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De inflatiedruk voortvloeiend uit de Koreaanse oorlog en uit de
herwapening had op het wereldplan reeds in 1952 opgehouden, om
plaats te maken voor een beter evenwicht tussen het totale goederen-
aanbod en de totale vraag en voor een geleidelijke teruggang der
prijzen. Tegelijkertijd hadden verschillende belangrijke landen jam-
mer genoeg nieuwe kwantitatieve invoerbeperkingen getroffen.

In 1953 heeft de daling der wereldprijzen zich voortgezet,
hoewel ze, vooral in het tweede halfjaar, vertraagde. Sommige landen,
waaronder vooral het Verenigd-Koninkrijk, hebben maatregelen tot
vrijmaking van hun invoer getroffen, doch op het einde van het jaar
was nog niet voldoende tijd verstreken opdat de gevolgen er van reeds
waarneembaar zouden zijn.

Hoewel in België de binnenlandse vraag niet mag worden
onderschat - haar uitbreiding wordt onder meer door een gestadige
verhoging van het levenspeil nagestreefd -, moet men toch toegeven
dat de economische bedrijvigheid hier meer dan in andere landen
onderhevig is aan de schommelingen der wereldconjunctuur en der
buitenlandse vraag. De inkrimping van deze laatste liet in 1953,
zoals in 1952, haar weerslag gevoelen op de Belgisch-Luxemburgse
economie.

In een periode van prijsdaling is een teruggang van de uitvoer-
prijzen en vandaar een vermindering der uitvoerwaarde onver-
mijdelijk Die teruggang blijft evenwel zonder weerslag op het peil
der bedrijvigheid in de mate waarin het uitvoervolume kan
gehandhaafd worden, dank zij een aanpassing der binnenlandse
kosten.

De vastheid van het uitvoervolume in 1953 mag dan ook als
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een gunstige factor en als een bewijs van de aanpassingsmogelijkheden
van de Belgisch-Luxemburgse economie aangezien worden. Het
indexcijfer van de hoeveelheid uitgevoerde goederen bedroeg, in
vergelijking met hel referentiejaar 1948, gemiddeld 149 in 1951,
138 in 1952 en 145 van Mei tot November 1953, dan wanneer het
indexcijfer der uitvoerprijzen terugliep van een maximum van 134 in
Maart 1952 tot 108 in December van hetzelfde jaar en 96 III

November 1953.

De uitbreiding van het uitvoervolume en de vastheid van de
binnenlandse vraag onderhielden in 1953 een hoog productiepeil, dat
gunstiger was dan in 1952 en de topcijfers van 1951 tijdens de laatste
maanden van het jaar dicht benaderde. Weliswaar dekt dit algemeen
resultaat, evenzeer als de vermeerdering van het gezamenlijk
uitvoervolume, uiteenlopende bewegingen volgens de beschouwde
bedrijfstakken : de basisindustrieën zagen over het algemeen hun
toestand verslechten, terwijl de bouwnijverheid en de verbruiks-
industrieën vooruitgang hoekten; het blijkt daarenboven dat dit
resultaat slechts kon bereikt worden ten prijze van een vermindering
der winstmarges in sommige sectoren; het is daarom niet minder
waar dat de aanpassing, vereist door het verloop der wereld-
eonjunctuur. ruimschoots doorgevoerd werd.

De Bank heeft, binnen de perken van haar bevoegdheid, aan
die inspanning deelgenomen. De waardevastheid van het geld -
onontbeerlijke voorwaarde voor een geordende aanpassing van
's lands bedrijfsleven aan de bewegingen van de wereldconjunctuur
- werd verzekerd zonder dat een enkele beperking aan de geldmarkt
moest worden opgelegd.

De totale geldsomloop vermeerderde verder in 1953, doch niet
op scherpe wijze: de chartale geldsomloop steeg van 100,4 milliard
in November 1952 tot 103,9 milliard in November 1953, het giraal
geld van 71,4 tot 71,6 milliard; de gezamenlijke geldsomloop
vermeerderde van 171,8 tot 175,5 milliard, dus met 2,2 pCt.
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Die vermeerdering in een periode van een fundamentele
neerwaartse prijsbeweging leidde tot een verruiming van de
geldmarkt.

De betalingsbalans oefende evenmm als in het tweede halfjaar
van 1952 een diepgaande invloed uit op de geldsomloop. Het betalings-
verkeer met het buitenland toch is gedurende gans het jaar nagenoeg
in evenwicht geweest: onbelangrijke tekorten en overschotten werden
achtereenvolgens in het eerste en in het tweede halfjaar opgetekend.

Die nmgmg lot evenwicht komt tot uiting in het verloop der
betalingen van de Economische Unie zowel met de landen van het
dollargebied als met de lidstaten van de Europese Betalingsunie.

De dollarbalans heeft over het geheel zelfs een batig saldo
gelaten, ten gevolge van een vermindering van de invoer en een
vermeerdering van de uitvoer, waa-rbij nog dient rekening gehouden
met sommige kapitaalverrichtingen, hoofdzakelijk voor rekening van
de Schatkist.

De reserves aan goud en inwisselbare valuta van de Bank
stegen van 36,6 miUiard op het einde van 1952 tot 39,7 milliard op
het einde van 1953.

Het tekort tegenover de Europese Betalingsunie - 2,5 milliard
voor het gehele jaar - werd met 500 millioen verminderd door de
terugbetaling van een gedeelte der gevestigde vordering op die
instelling; het saldo werd voor de helft gedekt door goud- en dollar-
betalingen en voor de helft door beschikkingen over de voorheen
toegestane kredieten. Op het einde van het jaar bedroegen de vorde-
ringen van de Bank op de Europese Betalingsunie nog 13,4 milliard
tegen 14,9 milliard een jaar tevoren.

De deelneming van de particuliere sector aan de financiering van
de overschotten op de Europese Betalingsunie verminderde aanzienlijk
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sedert Augustus 1952 onder de invloed, enerzijds, van de verlaging
der percentages van de inhoudingen en, anderzijds, van de teruggang
der waarde van de uitvoer naar de landen van de Europese Betalings-
unie. Van 5.028 millioen op het einde van Augustus 1952 (waarvan
4.088 voor België en 940 voor Luxemburg) werd het totaal bedrag
der inhoudingen op het einde van December 1953 teruggebracht tot
2.817 millioen (waarvan 2.413 voor België en 404 voor Luxemburg).
Naast die deelneming, ten belope van 2.817 millioen frank, van
de particuliere sector aan de financiering van de overschotten der
Belgisch-Luxemburgse Economische Unie op de Europese Betalings-
unie, bedroeg de tussenkomst van de Nationale Bank in die financiering
op dezelfde datum 10.623 millioen frank

De vraag van de bedrijven en de particulieren naar bankkrediet
nam in de loop van het jaar uitbreiding. De Bank kwam in de
gewenste mate tussenbeide als geldlener in laatste instantie. Haar
tussenkomsten namen een grote omvang bij sommige maandultimo 's.
Ze geschiedden vooral in de vorm van herdiscontering van handels-
papier, doch de banken maakten op sommige ogenblikken eveneens
gebruik van de mogelijkheid om schatkistcertificaten, uitgegeven als
tegenwaarde van de inhoudingen op de uitvoer naar het gebied van
de Europese Betalingsunie, bij de Bank te mobiliseren.

Het optreden van de Bank beperkte zich niet bij een kwantitatieve
hulpverlening; herhaaldelijk verlaagde zij haar tarieven ten einde
een geleidelijke vermindering van de rentestand in de hand te werken.
De inkrimping toch van de winstmarges in tal van bedrijfstakken en
de verdwijning van de inflatiedruk maakten een verlichting van de
rentelasten wenselijk. Het type-discontotarief, d.w.z. datgene dat
toegepast wordt voor de geaccepteerde en in een bank gedomicilieerde
wissels, werd bijgevolg trapsgewijze verminderd en is sedert
29 October op 2,75 pCt vastgesteld, tegen 3,75 pCt in 1951. Het ligt
aldus lager dan al de officiële tarieven die in België sedert 1946
achtereenvolgens werden toegepast en lager ook dan diegene die
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thans in de meeste andere landen van kracht zijn. Zoalsbekend worden
daarenboven bijzondere gunstvoorwaarden toegestaan voor papIer
getrokken uit hoofde van internationale verrichtingen.

