Yvan FEYERICK,
August COOL.

OENSOREN
,

HH. Victor PAREIN, Voorzitter,
Maurice MOGIN,
Fernand DUCHENE, Secreiaris,
Jean BRAT,
Auguste JADOUL,
Louis LECLERC,
Nicolas BOOST,
Louis DELVAUX,
René GEURTS.

SOHATBEW AARDER H. Georges PIRSOUL.

SEORETARIS Juffr. Elisabeth MALAISE.

Regeringscommissaris H. Joseph VANHEURCK.
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Economische Studiën
en Documentatie :

Studiën en Documentatie

Statistiek :
Bankcrediet

Buitenland :

Wisselreglementering

Buitencontr6le
Wisseldienst

Thesaurie:
Hoofdlcas

Invorderingskas
Rijkskas :

Effecten :

Open Bewaarnemingen

Overheidsfondsen

Disconto :

Geschillen :

Algemene Boekhouding

Algemeen Secretariaat

Algemene Inspeetie :

Dienst van het Personeel

Gebouwen:

Drukkerij en Technische diensten

Bilietten. :

M edico-sociale dienst

Discontocomité
Brussel:

ALGEMENE DIENSTEN

HH. J ..J. VINCENT,
P. KAUCH,
H. GAU'I'IER,
O. BRONCHART,

R. LIBRECK,
C. de STRYCKER,
F. FLAMAND,
J. van WEDDINGEN,

F. SIMONART,
J. HORSMANS,
P. FESTERAERTS,

A. EGGELPOELS,
T. ROSSAERT,
M. HUWAERT,

R. MAGDONELLE,

E. CHARLES,

G. PREVOST,

M. JORDENS,

R. GALLET,

L. WYNGAARD,

M. VAN GOETHEM,

C. AUSSEMS,

M. GOELEN,

Dr L. HANNAER'l'.

HH. P. ECTORS,
J. de COOMAN,
P. DELBAERE,
O. BOSSAERT,
E. HAYOIT,
M. WAUCQUEZ.
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Onderdirecteur, Chef van het Personeel.
Lnspecteur-qeneraal.

Afdelingshoofd,

»

Onderdirecteur.

Inspecteur-generaal,

»
Afdelingshoofd.

H 00[dkassier, Onderdirecteur.

Afdelingshoofd,

»

Onderdirecteur.
Afdelingshoofd,

»

Onderdirecteur.

Chef van de Juridische dienst, Onderdirecteur.

Inspecteur-generaal,

»

»

»

Architect.

Hoofdingenieur der Technische diensten.

Afdelingshoofd.



Aalst

Aarlen

BIJBANKEN

Antwerpen

Beheerder: H. A. NEVEN.

HH. C. BOOST,
J. COLLIN,
R. GORIS,
F. VERREPT.

Discon tokan toor

Luik

Beheerder: H. A. IDERNAUX.

HH. Chevalier M. de LAMINNE de BEX,
E. LAMARCHE,
P. HERMAN,
Baron G. van ZUYLEN.

Discontokantoor

Luxemburg (Groothertogdom Luxemburg)

Beheerder: H. J. VANDERGUCHT.

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

Discontokantoor

AGENTSCHAPPEN

AGENTSCHAPPEN MET EEN DISCONTOKANTOOR

Agenten Leden der Discontokantoren

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

P. FABRI, 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,

C. SIBILLE,

G. THIRIAUX,

Leden der Discontokantoren

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

HH. G. DUCHATEAU,
J. SEGARD,
H. BOUT'I'IAU.

HH. R. TERMOTE,
R. RAPAERT de GRASS: ,
I. JANSSENS de BISTHOVEN.

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

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

HH. R. DE COUX,
M. SCHOOFS,
Baron R. de VILLENFAGNE

de VOGELSANCK.

HH. E. CARBONNELLE,
E. THORN,
V. VANDERBORGHT,
M. COUPLET.

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

HH. Baron BRAUN,
F. BEERNAERTS,
Graaf H. de HEMP'l'INNE.
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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. C. PRION,
J. PREUD'HOMME,
H. DELATTRE,
Graaf G. de LIEDEKERKE.

Kortrijk M. DE SCHAEPMEESTER, HH. J. DUMONT,
P. DELVA,
P. DE WITTE.

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

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

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

Moeskroen G. GINION, HH. A. SCARCEZ,
G. BLANCKE,
J. CASIER.

Namen Baron
de. MOREAU d'ANDOY,

HH. F. mCGUET,
O. mCGUET,
L. HUART.
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Agenten

Neufchâteau HH. M. CABY,

Nijvel

Oostende

Oudenaarde

Péruwelz

Philippeville

Roeselare

Ronse

Sint·Niklaas

A. CAUPAIN,

J. VILENNE,

P. HERTSCHAP,

R. PINSART,

J. TIELEMANS,

K. DEWAELE,

E. BURLION,

F. LEFEVER,

Leden der DiBcontokantoren

HH. L. GOURDE'!"
A. MINETTE,
H. ZOUDE.