De inrichting van het kort en halflang krediet aan de uitvoer
werd in de loop van het jaar aan een nauwlettend onderzoek onder-
worpen. De ondernomen studies en de vergelijkingen met het buiten-
land leiden tot het besluit dat de faciliteiten welke in België door het
bankwezen aan de uitvoerhandel verstrekt worden niet minder ruim
zijn dan in het buitenland. ZUlJŒgeldt niet alleen de globale
kredieten welke door de geldoverheid ter beschikking van de debiteur-
landen gesteld werden - in dat opzicht werd eenbijzondere
inspanning geleverd in het raam van de Europese Betalingsunie -
maar ook de bijzondere faciliteiten verleend voor bepaalde uitvoer-
verrichtingen .op min of meer lange termijn. Door het mechanisme
van de geviseerde bank- en handelsaccepten mobiliseerbaar bij het
Herdiscontering- en Waarborginstituut en bij de Nationale Maatschap-
pij voor Krediet aan de Nijverheid, kunnen de uitvoerders zich
inderdaad fabricatie- en betalingskredieten verschaffen, waarvan de
gezamenlijke duur zeven jaar kan bereiken. Een nieuwe instelling -
Cofinex - werd opgericht om de aanvragen voor halflang krediet zo
snel mogelijk te onderzoeken en ze aan de bevoegde financieringsin-
stelling over te maken.

De voorschotten van de Bank aan de Schatkist bleven binnen
de grenzen vastgesteld door de overeenkomst van 14 September 1948.

** *

De geldpolitiek moet er hoofdzakelijk naar streven de waarde-
vastheid van het geld thans en in de toekomst te vrijwaren en tevens
de economische bedrijvigheid op het hoogst mogelijke peil te houden.

De waardeverlaging van het geld heeft soms wellicht een
zekere opslorping van de werkloosheid kunnen teweegbrengen, doch
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de ervaring heeft getoond dat die uitwerking slechts tijdelijk was en
dat, eenmaal dat de inflatie en de devaluatie hun invloed hadden doen
gelden, de problemen scherper dan voorheen oprezen.

Zeer belangrijke, zij het ook niet spectaculaire vooruitgang werd
in 1953 in de meeste Europese landen verwezenlijkt op de weg naar
de vrije convertibiliteit der munten. Die vooruitgang kwam tot
uiting in een aanmerkelijke vernauwing van de afwijking tussen de
officiële noteringen van de dollar en zijn vrije of parallele noteringen.

Voor een belangrijke reeks geldeenheden was op het einde van
1953 de afstand tussen de twee noteringen merkelijk beneden 5 pCt
gevallen. Voor de Belgische frank bedroeg hij minder dan 1 pCt in
een stelsel waarin de overmaking van alle buitenlandse tegoeden,
aangehouden in België, volledig vrij was.

De verbetering, die in de meeste landen intrad, werd vooral
bekomen dank zij de schier algemene stopzetting van de inflatie
en de binnenlandse sanering van het financiewezen. Het herstel van
het evenwicht der betalingsbalansen was het gevolg van die maat-
regelen.

Sommige landen maakten jammer genoeg verder op buiten-
sporige wijze gebruik van kwantitatieve beperkingen, in de hoop aldus
de ontwrichting van hun betalingsbalans te verhelpen. Die beper-
kingen vormen evenwel slechts een lapmiddel waarvan de inwerking
van korte duur is, omdat het de grondoorzaken van het tekort der
betalingsbalans onaangeroerd laat. Door de willekeurige beperking
van de buitenlandse mededinging veroorzaken ze op den duur de
stijging der binnenlandse prijzen en strekken er aldus toe de uit-
breiding van de uitvoer te belemmeren.

Die maatregelen hebben anderzijds een plots en willekeurig
karakter, waardoor vooral kleine landen, zoals België, die III ver-
houding tot hun productie meer op de uitvoer aangewezen zijn, te
lijden hebben.
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De ervaring leert dat, eenmaal vastgesteld, zij steeds moeilijk op
te heffen zijn, wegens de tegenkanting van diegenen die er baat bij
vinden. Hun toepassing vereist daarenboven vaak de instelling of het
behoud van contrôles in andere sectoren van het economisch leven.

In de loop van het jaar werden vele discussies gewijd aan de
voordelen, enerzijds, van de vaste wisselkoers, d.w.z. het stelsel waarin
de koersen bewegen tussen betrekkelijk enge grenzen van 1 of 2 pCt
boven of onder de pariteit, en, anderzijds, van de zwevende wissel-
koers waarvan de noteringen onbegrensd kunnen bewegen.

Doel van de aanhangers van de bewegende wisselkoers IS de
noteringen vrij hun evenwichtspunt te laten vinden. Eenmaal dat punt
bereikt, in de veronderstelling clat de binnenlandse saneringsmaatre-
gelen getroffen werden, moet vroeg of laat de omvang van die
bewegingen verminderen en van zelf teruglopen binnen de grenzen
die over het algemeen voor de schommelingen van de vaste wissel-
koersen aanvaard worden. De werkelijk hewegende wisselkoers kan
dus slechts van tijdelijke aard zijn.

Of een land een stelsel van vaste of van bewegende wisselkoers
heeft, het zal geen werkelijke convertibiliteit - die wezenlijk de
vrijheid der kapitaalhewegingen insluit -- kunnen invoeren en
behouden indien niet de binnenlandse economische voorwaarden,
gesteund door zijn valutareserves, voor een voldoende lange tijd het
evenwicht van zijn betalingsbalans verzekeren zonder beperkingen of
kunstmatig ingrijpen.

Er dient vooral op gelet dat de convertibiliteit een strenge
financiële tucht vereist, vooral dan wanneer het betrokken land
blootgesteld is aan de schommelingen van de wereldconjunctuur, zoals
het onze.

De convertibiliteit onderstelt in elk geval hoofdzakelijk, zowel
in een stelsel van bewegende als van vaste wisselkoersen, toezicht op
de geldhoeveelheid door contrôle van de kredietverlening aan. deover-
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heid, aan het bedrijfsleven en aan de debiteurlanden, ten einde het
bestendig behoud van een concurrentieel prijspeil te verzekeren.

De Bank meent in de mate harer bevoegdheid in de jongste jaren
de voorafgaande en noodzakelijke voorwaarden verwezenlijkt te
hebben voor de invoering, op basis van een vaste wisselkoers, van
een werkelijke convertibiliteit van de Belgische frank, met inbegrip
van de vrijmaking en bijgevolg de uitbreiding van het internationaal
ruilverkeer.

** *

Men weet hoe moeilijk het is internationaal vergelijkbare statis-
tieken van de werkloosheid op te maken; het staat nochtans vast dat
de juridische en statistische omschrijving van de werkloosheid in
België voor een zelfde aantal personen, die werkelijk zonder werkge-
legenheid zijn, een hoger cijfer geeft dan in tal van andere landen.
Het is daarom niet minder waar dat de werkloosheid in ons land
relatief belangrijk is en doorheen de schommelingen van de
conjunotuur gekenmerkt wordt door een bestendig contingent
arbeiders zonder werkgelegenheid.

De opslorping, of althans een gevoelige verlaging van die
werkloosheid vormt een van de economische en sociale hoofdbekom-
mernissen van dit ogenblik Tijdens de afgelopen jaren werden
pogingen ondernomen en resultaten bereikt. Deze zijn evenwel
beperkt. Er moeten dan ook nieuwe inspanningen gedaan worden
waartoe de geldoverheid, zoals in het verleden, ten volle het hare zal
bijdragen.

Er dient niettemin onderstreept dat er voor dit veelzijdig vraag-
stuk geen afdoende oplossing bestaat.

Men moet er zich namelijk voor hoeden onbegrensde verwach-
tingen te bouwen op de mogelijkheid tot opslorping van de
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werkloosheid door massale investeringen. In de hedendaagse
nijverheid zijn over het algemeen omvangrijke kapitaalbeleggingen
vereist om een betrekkelijk gering aantal arbeiders werkgelegenheid
te verschaffen. De invest.eringen zouden dan ook in een onbetwistbaar
buitensporig tempo moeten doorgevoerd worden, opdat de werkloos-
heid gevoelig zou verminderen door oprichting van nieuwe onderne-
mmgen.

Weliswaar mag men de indirecte weerslag van de beleggingen
niet uit het oog verliezen. Deze vermeerderen het productieapparaat
en brengen een koopkracht in omloop waaruit, als afgeleid gevolg,
nieuwe werkgelegenheid en een toegenomen voortbrenging in andere
bedrijfstakken voortvloeien. lndien dus de werkloosheid in België
slechts een zuiver conjunctureel karakter had en zo de Belgische
economie praktisch tegen de internationale invloeden afgeschermd
was, zou een vermeerdering van de globale uitgaven voortspruitend
uit kunstmatige aanwakkering van de investeringen misschien voor
een zekere tijd werkelijk tot de opslorping van de werkloosheid
kunnen bijdragen. Doch in eenland als België, dat voor de buitenlandse
invloeden wijd open staat en een belangrijk deel van zijn productie
uitvoert, worden de indirecte gevolgen van investeringen slechts
bereikt indien de concurrentiemogelijkheden van het land onaangetast
blijven en de internationale conjunctuur gunstig blijft. Bij gebreke
hiervan zal de nuttige weerslag dreigen verloren te gaan door een
verzwakking van de bedrijvigheid der uitvoerindustrieën of op meer
directe wijze nog door de kapitaalbewegingen die uit het wantrouwen
tegenover de munt zouden kunnen voortvloeien.

Een investeringspolitiek kan dus in een land als het onze slechts
doorgevoerd worden met de bestendige bezorgdheid de geldstabiliteit
niet in het gedrang te brengen. De nuttige en noodzakelijke investe-
ringen zijn diegene die een verhoging van de productiviteit en vandaar
een prijsdaling teweegbrengen. Massale investeringen, gebaseerd op
inflatie, die een prijsstijging of kapitaalvlucht in een klimaat van
monetaire onveiligheid zouden veroorzaken, zouden, verre van de
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werkloosheid op te slorpen, daarentegen een verscherping van deze
laatste kunnen ten gevolge hebben.

Het komt er dan ook op aan te onderzoeken in hoeverre de
geldoverheid kan bijdragen tot een redelijke uitbreiding van pro"'
ductieve beleggingen.

Het peil der beleggingen is functie van de investeringsbehoeften
en van de omvang der beschikbare kapitalen. Deze laatste is op zijn
beurt afhankelijk van het nationaal inkomen, van de vooruitzichten
en van de psychologische houding der spaarders. De geldoverheid is
niet bij machte rechtstreeks invloed uit te oefenen op de omvang van
de spaarvorming noch op de verhouding waarin de gespaarde kapitalen
tot belegging bereid zijn. Zij kan evenwel door aangepaste monetaire
maatr·egelen - en dat is het opzet van haar politiek in de jongste
jaren geweest - een klimaat van veiligheid en vertrouwen in het
geld scheppen dat onontbeerlijk is voor de spaarvorming en voor de
beleggingen. Zij kan daarenboven door technische tussenkomsten die
voorwaarden van geldruimte en geldliquiditeit tot stand brengen
die de algemene bedrijvigheid aanwakkeren en aldus de vormmg en
de belegging van spaarkapitaal in de hand werken.

In het raam harer bevoegdheden heeft de Bank gepoogd,
rekening houdend met de bijzondere omstandigheden van het
ogenblik, een monetair klimaat te scheppen dat gunstig was voor het
behoud van een hoog peil van algemene economische bedrijvigheid
en van voldoende liquiditeit op de geldmarkt. Zij paste herhaaldelijk
haar rentetarieven aan zodra de mogelijkheid zich daartoe bood. Zulks
zette er haar trouwens toe aan trapsgewijze maar opeenvolgende ver-
minderingen van 0,25 pCt. toe te passen om geen enkele aanpassings-
mogelijkheid ongebruikt te laten. Daarenboven werden die tarief-
wijzigingen aangepast aan de bijzondere voorwaarden van de
verschillende soorten papier en handelsverrichtingen. De samen-
werking van de Bank en van de andere kredietinstellingen draagt
er overigens, indien nodig, toe bij om de liquiditeit van de economie
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te verruimen en ze maakt het mogelijk de beschikbare kasvoorraden
in de ruimst mogelijke mate te mobiliseren, onder meer door de
inrichting van de daggeldmarkt.

De leenmogelijkheden verstrekt aan de banken in de vorm van
herdiscontoplafonds en visa op geaccepteerd papier zijn trouwens op
verre na niet uitgeput, hetgeen aantoont dat de geldmarkt voldoende
l'Ulm IS.

Kan de circulatiebank verder gaan dan die technische opdracht
en overwegen rechtstreeks geldmiddelen te verstrekken voor een
uitbreiding der investeringen il Een dergelijke tussenkomst zou noch
met haar zending noch met de duurzame belangen van de volkshuis-
houding stroken. Het behoort toch tot het wezen zelf van het optreden
ener circulatiebank, volgens de omstandigheden en op korte termijn,
een politiek van gelduitbreiding of -inkrimping te kunnen voeren.
Elke tussenkomst die haar die vrijheid zou ontnemen, moel vermeden
worden. Die overweging moet op dit ogenblik de voorrang hebben
omdat, enerzijds, de mogelijkheid van een zekere internationale econo-
mische teruggang niet uitgesloten is terwijl de vraagstukken in
verband met het prijspeil wegens de mededinging een toenemende
aandacht vragen en, anderzijds, inspanningen gedaan worden om de
convertibiliteit van het geld te verwezenlijken, met inbegrip van de
vrijmaking van het handelsverkeer en een zekere vrijheid der kapitaal-
bewegingen.

Kortom die investeringen moeten aangemoedigd worden die
de productiviteit en bijgevolg de concurrentiemogelijkheden van het
land vermeerderen. Maar hun totale omvang moet nauwgezet begrensd
blijven door die van de spaarvorming. De voornaamste bijdrage van
de geldoverheid en in het bijzonder van de circulatiebank tot de
toepassing van een dergelijke politiek - die in ons land daadwerkelijk
gevolgd werd - ligt er in een voldoende ruimte op de geldmarkt
te verzekeren en de grondvoorwaarde voor de financiering der
beleggingen te verwezenlijken : het openbaar vertrouwen in de
waardevastheid van de frank.
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VERLOOP VAN HET GELD- EN FINANCIEWEZEN

De gelduitzetting, die in het tweede kwartaal van 1951 een
aanvang nam, zette zich in 1953 voort, doch in een trager tempo. De
vermeerdering bereikte een maximum van 1,2 milliard per maand
tussen April 1951 en Mei 1952; daarna bleef ze beneden 300 millioen
per maand tot einde November 1953.

De stijging van de geldsomloop verliep ongeregeld III 1953.
Na de opslorping van
de gevolgen van de
jaarultimo liep de geld-
hoeveelheid in Januari
terug tot het cijfer
van November 1952.
Daarna vertoonde zij
slechts beperkte schom-
melingen tot einde
April. Sedertdien viel
er opnieuween uitbrei-
ding waar te nemen die
in October door een
afgetekende verminde-
ring onderbroken werd.

De geldhoeveelheid
(millioenen franken)

Einde maand

I
Chartaal geld

I
Giraal geld

I
Totaal

(1) (2)

1950 Juni ...... 90.696 63.013 153.709
1951 December 99.089 68.691 167.780
1952 November 100.450 71.387 171.837

December 102.001 71.121 173.122
1953 Januari ... 101.645 70.306 171.951

Februari ... 102.095 69.877 171.972
Maart ...... 101.440 70.401 171.841
April ...... 102.110 69.183 171.293
Mei ......... 101.930 70.193 172.123
Juni ...... 102.582 71.636 174.218
Juli ......... 105.064 70.110 175.174
Augustus 104.803 70.126 174.929
September. 104.445 72.317 176.762
October ... 104.191 70.370 174.561
November 103.869 71.582 175.451

(1) Biljetten en munten van de Schatkist en biljetten' van
de Bank, excl. de bedragen aangehouden door de geldscheppende
instellingen.

(2) Tegoeden van ingezetenen, excl. die van de geldscheppende
instellingen.

Dat verloop was
het resultaat van verschillende factoren die rechtstreeks de geld-
hoeveelheid beïnvloedden. Gedurende de vier maanden volgend op
de jaarultimo hadden de inkrimpende factoren de bovenhand : de
vermindering der bankkredieten aan ondernemingen en particulieren
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lag om en bij de 1,6 milliard; die van de deviezentegoeden der banken
voortvloeiend uit het tekort der betalingsbalans bedroeg ongeveer
3,4 milliard. De stijging van de voorschotten aan de Schatkist - een
der expansiefactoren - werd verzacht door de uitgifte van de lening
in Maart en April en bleef beneden 2 milliard tot het einde van laatst-
genoemde maand.