HH. E. de STREEL,
E. DESCAMPE,
P. HUYSMANS.

HH. E. DE VREESE,
F. LOOTENS,
D. SERRUYS.

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

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

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

HH. A. DE MEESTER·D'HOORE,
J. SOUBRY,
F. DE CLERCQ.

HH. R. VAN BUTSELE,
J. TASTE,
A. DELACROIX.

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

Tongeren

Turnhout

Verviers

Waver

Zinnik

Boom

Ieper

Malmédy

Marche

Veurne

Agenten

HH. F. DE KEYSER,

E. HUYBRECHT,

J. MASSET,

M. CHAUVIAUX,

G. SEMAILLE,

A. TOURNAY,

Leden der Discontokantoren

HH. J. GILAIN,
L. HALFLANTS,
J. DELACROIX.

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

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

HH. A. PELTZER,
L. VAN GINDERTAELEN,
L. DUESBERG.

HH. C. HOURDEAU,
J. PATRIARCHE,
J.·E. VAN DEN HAUTE.

HH. L. BASTIN-PONCEAU,
G. DEFEVRIMONT,
H. le MAISTRE d'ANSTAING.

AGENTSCHAPPEN ZONDER DISCONTOKANTOOR

Agenten

HH. M. WELLEMANS,

L. NEIRYNCK.

L. VANDERWINKEL,

A. D'HAUWE,

F. LEFLERE, a.i,
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BIJLAGEN





BIJLAGE 1

OVERHEIDSFONDSEN IN HET BEZIT VAN DE BANK

OP 31 DECEMBER 1952

Overheidsfondsen verworven krachtens artikelen 18 en 21 der statuten:

3 1/2 pCt
3 1/2 pCt
4 pCt
4 pCt
4 pCt
4 1/2 pCt
4 1/2 pCt
4 1/2 pCt
4 pCt
4 pCt
4 pCt
4 pCt
4 pCt

3 pCt

4 pCt
4 pCt

Belgische Schuld 1937.
Belgische Schuld 1943.
Belgische Geünificeerde Schuld, le reeks.
Belgische Geünificeerde Schuld, 2e reeks.
Bevrijdingslening 1945.
Belgische Lening 1951.
Belgische Lening 1952/62.
Belgische Lening 1952/64.
Oorlogsschade 1921.
Oorlogsschade 1922.
Oorlogsschade 1923.
Belgische Lotenlening 1941.
Lloyd Royal Belge.
Genotsaandelen Nationale Maatschappij van Belgische

Spoorwegen.
Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen (Januari-

Juli) .
Loten Congo 1888.
Koloniale Schuld 1906.
Koloniale Schuld 1936.
Aandelen Compagnie des Chemins de fer Katanga-Dilolo-

Léopoldville, « K.D.L. », reeks A.
Aandelen Compagnie des Chemins de fer Katanga-Dilolo-

Léopoldville, « K.D.L. », reeks B.
Kapitaalsaandelen Centrale Bank van Belgisch Congo en

van Ruanda-Urundi.
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 1952

BIJLAGE 2



T VA
WEEKSTATEN IN HET « STAATSBLAD» GEPUBLICEERD IN 1952

....f·. .

AC I (millioonen franken) ,,-' .-.
I I Tegoed bij de Dienst I I I

I Debiteuren I Overheidseffecten Geconsoli- ITegoed op het buitenland Vorderingen op het buitenland Mobilisering (art. 20 der statuten Iin het kader van betalingsaccoorden der Postchecks I deerdeTe Voorschollen van Overeenkomsten van 14-9-48 en 15-4-52)
OverheidJ-wegens

speciale ------"- I- -I vorderingontvangen termijn- Handelspapier I Papier uit- Deel- en I
op de Staat fondseD

"
Goud- Europese Betalingsunie op rekeningen gegeven door I

(art. 18 en 21
DATA In in Landen, verkopen instellingen Andere Luxem-

IRekening A
(art. 3, § bvoorraad deviezen

leden Andere op België overheids- E.B.U. Schatkist- waarvan de Belgische burgse pasmunt
der statuien)buitenlandse Belgische zonder met van

I

(besluiten Rekening B van de wetverbintenissen overheids- schatkist-en goud speciale speciale Overeenkomst van landen deviezen fondsen 22-3-52 certificaten door de Staat

I

vandeviezen franken van 28-11-52 de E.B_U. I en goud en 26-7-52) gewaarborgd effecten certificaten
28 Juli 1948)provisie provisie

I zijn -II I

I
. I

1.016
1

I
3 Januari 1952 31.447 181 - I - 10.066 5.136 - 4.985 884 2.224 I 8.009 290 --- 5.445

1 1.821 I 69 - 192 1 I 34.860 1.221 ,
31.131 163 10.066 5.136 7.352 290 5.225 2.024 62 195 2

I
34.860 1.22110 » ..... - - - 5.660 880 2.084 I -- ---

! 1.010 I
1.22117 31.779 224 - - 10.066 7.000 - 3.421 925 2.365 6.881 278 _. ! 5.365 I 2.296 I 78 - 212

I

2 i 1.008 I 34.860» ......

1.008 I 1.22124 31.779 162 - - 10.066 7.000 -- 4.034 I 883
2.

323
1

6.492 248 I - I 5.350 I '>1"H I 46 --- 218 2 i 34.823» ..... ,
-". e, I

1.22131.529 162 10.066 7.000 i 774
1

5.125 ~9 20.7 2 34.82331 » ...... - - - 4,582 864 I 2.287 7.5b1 - 2.820 I DrJ --- I 1.004

1I I 2 1.012 34.823 1.2217 Februari 31.136 170 - -- 10,066 7.000 -- 5.363 839 2.284
1

7.349 360 -- 5.675 2.127 42 - 199.....
987 i 1.22114 » 31.423 207 - - 10.066 8.446 - 3.043 839 1.847 7.646 379 - 6.57.1 I 1.855 I 25 ---- 214 2 34.823 I.....

I I
34.823 1 1.22121 31.132 157 -- - 10.066 8.446 4.010 854 1.720 i 6.902 325 ---- 7.865 -- I 18 - 223 2 942 I

» ..... --

I

I

1.22130.483 509 - - 10.066 8.446 4.268 919 7.595 469 8.390 I 19 213 2 929 34.82328 » ..... - 1.218 i _._- --~ I --

I
I

918 I 1.2246 Maart ..... 30.483 798 - - 10.066 8.446 -- 5.1:'32 907 1.391 8.126 433 -- 6.655 i 545 13 --- 191 2 34.763I
922 I 1.23813 » ..... 30.483 414 --- - 10.066 8.446 -- 5.959 922 1.332 I 6.737 245 - 6.995 I 490 23 --- 207 2 34.763

20 » ..... 31.187 1.287 - -- 10.066 9.858 -- 3.724 9313 1.117 I 5.858 252 ----- 7.130 i 772 19 - 213 2 870 I 3-1.768 1.253
31.187 1.212 - - 10.066 9.858 I

5.493 302 7.165 I 830 12 219 1 770 34.763 1.26J27 » ..... -- 3.752 949 1.551 i -- --

3 April ..... 31.1871 1.132 - - 10.066 9.858 --~ 4.001 687 1.666 i 7.620 417 ---- 6.421, 1.618 48 -- 191 2 776 34.76:3 1.278
9 » ..... 31.077 1.123 - --- 10.066 9.858 - 4.358 679 1.666 6.919 179 -- 6.890 1.60.9 58 --- 185 2 769 34.763 1.289

17 » ..... 31.189 1.825 -- -- 10,066 11.130 -~ 2.27.5 672 1.458 I 6.382 273 --- 7.950 I L155 60 300 208 2 7öa 34.763 1.300
24 » ..... 31.689 1.393 - ----- lO.066 11.130 --- 2.397

I
641i 1.62';1 6.004 28.5 --- 8.226 1.124 50 300 206 2 751 34.76;) 1.306

30 » ..... 31.886 1.430 - - --- IO.066 11.130 -- 2.555 648 2.134 . 7.1338 441 --- 8.645 1.157 50 300 193 2 724 34.768 1.314
i

1.4238 Mei ..... 31.886 1.517 -- -- 10.066 11.130 -- 3.168 665 2.43:1 I 6.565 298 ...- 8.555 980 20 300 280 2 712 34.76iJ
15 » ..... 32.291 2.010 - 394 10.066 11.130 -- 1.846 679 2.927 6.440. 467 - 8.210 500 - 300 292 2 723 34.763 1.470
21 » ..... 32.091 2.004 - 394 10,066 11.130 -- 1.967 701 1.517 6.943 3118 - 7.721i - - 300 288 2 728 34.76:3 1.373
28 » ..... 32.485 1.344 - - 10,066 11.130 - 2.286 700 1.317 5.863 268 ---- 9.045 -- -- 300 290 2 i 678 34.76B 1.382

5 Juni ..... 32.485 1.791 - - 10.066 11.130 -- 2.954 711 1.30g 6.581 5ou. ..- 8.580 7V3 --- 300 260 2 678 34.763 1.392
12 » ..... 32.485 I 1.792 -- - 10.066 11.130 - 3.278 699 1.308 5.902 2Hi -- 9.130 124 - 1300 263 2 7l!:! 34.763 1.400
19 » ..... 33.293 1.792 -- -- 10.066 11.130 - 2.180 683 1.555 5.140 277 --- 8.880 264 - 300 257 2 690 34.763 1.415
26 » ..... 33.468 807 - - 10,066 11.130 2.415 695 1.318 5.220 250 9.035 672 300 239 I 2 637 34.763 1.429- -_.- -