De beweging die van toen af tot einde November viel waar te
nemen hield verband met een uitzetting van de kredietverlening aan
ondernemingen en particulieren (1,4 milliard), en met een ver-
sterking der deviezentegoeden (1,9 milliard) voortvloeiend uit de
leningen die de Schatkist in het buitenland opnam. Wat de
verplichtingen van de Schatkist tegenover de Bank, de depositobanken
en het Bestuur der Postcheques betreft, nadat ze tot September snel
vermeerderden, liepen ze in October terug onder invloed van de
uitgifte ener lening. Die terugbetalingen verklaren de geldinkrimping
tijdens die maand; voor de gezamenlijke periode gaande van April
tot November vereiste de financiering van de Schatkist geen nieuwe
tussenkomsten vanwege bovengenoemde instellingen.

Reeds in 1952 had de vermeerdering der geldhoeveelheid de
tijdelijk rustende kasvoorraden aangestijfd. De teruggang van de
omloopsnelheid der bankrekeningen sedert 1952 vormt hiervan een
aanwijzuig.

De liquide geldmiddelen overtreffen thans de behoeften. Indien
evenwel de conjunctuurvooruitzichten zich plots wijzigden, zoals het
gebeurde bij het uitbreken van de Koreaanse oorlog, zouden die
betaalmiddelen kunnen op de markt vloeien waar ze een inflatiedruk
zouden veroorzaken.

Het bedrag van de biljetten en muntstukken uitgegeven door de
Schatkist bleef om en bij de 5,5 milliard tot in Juni, daarna rond
5,6 milliard tot het einde van het jaar.
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De grens welke door de wet van 12 Juni 1930 houdende
oprichting van het Muntfonds aan de uitgifte vauteken- en pasmunt
gesteld werd, is door de wet van 27 Juli 1953 van 6 op 7,5 milliard
gebracht.

Naast het algemeen verloop van de monetaire toestand hebben
seizoenfactoren de omloop der biljetten van de Nationale Bank
beïnvloed.

Topcijfers werden bereikt in Juni en Juli, tijdens welke maanden
de vraag naar biljetten gewoonlijk groter is in verband met de verlof-
periode. Tijdens de volgende maanden vloeiden de biljetten terug
zoals vorig jaar.

De voorbereiding van de jaarultimo veroorzaakte de verwachte
toeneming der behoeften aan bankbiljetten. Op het einde van het
jaar bedroeg hun omloop 101,6 milliard tegen 97,8 milliard een jaar
tevoren.

De deposito's op zicht en op ten hoogste één maand overschreden Bankdeposito's

slechts bij uitzondering het bedrag van de laatste twee maanden van
1952.

Hun vermeerdering, die in verband staat met de fundamentele
strekking van het geldwezen, werd tegengewerkt door de aanwending
van tegoeden in rekening : eerst voor de inschrijving op leningen
uitgegeven door de overheid en de openbare instellingen, en wel in
Februari, in Mei en in October; daarna voor de storting van de
bijdragen tot de maatschappelijke zekerheid in Februari, in Mei en in
Juli; tenslotte voor de vervroegde betaling van bedrijfsbelastingen
in Juli.

De termijndeposito's namen tijdens de eerste maanden toe, daar
de maatschappijen die hun balans op het einde van het jaar afsluiten

- 19-



prOVISIeSaanlegden voor de uitbetaling der dividenden. Na een
inzinking in Juni vermeerderden ze opnieuw.

Bankdeposito's e)
(millioenen franken)

Dadelijk of op ten
Einde maand hoogsteéén maand Termijndeposito's Totaal Speciale rekeningen

opvraagbare
deposito's (2)

1950 Juni ..................... 48.183 6.068 54.251 -
1951 December ............... 53.143 5.661 58.804 990
1952 November ............... 57.453 6.644 C,4.097 3.459

December ............... 57.510 6.741 64.251 3.137

1953 Januari .................. 57.259 7.086 64.345 2.968
Februari ............... 55.467 7.703 63.170 2.899
Maart .................. 57.263 8.003 65.266 2.812
April ..................... 57.024 8.166 65.190

I

2.694
Mei ..................... 56.811 8.036 64.847 2.596
Juni ..................... 57.831 7.538 65.369 ! 2.572
Juli ..................... 56.610 7.845 64.455 2.655
Augustus ............... 57.228 7.906 65.134 2.519
September ............ 58.724 7.957 66.681 2.529
October .................. 57.371 8.546 65.917 2.578
November ............... 58.080 8.348 66.428 2.510

(1) Einde October 1952 werden de rekemngen van de zetels in België der Bank van
Belgisch-Kongo in de gezamenlijke staat der Belgische banken opgenomen.

(2) Besluiten van 15 September 1951, 18 Januari, 22 Maart, 9 Mei en 26 Juli 1952.

De speciale rekeningen gevormd door de inhoudingen van
sommige betalingen afkomstig
uit de landen van' de Europese
Betalingsunie bereikten 3,1 mil-
liard op het einde van 1952. Hun
bedrag verminderde tot in Juni
in verband met het verloop van
de uitvoer waarop de inhoudin-
gen toepasselijk ZIJn. Het bleef
daarna stabiel. De verlaging
van de percentages der inhou-
dingen, van November af, deed
op dat ogenblik die rekeningen

Omloopsnelheid der tegoeden
in bank- en postrekening

Maandgemiddelden I Bank- I Post-
rekeningen rekeningen

1950 2,e halfjaar ......... l,58 3,47

1951 ........................ 1,84 3,75

1952 ........................ 1,75 3,74

1953 ........................ (1) 1,68 3,80

1953 le kwartaal ...... 1,65 3,66
2'· » ...... 1,71 3,96
s- » ...... 1,68 3,74
4e » ...... (2) 1,70 3,83

(1) Eerste elf maanden.
(2) October-November.

niet verminderen omdat de uitvoer naar de betrokken landen toenam.

De gemiddelde coëfficiënt van de omloopsnelheid der dadelijk
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opvraagbare deposito 's liep terug van 1,84 in 1951 tot 1,75 in 1952
en 1,68 in de eerste elf maanden van 1953. Nochtans hernam de
omvang der betalingen opnieuw tijdens het afgelopen jaar; maar het
gemiddeld bedrag der deposito's ligt hoger dan in 1952.

De gelddeposito's van de particulieren bij de Postchequedienst
namen slechts van het derde kwartaal
af een:geringe uitbreiding : hun gemid-
delde bedroeg respectievelijk 18,5, 18,6,
19,2 en 19,3 milliard voor elk der
kwartalen van 1953.

Die rekeningen vertonen top-
cijfers op het ogenblik van de storting
der bijdragen van de maatschap-
pelijke zekerheid aan de verdelende
instellingen.

Tegoeden
bij het Bestuur
der Postcheques

Vrije tegoeden der particulieren
bij het

Bestuur der Postcheques e)

Einde maand

I
MiIlioenen

franken

1950 Juni ............ 17.235

1951 December ...... 18.425

1952 November ...... 19.454
December ...... 18.397

1953 Januari ......... 18.815
Februari ...... 19.169
Maart ......... 18.992
April ............ 18.595
Mei ............ 19.067
Juni ............ ]9.879
Juli ............ 19.679
Augustus ...... 19.541
September ... 20.021
October ......... 19.556
November ...... 19.800
December ...... 20.755

Voor het gehele jaar IS de
omloopsnelheid van die tegoeden toe-
genomen in tegenstelling met die der
bankdeposito' s.

Het verloop van de geldhoeveel-
heid dient vergeleken met dat van de kredietverlening aan het buiten-
land, aan de overheid en aan de ondernemingen en partionlieren.

(1) Excl. rekening B van de N utionale
Bank van België.

De betalingsbalans van de Belgisch-Luxemburgse Economische Betalingsbalans

Unie was in het tweede halfjaar van 1952 deficitair geworden onder
invloed van het nadelig saldo van het goederenverkeer en van de terug-
betalingen op de kortlopende buitenlandse schuld door de Schat-
kist.

Gedurende het eerste halfjaar van 1953 sloten de rekeningen van

- 21-



Buitenlands tegoed
van de Bank

de Economische Unie met het buitenland nog met een vermindering
der banktegoeden op het buitenland van bijna 2 milliard. Het tekort
der lopende verrichtingen bleef beneden 1 milliard omdat het invoer-
overschot gedeeltelijk gedekt werd door netto-inkomsten uit hoofde
van het dienstenverkeer. Doch bij dat saldo kwamen netto-afvloeiingen
van particuliere en overheidskapitalen; de terugbetalingen van
schatkistcertificaten overtroffen de nieuwe beleggingen.