I3 Juli 33.469 1.247 - -- 10.066 11.130 2.671 679 1.644 6.647 411 -- 7.915 1.979 20 300 188 2 627 34.763 1.443--
I 1.45810 » ..... 33.469 1.002 - - 10.066 11.130 - 2.952 676 1.643 6.473 279 -- 7.535 2.298 40 300 184 1 628 34,763

17 » ..... 36.759 2.417 --- - 10.066 4.630. 1.344 680 1.69,1: 7.054 314 -- 3.490 2.200 71 300 181 2 628 34.763 1.464-

1.46824 » ..... 36.760 2.078 -- - 10.066 4.630. 1.716 665 1.494 6.945 195 -- 3.980 1.805 86 115 19;1 -2 607 34.763-
1.47231 » ..... 36.760 I 1.902 - - 10.066 4.630. 1.929 675 1.494 7.052 468 -- 5.230 2.279 66 115 188 12 601 34.763-

7 Augustus ..... 36.760 1.814 - _._- 10.066 4.630 2.036 681 1.494 6.094 232 - 6.435 2.175 57 115 173 1 612 34.763 1.475-
1.47512 » ...... 36.760 1.709 - --- lD.066 4.630 ---- 2.071 666 1.395 5.330 216 _ ..- 7.0.70 1.780 .54 115 1911 ~ 614 34.76321 » ...... 36.760 1.639 -- -- 10.066 4.847 -- 1.304 689 1.395 6.063 267 - 6.860 25 212 115 204 2 616 34.763 1.475

28 » ...... 36.760 1.360 - -- 10.066 4.847 1.491 661 1.395 5.409 269 - 7.940 - 206 115 216 2 622 34.763 1.475--
4 September .... 36.760 1.214 -- -- 10.066 4.847 1.706 691 1.194 6.009 426 - 7.480 675 14'7 115 230 2 628 134.763 1.475-

1.47411 » ...... 36.197 1.264 - -- 10.066 4.847 - 1.650 628 1.194 5.122 245 B 9.035 - 82 115 257 2 616 34.76318 » ...... 35.911 1.089 -- - 10.066 4.685 1.415 638 1.206 4.371 259 3 8.425 524 15 115 282 2 621 34.763 1.474-25 » ...... 35.897 938 --- -- 10.066 4.685 - 1.783 645 1.206 3.981 271 4 8.865 l31j 15 115 297 :3 647 34.7613 1.475
2 October ...... 35.675 1.023 -- 499 10.066 4.685 - 2.039 629 1.206 4.366 436 247 8.605 1.111 88 115 278 1 685 34.763 1.47n--
9 » ...... 35.675 1.753 - 499 10.066 4.685 -- 2.051 641 1.773 3.530 285 156 8.790 988 80 115 322 2 699 34.763 1.475

16 » ...... 35.675 1.754 -- 499 10.066 4.685 - 2.133 626 1.773 3,036, 204 155 8.565 764 66 115 335 2 732 B4.763 1.475
23 » ...... 35.674 1.941 --

I 499 10.066 4.843 --- 1.347 64B I 1.773 3.541 241 56 8.180 552 ,14 115 340 1 734 34.763 1.475
29 » ...... 35.674 1.826 - 499 10.066 4.843 - 1.5613 629 1.773 3.831 281 5 9.100 465 21 115 348 1 761 34.763 1.474

I

6 November ..... 35.506 1.955 - 997 10.066 4.843 - 1.766 6B7 1.773 3.909 285 5 9.395 346 70 115 329 1 77G 34.763 1.474
12 » ...... 35.297 2.125 - 1.277 10.066 4.843 - 1.847 637 1.773 3.574 224 3 9.505 48 115 344 1 783 34.763 1.474I --20 » ...... 35.547 1.877 - I 1.558 10.066 4.730 1.045 605 1.771 3.745 266 128 8.120 16 115 362 2 782 34.763 1.463-- --27 » ...... 35.547 1.882 - 1.726 10.066 4,730 1.276 617 1.771 3.897 349 3 8.355 20 115 360 2 792 34.763 1.473- ---
4 December ..... 35.547 1.897 - 3,221 10.066 4.361 370 1.5713 611 1.771 4.755 226 3 6.165 140 112 11.5 361 2 804 34.763 1.472