Tijdens het tweede halfjaar keerde het verloop der betalings-
balans opnieuwom.

In het derde kwartaal stegen de banktegoeden op het buitenland
met bijna 1 milliard. Het handelstekort hield aan. Het lag evenwel
lager dan de netto-ontvangsten voortvloeiend uit het dienstenverkeer
en uit de kapitaalbewegingen : de inschrijvingen op schatkistcerti-
ficaten in deviezen overtroffen de terugbetalingen.

De beschikbare inlichtingen laten nog niet toe de verrichtingen
te ontleden van het laatste kwartaal tijdens hetwelk nogmaals een
batig saldo opgetekend werd.

Het gezamenlijk bedrag van het buitenlands tegoed der Bank
steeg van einde 1952 tot het einde van het afgelopen jaar over het
geheel van 53,5 tot 54,4 milliard.

De goudvoorraad verminderde enigszins van Januari tot April;
hij steeg daarna en bereikte 38,8 milliard op het einde van
December.

De vordering op de Europese Betalingsunie verminderde tot
einde October om daarna terug te vermeerderen.

De bilaterale netto-tegoeden en -verplichtingen op de landen van
de Europese Betalingsunie omvatten bij het begin van het jaar nog
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ongeveer 500 millioen oude tegoeden; op het einde van 1953 vertegen-
woordigden ze nog slechts de saldo's op het einde der maand die
sedert de laatste verrekening gevormd werden.

Goud- en deviezenvoorraad van de Nationale Bank van België
(millioenen franken)

Netto-
Tegoed tegoeden

op het Vor· ol -verplich- Andere Totaal Verloop
Goud· Vordering tingen in der

Einde maand buitenland dering
op de bilaterale netto-tegoe- der

voor-
(buiten op de betalings- den of -ver- deviezen- deviezen-

l'Bad
akkoorden} E.e.A. E-RU. akkoorden plichtingen reserves reserves

met de
E-B.U.·

(1) landen (2)

1950 Juni ...... 29.061 595 3,441 - 7.342 - 1.790 38.649
1951 December 31.771 177 - 15.202 4.056 - 977 50.\l29 + 6.523 (3)

1952 December 35.181 1.431 - 14.951 167 1.787 53.517 + 3.288
1953 Januari ... 35,448 851 - 14.920 196 1.689 53.104 - 413

Februari ... 35.069 727 - 14.843 183 1.736 5?5r.8 - 546
Maart ...... 35.078 651 - 14.765 - 483 1.588 51.600 - 958
April ...... 34,49:3 734 - 14.358 - 606 1.546 50.525 - 1.075
Mei ......... 34.767 823 - 13.909 - 37 1.488 50.9ilO + 425
Juni 34.778 9'16 - 13.914 132 997 50.797 - 150
Juli ......... 35.041 1.952 - 13.799 - 501 1.203 51.494 + 697
Augustus 35.766 2.116 - 13.550 -411 1.109 52.130 + 636
September 36.151 1.612 - 13.323 - 432 993 51.646 - 484
October ... 37.730 531 - 13.086 317 604 52.267 + 621
November 38.796 753 - 13.231 422 499 53.701 + 1.434
December 38.786 903 13,440 590 687 54.406 + 705

I
I

(1) Hoofdzakelijk inwisselbare deviezen.
(2) Na uitschakeling van de herwaarderingen der goud- en deviezenreserves.
(3) Na uitschakeling van de herwaardering van de goudvoorraad (4,415 millioen) en van de

vordering op de E.C.A. (642 millioen).

De andere netto-tegoeden en -verplichtingen omvatten de saldo's
van de betalingsakkoorden met landen die niet deelnemen aan de
Europese Betalingsunie,
komsten en tenslotte
overeenstemmend met
Muntfonds.

verder de saldo's van de financiële overeen-
de te ontvangen buitenlandse deviezen
het trekkingsrecht bij het Internationaal

Voor het eerst sedert het einde van de oorlog lieten de lopende
verrichtingen in inwisselbare deviezen een batig saldo. Dit laatste
bedroeg 750 millioen frank tijdens het eerste halfjaar en het zal
waarschijnlijk ongeveer even groot zijn in het tweede .
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In het eerste halfjaar overtroffen de ontvangsten voortkomend
van goederenverkoop in het dollargebied met bijna een vierde die van
het jaar 1952; hunnerzijds lagen de uitgaven meer dan 25 pCt lager
dan tijdens het vorig jaar. Spijt dat herstel van de handelsbalans met
het dollargebied vertoonde deze in het eerste halfjaar nog een tekort
van 1,5 milliard zo men de invoer op c.i.f.-basis optekent. De lopende
onzichtbare verrichtingen en de betaling in dollars van leveringen
aan landen buiten het dollargebied wogen evenwel ruim tegen dat
tekort op en bewerkten een batige lopende rekening.

Hierbij kwamen particuliere transfers en overmakingen van
inwisselbare valuta's door derde landen in ruil voor Belgische
franken. Doch de netto-afvloeiing van particuliere en overheids-
kapitalen en de gedeeltelijke afrekening van de tekorten tegenover de
Europese Betalingsunie betroffen belangrijker bedragen dan het batig
saldo der andere posten. Aldus zijn de tegoeden in goud en inwissel-
bare deviezen van het bankwezen verminderd.

In het tweede halfjaar zijn die tegoeden aangegroeid.

Tijdens het derde kwartaal bedroeg hun vermeerdering ongeveer
2,7 milliard. Hoewel het handelstekort met het dollargebied vermeer-
derde, lieten de lopende verrichtingen een gering overschot, onder
meer dank zij betalingen in dollars voor leveringen aan derde
landen; het overschot in lopende rekening wordt vermeerderd door
overheidsleningen in de vorm van plaatsing van schatkistcertificaten
in inwisselbare valuta. De afvloeiing van particuliere kapitalen en
de goud- en dollarbetalingen aan de Europese Betalingsunie lagen
afgetekend beneden de andere ontvangsten.

In het vierde kwartaal, voor hetwelk de volledige gegevens nog
niet beschikbaar zijn, blijken de lopende betalingen in inwisselbare
deviezen geen belangrijke wijzigingen ondergaan te hebben. Voor
het jaar in zijn geheel vloeit de versterking der tegoeden in goud
en inwisselbare deviezen bijna uitsluitend voort uit overheidsleningen
in het buitenland.
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Het betalingsoverschot van de Economische Unie tegenover de
landen van de Europese Betalingsunie was in het tweede halfjaar van
1952 bijna verdwenen. In 1953 zette dat verloop zich scherper door
zodat die betalingen gedurende het grootste deel van het jaar een
nadelig saldo lieten; in het laatste kwartaal werden nochtans opnieuw
overschotten geboekt. Voor het ganse jaar bereikt· het tekort
2,5 milliard; in 1952 bedroeg het overschot 13,3 milliard.

Positie van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie
in de Europese Betalingsunie

(millioenen franken)

Netto- Betel ingamodaliteiten
tekort (-) Kredietenof aan Frankrijk

Periode -overechot (+) en het
Kredieten Vereffeningen

van Verenigd- 88n de in goud
de B.L.E.U. Koninkrijk E.B.U. of in U.S.·$

(1) (2) (3)

Juni 1950-December 1951 ......... + 28.140 - + 15.202 + 12.938

1952 + 13.275 + 2.500 - 252 + 11.027

1953 le kwartaal ..................... - 370 - - 185 - 185
2e » ..................... - 1.704 - - 852 - 852
3e » ..................... - 681 (5) - - 590 - 91
4e » ..................... + 234 + 117 + 117

- -~----_. ------- ---_._--

'I'otaal 1953 ........................... - 2.521 - - 1.510 - 1.011
-----------

1950-1953 Totaal ..................... - 38.894 + 2.500 + 13.440 + 22.954
(Juni 1950·December 1953)

(1) Overschotten of tekorten geboekt in elke periode.
(2) Kredieten voor leveringen van legermaterieel.
(3) Incl. het speciaal krediet voortvloeiend uit de consolidatie van de vordering.
(4) Incl. de aanwending van het aanvankelijk debetsaldo.
(S) Het boekhoudkundig tekort van het kwartaal werd op 181 millioen teruggebracht na de

boeking van de terugbetaling der eerste schijf van het speciaal krediet.