11 » ...... 35.679 1.620 - 3.277 10.066 3.996 735 1.749 601 1.771 5.052 213 102 4.380 251 120 380 :2 801 34.763 1.472----18 » ...... 35.278 1.643 - 3.053 10.066 4.118 767 1.120. 662 1.461 4.734 3;36 118 5.060 136 1813 382 2 805 34,763 1.472--24 » ...... 35.294 1.431 - 3.053 10.066 3.755 1.130 1.17û I 654 1.477 5.456 3116 18 5.430 231 356 2 818 I 34.763 1.472- -30 » ...... 35.294 1.340 - 3.053 10.066 3.844 1.041 6.710 I 385 .l 5.965 526 217 347 2 813 I 34.763 1.4721.410 I 658 1.477 v -



WEEKSTATEN IN HET « STAATSBLAD» GEPUBLICEERD IN 1952
(millioenen franken) PASSIV A-

1

Gebouwen,

lIlalerieel en

lIleubelen

Waarden
van de

Pensioenkas
van hel

Personeel

TOTAAL

ACTIVA

Bankbiljetten

in omloop

Rekeningen-courant
Verbintenissen teqenover

hel builenland in hel kader
van belalinqsaccoorden Totaal

Spaciale rekeninqen (1;
weqens

voorschotten E.B.U.
I-~~~~~~~--,~~~_·--'--- -------------------------

Schatkist

Gewone
rekening

Rekeningen
Accoord voor
Economische

Samenwerking

Banken
In het

buitenland :
gewone

rekeningen

Diverse
rekeningen-

courant

Andere landen der
1-~~--,----~~-ITe leveren

deviezen

van

Landen,
leden ~---~~ verbintenissen

de E.B.U. al bi I
op zicht

Besluiten
22-3-52 Schatkist

en 26-7-52

en qoud

Pensioenkas

van hel

Personeel

Diversen Kapitaal

Reserves

en

afschrijvinqs-

rekeninqen

TOTAAL

PASSIVA
DATA

542
542
542
740
740

740
740
740
710

740
740
740
740

740
740
74')
740
740

740
740
740
740

740
740
740
740

I740
740
740
740
740
740
740
740
740

740
740
740
740

740
740
740
740
740

740
740
740
740

740 I
740 I

740
740
740

58H I
611 I
614
667
667

669
669
669 I669
668
668
660
669 I

669
66D
672
672
672

670
670
670
670

669
669
670
670

667
667
667
667
667

668
66B
668
668
66'!
665
665
665
6661
662
662
665
665
664

1664
672
672
660
674
674
674
674

1.284 1

1.173 I

1.258 I
3213 :
407

1405 I
440
311
428

327
405
380
7'71

421
551
397
460
449

477
420
509
555

492
459
404
688

1

565
637
595
605
598

630
620
794
7157

815
689
767
830

860
838
831
837
854

815
914

1.174
839
956

1.060
865
998
933

110.256
109.687
110.395
109.519
111.914

111.483
111.447
110.426
111.407

111.828
111.057
111.093
111.573

113.565
113.446
113.586
113.831
116.637

116.650
116.340
114.279
113.884

116.116
115.444
114.501
114.544

117.173
116.941
110.059
109.580
111.707

111.651
110.937
109.504
109.762

110.647
-109.654
108.036
108.026

110.258
110.588
109.656
109.070
110.297

111.230
111.012
109.547
109.995

110.700
109.504
108.438
109.331
111.728

I\)4.970 I
£14.238 '
93.048 i
92.610 I
94.197

1

94.494
93.69·1
93.018
93.637

94.692
93.829
93.300
93.139

95.206
94.940
94.026
93.707
95.772

95.697
D4.7HB
94.308
94.401

96.260
95.62fi
94.840
94.671

96.731
96.265
96.000
G5.602
97.175

97.188
96.443
95.372
95.46fi

7,3
1

1

,

2,8
4,6
ö,7 I
36 I

4:0 I
6,7

1
4,5
4,1 1

7,1 I
7,9
6,8
4,1

1,9
4,8
2,4
5,5
5,9

6,6
6,4
5,1
3,2
6,5
4,6
4,1
2,5

5,6
4,6
6,7
3,1
5,5

2,5
5,2
5,1
4,1

4.7
4,0
e.s
7,1

6,0
2,2
7,2
3,0
1,9

5,3
5,5
5,3
3.4

4,4
6,3
6,6
3,8
4,7 I

1.05:
1.055
1.059
1.092
1.091

1.073
1.104
1.112
1.140

1.142
1.237
1.221
1.241

1.217
1.281
1.249
1.284 I
1.294 I
1.338
1.349
1.317
1.308

1.236
1.255
1.269
1.250

1.312
1.328,
1.432
1.433
1.450

1.395
1.455
1.388
1.394

430
370
54G 1

50.1
442

420
362
304
273
49G
422
418
63:)

345
310
262
454
366

337
357
334
31G

477
474
400
441

398
390
408
47,y
49iJ

369
462
358
363
ö2!5
31;"5
323
321:)
401
39:!.
40:!
402
412

39:;
39S
395
42;)

432
43(i
45:1
497
472

1.605 l,

1.702
1.581
1.916
2.353

1.253
1.262
1.277
1.426

1.24G
1.31ô
1.274
1.192
1.768

1.437
1.427
1.620
1.478

1.532
1.547 I
1.509
1.477
1.689

613
621
337
362 I
660 I

94
115
11£1
115
12t

122
128
139
170 1

188
191
198
205

203
292
290
302
306

246
282
264
217

192
155
168
184

166
173
151
156
166

159
167
178
196

186
129
140
133

31
31
31
33
28
35
33
31
40
56
72
78
80
68

1.016 Il

1.010
1.008 I
1.008 ,
1.004 I

I
1.012

987
942
929

918
922
870
770

776
769
760
751
724

712
72H
728
678

678
718
690
637

627
628
628
607
601

612
614
616
622

628
616
621
647

, 685
699
732
734
761

776
783
782
792

,
I

804 I
801 i
805
813
813

99.786
99.114
97.706
97.611
99.872

99.497
98.808
97.824
99.320

99.598
98.879
97.716
97.755

1.405
1.410
1.358
1.358

1.358
1.344
1.342
1.350
1.3fiO

1.35B
1.3,54
1.310
1.310

1.331
1.341
1.341
1.341
1.341

1.905
2.165
1.867
2.350

1.631
1.686
1.438
1.549

1.522
1.457
1.431
1.472
1.567

1.375
1.512
1.275
1.282

1.500
1.298
1.322
1.5117

1.417
1.375
1.417
1.1M
1.614

1.450
1.313
1.314
1.322

467
361
438
812

521 I
584
264
214

340
42Ç)

487 Il

611
841

872
411
479
695

712
916
537
760

1.123
1.248

555
708
827

923
1.181

766
1.066

1.087
1.099

426
83B

967
974

1.171
811

1.163

1.126
1.13:1

306
508

580 1

707
618
719

1.156

99.611
99.483
98.516
98.586

100.876

100.584
99.373
98.710 I
98.900

101.062
100.446
99248
99.483

101.780 -
101.412
100.598
100.141
102.331

102.098
101.640
99.992

100.432

101.352
100.546
98.807
99.144

101.143
100.804
100.117
99.352

100.678

101.605
101.101
99.428
99.697

100.770
99.876
99.215

100.443
102.734

(1) Tot einde November 1952 luidde deze rubriek: « Speciale provisie wegens voorschotten E.B.V. ».