Het lopend tekort voortvloeiend uit de inkrimping van de uitvoer
naar die landengroep werd verminderd door verschillende ont-
vangsten. Het betreft hier namelijk in Juni een kortlopende lening
van 658 millioen frank welke de Schatkist bij Nederlandse banken
plaatste; en van September af de vervroegde delging, in vijf maande-
lijkse stortingen van 248,4 millioen frank, yan een deel der lening
van 1,9 milliard frank welke de Schatkist bij het begin van 1950,
in het raam van de tweede Intra-Europese Verrekenings- en Betalings-
overeenkomst, aan Nederland verstrekt had om de uitvoer naar dat
land te financieren.
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Het netto-tekort opgetekend in 1953 in de rekeningen van de
Europese Betalingsunie werd verminderd door een terugbetaling van
500 millioen van de gevestigde vordering; het saldo werd voor de
helft gefinancierd door goud- en dollarhetalingen en voor de helft door
een vermindering der kredieten. De vermindering der vorderingen
met inbegrip van de gevestigde vordering was dus belangrijker dan
de goud- en dollarbetalingen. De kredieten gingen in de loop van het
jaar met 1,5 milliard terug tot 13,4 milliard frank. De goud- en dollar-
betalingen bedroegen in 1953 1 milliard.

Dank zij de verzwakking van de crediteurpositie bij de Europese
Betalingsunie konden de maatregelen die de deelneming van de
particuliere sector aan de financiering van de vordering regelen,
versoepeld worden. Van November af werd het tarief der inhoudingen
van de uitvoerophrengst met een vijfde verminderd.

Een nieuwe overeenkomst gesloten tussen de Bank en de Staat in
October 1953 wijzigt de vroegere schikkingen betreffende de finan-
ciering van de voorschotten buiten quotum aan de Europese Betalings-
unie en regelt de modaliteiten der tussenkomst van de Bank boven het
bedrag gedekt door de inhoudingen.

Op het einde van December bedroegen de provisierekeningen
gevormd door de inhoudingen 2,8 milliard en de voorschotten van de
Bank zonder speciale provisie 10,6 milliard.

Begrotingen De gewone begroting van het dienstjaar 1953 zalongeveer
80 milliard bedragen zowel wat de ontvangsten als wat de uitgaven
betreft. Bijkomende kredieten ten belope van 2 milliard moesten aan-
gevraagd worden, doch ze zullen door een meeropbrengst gedekt zijn.

Het ontwerp van begroting voor 1954 voorziet de handhaving
van het evenwicht. Het peil van ontvangsten en uitgaven
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79 milliard - zal een weinig lager liggen dan tijdens het vorig dienst-
jaar. De Staat zal Immers niet meer, zoals in 1953, genieten van
de bijvoeging bij het
lopend dienstjaar van
sommIge
die III

ontvangsten
werkelijkheid

tot vorige begrotings-
jaren behoren; ander-
zijds moet in 1954 niet
meer, zoals in 1953,
een krediet voorzien
worden voor het her-
stel van de schade ver-
oorzaakt door de over-
stromingen.

De begrotingen sedert 1952
(millioenen franken)

I Dienstjaar I Dienstjaar I Dienstjaar
1952 1953 1954
(1) (2) (3)

A. Gewone begroting
1) Uitgaven ............ 75.836 80.153 79.142
2) Ontvangsten ......... 77.640 80.462 79.209

Overschot der ontvangsten 1.804 309 67

B. Buitengew. begrot. (4)
1) Uitgaven ............ 19.740 19.379 17.590
2) Ontvangsten ......... 3.165 1.954 1.735

(1) Werkelijke ontvangsten en uitgaven op 31 Juli 1953.
(2) Uitgaven: begrotingskredieten, speciale wetten van 14 Fe-

bruari en 13 Juni 1953 en enig bijkredietenblad.
Gewone ontvangsten : geraamd op basis van de werkelijke

ontvangsten der eerste acht maanden.
Buitengewone ontvangsten : ramingen.

(3) Ramingen.
(4) Excl. de geldsaneringsverrichtingen, de kredieten ter

beschikking gesteld van Belgisch-Kongo als tegenwaarde voor
leningen in de Verenigde Staten en de opbrengst der leningen.

De buitengewone
kredieten voor 1954
bedragen 17,6 milliard tegenover 19,4 milliard in 1953. De verminde-
ring betreft uitsluitend de militaire uitgaven die van 9,1 tot 6,5 milliard
teruggebracht zijn, daar het programma der investeringen voor
landsverdediging ten einde loopt.

De binnenlandse gevestigde schuld steeg van 127,9 milliard op Openbare schuld

31 December 1952 tot 139,6 milliard op 30 November 1953. De Staat
plaatste drie langlopende leningen : een lotenlening van 3,5 milliard
in Maart-April, een 4,5 pCt l'entende lening met 20 jaar looptijd die
in Mei-Juni 4,4 milliard opleverde en een 4,5 pCt l'entende lening met
15 jaar looptijd die in October 6,9 milliard opleverde. Daarentegen
werd de geldsaneringslening gedelgd ten belope van 1,6 milliard.

Wat de binnenlandse schuld op halflange termijn betreft werden
certificaten bestemd voor de banken uitgegeven in Augustus en
November, telkens ten 'belope van ongeveer 1,2 milliard, ingevolge
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een wIJzlgmg van de reglementering m zake dekking der termijn-
deposito's.

Die uitgiften, evenals andere van minder belang, werden ten
belope van 1,1 milliard gecompenseerd door de delgingen van de
twee reeksen certificaten die terugbetaalbaar waren in 1953 naar
believen van de houders.

Openbare Schuld
(millioenen franken)

Bron : Bestuur van de Thesaurie en van de Openbare Schuld.

Binnenlandse schuld

Einde maand

I
I kortlopende (1)

Buitenlandse Totale

gevestigde halflange
schuld schuld

(2) (1) (2)

I I
-_.

1950 Juni ..................... 115.939 I 39.409 77.926 16.746 250.020

1951 December ............... 115.377 35.983 87.013 15.854 254.227

1952 November ............ 124.001 33.251 93.497 18.513 269.262
December ............... 127.922 31.249 87.939 18.868 265.978

1953 Januari 126.613 i 32.354 88.223 18.095 265.285.................. I
Februari ............... 126.509 31.478 \12.282 17.647 267.916
Maart .................. 128.381 32.006 91.823 17.638 269.848
April ..................... 129.687 31.808 90.864 17.639 269.998
Mei ..................... 130.865 31.525 91.938 18.234 272.562
Juni ..................... 133.591 31.402 90.153 18.884 274.030
Juli ..................... 133.495 31.362 90.201 20.052 275.110
Augustus ............... 133.392 32.378 89.912 21.696 277.378
September ............ 133.280 32.975 90.029 21.649 277.933
October .................. 140.040 32.759 84.946 21.950 279.695
November ............... 139.625 33.996 85.060 21.978 280.659

(1) Excl. de Dotatie der Oudstrijders.
(2) Excl. de inter-regeringsschulden voortvloeiend uit de oorlog 1914-1918.

De kortlopende binnenlandse schuld verminderde op het ogenblik
van de uitgiften der drie gevestigde leningen; ondertussen was haar
beweging opwaarts gericht.

De buitenlandse schuld verminderde tot 17,6milliard op het
einde van Februari; van Mei af groeide ze snel aan in verband met de
reeds vermelde plaatsingen van kortlopende certificaten in deviezen
in het buitenland.

Dat gedeelte van de schuld dat in het bankwezen is onderge-
bracht - schatkistcertificaten en overheidsfondsen - verdient
bijzondere aandacht omwille van zijn invloed op de geldsomloop.
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De voorschotten van de Bank aan de Staat stegen van 6,3 tot
8,6 milliard van einde December 1952 tot einde April 1953. Op het
einde van Juni, na de uitgifte van de lening met 20 jaar looptijd,
bedroegen ze nog slechts 6 milliard. In de daaropvolgende maanden
groeiden ze opnieuwaan tot bijna 9 milliard op het einde van
September. Door de uitgifte van de lening met 15 jaar looptijd
werden ze een maand later tot 5,7 milliard teruggebracht. Daarna
vermeerderden ze opnieuw om 8 milliard te bereiken op het einde
van het jaar.