1.115
1.211
1.299
1.397
1.510

1.638
1.777
1.903
2.023

2.226
2.323
2.468
2.461

2.690
2.877
2.987
3.233
3~276

3.520
3.590
3.774
3.792

4.043
4.129
4.352
4.434

4.675
4.687
4.877
5.053
4.984

5.173
5.012
5.165
4.975

5.130
4.92S
5.075
4.72:3

4.876
5.045
4.784
4.958
4.567

4.712
4.381
4.563
4.225

4.361
3.996
4.118
3.755
3.844

4.021 I
3.925
5.701
5.603
5.490

5.362
6.669
6.54H
6.423

6.220
6.123
7.390
7.397

7.168
6.981
8.143
7.897
7.854

7.610
7.540
7.356
7.338

7.087
7.001
6.778
6.696

6.455
6.4411

276

131
462
167
505

2.340 I
2.408
2.524
2.608
2.729

2.662 I
1.854
1.811
1.288

1.45'7
1.388
1.174
1.606

1.7213
1.722
1.524
1.690 I
2.191

2.489
3.3713
1.968
1.375

1.432
1.367
1.611
1.407

1.727
1.835
1.77G
1.576
1.575

1.548
1.450
1.450
1.449

1.252
1.25;)
1.216
1.215

1.280 I
1.777
1.778
1.777
1.777

1.776
2.058
2.337
2.506

2.507
2.56;1
2.029

2.045
1

2.046

I
583

1611
614 I
667
667

66H
66;}
669
669

668
66B
669
6ti9
669
669
672
672
672

670
670
670
670
669
66!)
670
670

667
667
667
667
667

668
668
668
668
664
665
665 ,
666 I

666
662
662
66.5
6B5

664
664
672
672

669
674
674
674
674

1.140 I
1.147
1.280

157
170

179
194
200
20'3 ,

183 1

200 '
200
20n

228
238
268
277
292

~~~ I
325
333

34'7
356
366[
378

393
421
665
&37
674
688
691
753
7ö2
7n
786
797
803

817
824
83!)
842
858

866
870
904
914

917
910
9213
938
954

400
400
400

400 I400

400
400
400
400

400
400
400
400

400
400
400
400
400

400
400 I
400
400

400
400
400
400

400
400
400
400
400

400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400

400
400
400
400
400
400
400
400
400

871
871
871

1.076
1.076

1.076
1.076
1.076
1.076

1.076
1.0713
1.0713
1.076

1.076
1.076
1.076
1.071.i
1.076

1.076
L076
1.076
1.076

i.ore
1.076
1.078
1.076

1.076
1.076
1.076
1.076
1.076

1.076
1.076
1.076
1.076

1.076
1.076
1.076
1.0713

1.076
1.076
1.076
1.076
1.076

1.076
1.076
1.076
1.076

1.076
1.076
1.076
1.07ô
1.076

110.256
109.687
110.395
109.519
111.914

111.483
111.447
110.426
111.407

111.828
111.057
111.093
111.573

113.565
113.446
113.586
113.831
116.637

116.650
116.340
114.279
113.884

116.116
115.444
114.501
114.544

117.173
116.9'41
110.059
109.580
111.707 31

111.651
110.937
109.504
109.762

110.647
109.654
108.036
108.026

110.258
110.588
109.656
109.07!1
110.297

111.230
111.012
109.547
109.995

110.700
109.504
108.438
109.331
111.728

3 Januari 1952
10 »
17 »
24 »
31 »

7 Februari
14 »
21 »
28 »

6 Maart
13 »
20 »
27 »

3 April
9 "

17 »
24 »
30 )

8 Mei
15 »
21 )}
28 j)

5 Juni
12 »
19 »
26 »

3 Juli
10 »
11 »
24 »

»

7 Augustus
12 »
21 »
28 »

4 September
11 »
18 )
25 »

2 October
9 »

16 »
23 »
29 »

6 November
12 »
20 })
27 »

4 December
11 »
18 »
24 »
130 »





BIJLAGE 3
RENTETARIEVEN

DER DISCONTO- EN VOORSCHOTVERRICHTINGEN

DISCONTO

-- Bankaccepten en documentaire of geaccepteerde
wissels vooraf door de N.B.B. geviseerd .

- Geaccepteerde bij een bank gedomicilieerde wissels .
- Warrants
- Geaccepteerde, niet bij een bank gedomicilieerde

wissels .
- 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) 4 X pOt obligaties Lening (1951) (1)
b) 4 % pOt obligaties Lening met 10 jaar

looptijd (1952) (2) .
c) 3 X pOt Schatkistcertificaten met ten

hoogste 15 jaar looptijd (1942)
d) 4 pCt Schatkistcertificaten met 5, 10 of

20 jaar looptijd (1943) .
e) 3 X pOt Schatki8tcertificaten met 10 jaar

looptijd (1944) .
f) 4 pOt Schatkistcertificaten met 5 of 10

jaar looptijd (1947)
g) 4 pCt Schatkistcertificaten met 5 of 10

jaar looptijd (1948)
h) 4 pOt Schatkistcertificaten (1949)
i) 4 pOt Schatkistcertificaten van Belgisch

Congo met 5 of 10 jaar looptijd (1950) 90 pOt
j) 4 pOt obligaties 1950-60, Belgisch Congo 90 pOt
k) 3 X pOt o,bligaties Muntsaneringslening

late reeks rs) .
1) Ander overheidspapier .

90 pOt

90 pOt

90 pOt

90 pOt

90 pOt

90 pOt

90 pOt
90 pOt

90 pOt
80 pOt

- Mobilisatie van speciale E.B.U. rekeningen (besluiten
van 22-3-1952 en 26-7-1952)

Tarief Tarief-
van kracht wijziging

bij het begin op
van het 18 Decem-
boekjaar ber 1952

pCt pCt

3,25 3,-
3,25 3,-