Het bedrag der schatkistcertificaten aangehouden door de
depositobanken wijzigde zich betrekkelijk weinig. Doch hun tegoed

Kredietverlening door de Nationale Bank en de depositobanken aan de Schatkist

(millioenen franken)

I

Nationale Bank van België Depositobanken (1)

Einde maand
Eind·

Ander totaalSchatkist· overheide- Totaal Overheide- Overheids- Totaal
certificaten papier papier fondsen

I
1950 Juni ............ 4.855 161 5.016 29.120 6.424 35.544 40.560

1951 December ...... 6.460 69 6.529 31.957 6.994 38.951 45.480

1952 November ...... 8.355 115 8.470 34.822 8.356 43.178 51.648
December ...... 6.035 225 6.260 33.651 8.758 42.409 48.669

1953 Januari ......... 6.280 105
1

6.385 34.793 8.751 43.544 49.929
Februari ..... 7.595 13B 7.728 33.909 8.779 42.688 50.416
Maart ......... 7.780 39 7.819 34.615 8.772 43.387 51.206
April ............ 8.625 4 8.629 34.256 8.987 43.243 51.872
Mei ............ 8.570 31 8.601 33.702 9.070 42.772 51.373
Juni ............ 5.960 49 6.009 34.051 9.236 43.287 49.296
Juli ............ 7.495 48 7.543 33.760 9.431 43.191 50.734
Augustus ...... 8.770 145 8.915 32.565 10.639 43.204 52.119
September ... 8.895 70 8.965 33.178 10.732 43.910 52.875
October ...... 5.645 67 5.712 33.542 11.371 44.913 50.625
November ...... 6.485 97 6.582 32.408 12.127 44.535 51.117
December ...... 7.970 70 8.040

(1) De rekeningen van de zetels in België van de Bank van Belgisch-Kongo worden sedert
October 1952 in degezamenlijke staat der Belgische banken opgenomen.

aan overheidsfondsen groeide aan, vooral in het tweede halfjaar, onder
meer ten gevolge van de inschrijving op bankcertificaten met twee en
drie jaar looptijd.
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Kredieten
aan bedrijven
en particulieren

De hierbij gaande tabel maakt in de bankkredieten aan bedrijven
en particulieren een onderscheid tussen de bedragen gefinancierd door
het bankwezen en diegene die bij andere instellingen ondergebracht
zijn. Hoewel deze laatste kredieten oorspronkelijk door de banken

Bankkredieten aan bedrijven en particulieren
(millioenen franken)

Gedeelte ondergebracht

bij het buiten het
Einde maand Belgische Totaal

bankwezen
bankwezen

(1) (1)

1951 Juni ............ 35.091 5.685 40.776
December ...... 37.150 6.772 43.922

1952 Juni ............ 35.339 7.855 43.194
September ... 34.254 9.368 43.622
December ...... 38.361 8.169 46.530

L953 Januari ......... 36.389 9.653 46.042
Februari ...... 36.519 9.634 46.153
Maart ......... 37.380 8.893 46.273
April ............ 35.994 10.308 46.302
Mei ............ 36.648 9.831 46.479
Juni ............ 37.605 8.684 46.289
Juli ............ 38.777 8.132 46.909
Augustus ...... 37.758 8.565 46.323
September ... 37.569 8.701 46.270
October ......... 38.536 8.108 46.644
November (v). 37.459 8.879 46.338

(1) Depositobanken, Herdiscontering- en Waarborginsti-
tuut, Nationale Bank van België.

verstrekt zijn, worden ze
gefinancierd door openbare
instellingen (andere dan
het Herdiscontering- en
Waarborginstituut ) en par-
t.iculiere instellingen buiten
het bankwezen; ze omvatten
eveneens de bankaccepten
uitgedrukt in deviezen en
op buitenlandse markten
gemobiliseerd.

Al die bedragen omvat-
ten niet alleen de kredieten
verstrekt aan het Belgisch
bedrijfsleven, maar ook die-
gene die verleend werden

aan firma's in het buitenland ten gevolge van de tegeldemaking door
de banken van vorderingen van uitvoerders op hun cliënten.

Het totale bankkrediet verstrekt aan de ondernemingen en parti-
culieren handhaafde zich in 1953 om en bij het hoge peil dat bij de
jaarultimo van 1952 bereikt werd. In Juli werd een topcijfer van
46,9 milliard opgetekend; in die maand toch en bij het begin van
Augustus moesten de ondernemingen het hoofd bieden aan vooruit-
betalingen van belastingen en aan een buitengewoon belangrijke
storting van bijdragen voor de maatschappelijke zekerheid. De
behoeften aan bankkrediet verminderden achteraf slechts weinig
en de voorbereiding van de jaarultimo veroorzaakte hun gewone
aanzwelling.
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Dat verloop. dient vooral gezIen III het licht der volgende
factoren : herneming in verschillende industrieën voor verbruiks-
goederen - onder meer in de textielnijverheid -, uitbreiding van de
verkoop op afbetaling, aanvulling van de industriële voorraden die
tevoren tot een minimum herleid waren.

De kredietverlening aan ondernemingen III het buitenland liep
terug, daar de inkrimping van de uitvoer naar Brazilië de aanwending
van bankaccepten deed verminderen.

De instellingen buiten het bonkurezen houden nog steeds een
belangrijk bedrag accepten en handelswissels aan. Bij de vervaldagen
van Maart, Mei,Juni, Juli en October vloeide evenwel een deel van dat
papier terug naar het bankwezen; op die datums vermeerderden de
kredieten gefinancierd door dit laatste meer dan de gezamenlijke
kredieten.

Het bedrag der deviezenaccepten op buitenlandse plaatsen gemo-
biliseerd liep geleidelijk terug van 1,1 milliard op het einde van 1952
tot 0,5 milliard op het einde van November 1953. Tevoren had de
rentestijging te Londen een verschuiving van de financiering van de
wolinvoer naar België veroorzaakt; daarenboven verminderde de
aankoop van Noordamerikaanse katoen, die gedeeltelijk door New-
yorkse banken gefinancierd wordt.

In de depositobanken vermeerderden alleen de voorschotten. Hun
bedrag steeg met 2,3 milliard van einde December tot einde Juli; het
verminderde daarna, doch het bleef boven zijn peil van einde 1952.
Dat bedrag omvat de voorschotten aan de houders van speciale
rekeningen; deze voorschotten stegen van 395,6 millioen op
31 December 1952 tot 669,9 millioen op 30 November 1953.

Het totaal beloop van gedisconteerd papier verminderde daaren-
tegen gedurende de eerste zes maanden, behalve bij de vervaldag van
Maart; de vermeerdering nadien was minder belangrijk : bij het
einde van November lag het lager dan op het einde van 1952.
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Het beroep op herdiscontokrediet door de banken bleef VriJ

stabiel tussen 6,4 en 7,7 milliard. Het bewoog in tegengestelde richting
van de deposito 's.

Discontokredieten en voorschotten verleend door de depositobanken
aan bedrijven en particulieren (1)

(millioenen franken)

Disconto Voorschotten

Einde maand Herdis- Prolongaties
Eind-
totaalnande!s- conteerde Totaa! en voor- Diverse Totaa!

papier wissels schotten debiteuren
(2) op effecten

1950 Juni ............ 8.281 3.696 11.977 744 12.891 I 13.635 25.612
1951 December ...... 9.498 7.526 17.024 773 14.958 15.731 32.755
1952 November ...... 13.473 5.307 18.780 1.070 14.489 15.559 34.339

December ...... 11.483 7.901 19.384 1.180 14.749 15.929 35.3]3
1953 Januari ......... 12.013 6.421 I 18.434 1.104 14.590 15.694 34.128

Februari ...... 10.290 7.717 18.007 1.197 15.465 16.662 34.669
Maart ......... 11.900 7.355 19.255 1.321 15.481 16.802 36.057
April ............ 11.435 6.679 18.114 1.412 15.688 17.100 35.214
Mei ............ 10.477 7.209 17.686 1.369 16.184 17.553 35.239
Juni ............ 10.063 6.915 16.978 1.334 16.125 17.459 34.437
Juli ............ 9.485 7.588 17.073 1.391 16.824 18.215 35.288
Augustus ...... 9.910 7.410 17.320 1.374 16.199 17.573 34.893
September ... 10.971 6.585 17.556 1.330 15.872 17.202 34.758
October ......... 10.695 7.186 17.881 1.510 15.854 17.394 35.275
November ...... 11.375 7.048 18.423 1.509 15.222 16.731 35.154

(1) Met inbegrip, sedert einde October 1952, van de kredieten verleend door de in België gevestigde
zetelsvan de Bank van Belgisch-Kongo.

(2) Bij de Nationale Bank van België, het Herdiscontering- en Waarborginstituut en de andere
parastatale instellingen,doch excl. de op de markt herdisconteerde wissels.