3,25 3.-

3,75 3.50
4,75 4,50
5,50 5,50

2,-
2,1875
2,375
5,50

2,-
2,1875
2,375
5,50

(1) Vanaf 6 Februari 1952.
(2) Vanaf 22 September 1952.
(3) Vanaf 1 Augustus 1952.
(4) Rentevoet van kracht vanaf 3 Juli 1952. Vanaf 26 Maart tot 2 Juli 1952 bedroeg de rentevoet

5 Y2 pCt.

5,50 5,50





BIJLAGE 4

OFFICIE LE WISSELKOERSEN PER 31 DECEMBER 1952
vastgesteld door de Nationale Bank van België

krachtens besluit n" 6 der op 1 Mei 1944 in raad YergaderdeMinistel'S
« Belgisch Staatsblad }) van 5 September 1944, n" 22

( Belgische franken)

Contractuële TRANSFERS
DEVIEZEN --------------~---

koers Aankoopkoers I Verkoopkoers
I---

I i

100 Nederlandse gulden 1.315,7908 1.314,- 1.317,-
-~------,_._-----------

1 Zweedse kroon 9,6652 9,64 9,69
--------,-_._ .._-._--------~---

1 Deutsche Mark 11,90475 11,88 11,93

100 Congolese frank - I 100,-
I

100,-
----_._ ..•_--

I
l

100 Luxemburgse frank - 100,- 100,-
_._._-------_.~----------

1 Deense kroon 7,2389 7,21 7,26
-_ ... - --------------_.-.

I
1 Noorse kroon 7,- 6,98 7,02

-------

100 Tsjechoslowak. kroon 100,- 99,70 I 100,30
I I

Opmerking betreffende de escudo :

Tot 4 Juli 1952 werden volgende officiële koersen door de Nationale Bank van België vastgesteld
voor 100 escudo :- contractuële koers : 173,913; aankoopkoers : 173,-; verkoopkoers : 174,80. Sedert
7 Juli 1952 wordt de officiële koers van de escudo dagelijks door de in Verrekeningskamer te Brussel
vergaderde bankiers vastgesteld (zie bijlage 4bis).





BIJLAGE 4 bis
OFFICIELE WISSELKOERSEN

vastgesteld door de in Verrekeningskamer te Brussel vergaderde bankiers
Daggemiddelden der middenkoersen, aankoopkoersen en verkoopkoersen

(Belgische franken)

100 1 100 1 1 100
1952 Zwitserse U.S. dollar Franse frank Canadese Pond escudofrank dollar Sterling

Januari
Middenkoers 1.143,28 50,40 14,26 50,12 140,02
Aankoopkoers 1.140,78 50,30 14.21 50,02 139,77
Verkoopkoers 1.145,78 50,50 14,31 50.22 140,27

Februari
Middenkoers 1.143,79 50,40 14,19 50,34 139,63
Aankoopkoers 1.141,29 50,30 14,14 50,24 139,38
Verkoopkoers 1.146,29 50,50 14,24 50,44 139,88

Maart
Middenkoers 1.143,26 50,40 14,25 50,57 139,69
Aankoopkoers 1.140,76 50,30 14,20 50,47 139,44
Verkoopkoers 1.145,76 50,50 14,30 50,67 139,94

April
Middenkoers 1.144,25 50.40 14,30 51,37 140,03
Aankoopkoers 1.141,75 50,30 ]4,25 51,27 139,78
Verkoopkoers 1.146,75 50,50 14,35 51,47 140,2t1

Mei
Middenkoers 1.145,21 50,40 14,30 51,22 lR!),98
Aankoopkoers 1.142,71 50,30 14,25 51,12 139,73
Verkoopkoers 1.147,71 50,50 14,35 51,32 140,23

Juni
Middenkoers 1.145,23 50,40 14,30 51,47 1H9,91
Aankoopkoers 1.142,73 50,30 14,25 51,37 139,66
Verkoopkoers 1.147.73 50,50 14,35 51,57 140,16

Juli
Middenkoers 1.145,28 50,38 14,2U 51,99 139,44 (1) 173,83
Aankoopkoers 1.142,78 50,28 14,24 51,89 1;:;\:),]9 (1) 173,53
Verkoopkoers 1.147,78 50,48 14,34 52,09 139,69 (1) 174,13

Augustus
Middenkoers 1.145,35 50,28 14,2t1 92,30 13n,48 174,-
Aankoopkoers 1.142,85 50,18 14,23 52,20 139,23 173,70
Verkoopkoers 1.147,85 50,38 14,33 52,40 13H,n 174,30

September
Middenkoers 1.144,64 50,19 14,2t1 52,31 139,\)8 173,99
Aankoopkoers 1.142,14 50,09 14.23 52,21 139,7B 173,69
Verkoopkoers 1.147,14 50,29 14.33 52,41 140,23 174,29

October
Middenkoers 1.144,68 50,08 14,29 51,96 140.10 174,-
Aankoopkoers 1.142,18 49,98 14,24 51,86 13(1,85 173,70
Verkoopkoers 1.147,18 50,18 14,34 52,06 140,35 174,30

November
Middenkoers 1.144,86 50,04 14,28 51,27 140,02 174,03
Aankoopkoers 1.142,36 49,94 14.23 51,17 139,77 173,73
Verkoopkoers 1.147,36 50,14 14,33 51,37 140,27 174,33

December
Middenkoers 1.145,13 50,16 14,24 51.67 140,05 174,04
Aankoopkoers 1.142,63 50,06 14,19 51,57 139,80 173,74
Verkoopkoers 1.147,63 50,26 14,29 51,77 140,30 174,34

Hetjaar
Middenkoers 1.144,58 50,29 14,27 .'51,H8 139,86 (2) 173,98
Aankoopkoers 1.142,08 50,19 14,22 51,28 139,61 (2) 173,68
Verkoopkoers 1.147.08 50,39 14,32 51,48 140,11 (2) 174,28

(1) Gemiddelde van 7 tot 31 Juli 1952.
(2) ,Gemiddelde van 7 Juli tot 31 December 1952.
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