Tot Juni hebben de banken weinig gebruik gemaakt van de
mogelijkheid, die hen door het besluit van 22 Maart 1952 geboden
wordt, om bij de Bank de renteloze schatkistcertificaten te mobiliseren
die de tegenwaarde van de speciale geblokkeerde rekeningen vormen.
Bij de eerste vijf vervaldagen van 1953 bedroeg het maximum der
voorschotten op die certificaten 162 millioen. Daarna klommen ze
tot 396 millioen op het einde van Augustus, om dan terug te lopen
tot 227 millioen op het einde van December. Het tarief van die voor-
schotten bedroeg in 1952 oorspronkelijk 5,5 pCt maar nog in datzelfde
jaar werd het tot 3,5 pCt teruggebracht, en dan verder tot 3 pCt op
8 October 1953 en tot 2,75 pCt op 29 October.

De vermindering van de acceptverplichtingen der deposito-
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banken trof tegelijkertijd de deviezenwissels geaccepteerd door de
buitenlandse banken, waarvan het uitstaande bedrag terugging van
1,1 milliard op het einde van December 1952 tot 0,5 milliard op het
einde van November 1953, en, anderzijds, de uitstaande wissels in
Belgische franken.

De bankaccepten in Belgische franken
bekleed met het visa van de Bank vielen
van 7,2 milliard op het einde van 1952 tot
6,2 milliard in Mei 1953; ze bleven daarna
stabiel en bedroegen 6,3 milliard op het
einde van November.

Op dat ogenblik vertegenwoordigden
de wissels getrokken uit hoofde van
uitvoer nog slechts 20 pCt van het
gezamenlijk bedrag der geviseerde bank-
accepten, tegen 24 pCt op het einde van
December 1952.

Acceptverplichtingen
der depositobanken (1)

Einde maand I
Millioenen

franken

1950 Juni ............ 4.668
1951 December ...... 8.141
1952 November ... 8.503

December ...... 9.134
1953 Januari ......... 8.784

Februari ...... 8.390
Maart ......... 8.006
April ............ 8.051
Mei ............ 7.751
Juni ............ 7.991
Juli ............ 8.099
Augustus ...... 7.939
September ... 7.852
October ......... 7.747
November ...... 7.755

(1) Einde October 1952 werden de
rekeningen van de in België gevestigde
zetels van de Bank van Belgisch-
Kongo in de gezamenlijke staat der
Belgische banken opgenomen.Het bedrag van de bankaccepten in

Belgische franken, die niet met het visa
der Bank bekleed zijn, bleef beneden het milliard.

De Bank verleent haar visa ook voor handelsaccepten; deze
laatste dienen hoofdzakelijk voor financiering van uitvoer : hun beloop
vermeerderde van 1 milliard op 31 December 1952 tot 1,3 milliard
op 30 November 1953.

Tijdens de jongste jaren poogde de Bank door het verlenen van
haar visa de heroriëntering van de buitenlandse handel, en vooral van
de invoer, in de hand te werken. En inderdaad viel een afgetekende
stijging waar te nemen van de geviseerde accepten getrokken voor
financiering van invoer uit de landen der Europese Betalingsunie.
Daarentegen verminderde het bedrag der geviseerde wissels voor
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financiering van de aankopenin het dollargebied. Wat de uitvoer-
accepten betreft, de uitbreiding van hun gezamenlijk beloop vloeit

Omloop der geviseerde bank en handelsaccepten

Invoer Uitvoer

Periode E.E.U.-

I
Dollar-

I
Audere

I
E.E.U.-

I
Dollar-

I
Andere

I
Totaal Totaal

landen gebied landen landen gebied landen
,

1951 31 Maart ............... onbep. onbep. onbep. 4,0 0,1 0,1 1,0 1,2
30 Juni ............... 1,4 1,6 1,0 4,0 0,1 0,1 1,0 1,2
30 September ......... 1,5 1,2 1,0 3,7 0,1 0,1 1,0 1,2
31 December ......... 1,6 1,8 1,1 4,5 -- 0.1 1,2 1,3

1952 31 Maart ............... 1,8 2,0 0,8 4,6 - 0,2 1,6 1,8
30 Juni ............... 2,4 1,9 0,5 4,8 0,1 0,2 2,0 s.a
30 September ......... 2,5 1,6 0,9 5,0 0,4 0,2 2,2 2,8
31 December ......... 2,7 1,6 1,2 5,5 0,6 0,2 1,9 2,7

1953 31 Maart ............... 2,7 1.1 1,2 5,0 0,6 0,2 1,7 2,5
30 Juni ............... 3,2 1,0 1,1 5,3 0,5 0,2 1,4 2,1
30 September ......... 3,2 1,0 1,2 5,4 0,7 0,2 1,4 2,3

voort uit de vermeerdering der wissels voor financiering van verrich-
tingen met verschillende zonen.

De tegeldemaking van accepten III Belgische franken bij het
Herdisconierinq- en liVaarborginstituut bleef afgtekend beneden het
totale uitstaande bedrag van die accepten. Het verschil spruit voort
uit plaatsingen bij semi-openbare of particuliere instellingen buiten
het bankwezen; de tussenkomsten van die instellingen schommelen
volgens de geldmiddelen waarover ze beschikken; wanneer de markt
krapper wordt vermeerderen de disconteringen door het Instituut.

De wisselportefeuille aangehouden door het Instituut is afhan-
kelijk van zijn geldontleningen op de daggeldmarkt. Het slorpt het
grootste deel op van het geld aangeboden in de Verrekenningskamer
en het genoot daarenboven tamelijk geregeld van het geldaanbod op
de markt buiten de verrekening dat niet door het Rentenfonds opge-
nomen werd.

Het bedrag der wissels door het Instituut gemobiliseerd boven
zijn daggeldontleningen wordt bij de Nationale Bank herdisconteerd.
Dit herdisconto ondergaat de weerslag van de bewegingen op de geld-
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markt : het was weinig belangrijk in het eerste halfjaar behalve bij
de vervaldagen van Maart - 1,3 milliard - en van Juni
1,5 milliard. Doch de verkrapping van de daggeldmarkt deed dat

Herdiscontering- en Waarborginstituut en Nationale Bank van België
Portefeuille handelswissels en voorschotten aan bedrijven en particulieren

(millioenen franken)

! Nationale Bonk van België

I Herdiseontezlng-
Einde maand I en W sarborg- Voorsohotten

I
instituut Handelspapier

op overheidsfondsen Totaal

(1) (2)

1950 Juni .....................

I
1.609 4.646 531 5.177

1951 December ............... 2.858 8.890 345 9.235

1952 November ............... 3.795 4.041 384 4.425
December ............... 2.596 9.152 560 9.712

1953 Januari .................. 3.274 5.887 604 6.491
Februari ............... 3.730 6.154 616 6.770
Maart .................. 2.254 6.958 573 7.531
April ..................... 2.414 5.398 757 6.155
Mei ..................... 2.8\19 5.712 999 6.711
Juni ..................... 2.401:1 7.281 1.057 8.338
Juli ..................... 1.726 9.154 1.336 10.490
Augustus ............... 2.554 7.558 1.360 8.918
September ............ 2.211 6.932 1.073 8.005
October .................. 2.223 7.734 1.063 8.797
November ............... 2.602 6.266 726 6.992
December ...............

I
2.498 8.320 948 9.268

(1) Incl. het herdisconto van de banken en van het Herdiscontering- en Waarborginstituut.
(2) Incl. de voorscbotten aan de banken, waaronder de voorschotten voor mobilisatie der speciale

rekeningen.

beloop tot 3 milliard stijgen op het einde van de maand. Het hand-
haafde zich om en bij de 2,5 milliard bij de daaropvolgende drie
vervaldagen en het verminderde daarna om bij het begin van
December te verdwijnen tot bij de jaarultimo, toen het 2,7 milliard
bedroeg.

De tarieven welke het Instituut toepast voor de wissels getrokken
uit hoofde van in- en uitvoer werden in 1953 gewijzigd. Op
10 Februari werd een nieuw tarief, gebaseerd op de discontovoet van
de Nationale Bank, ingevoerd voor het papier met meer dan 120 dagen
looptijd. Sedert 18 April wordt een gunsttarief toegepast voor de
wissels met elke looptijd getrokken voor financiering van uitvoer naar
Belgisch-Kongo. Van 13 Mei af werd een gelijkaardig maar minder
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belangrijk voordeel toegekend aan het papier voor financiering van
aankopen in de Kolonie en aan het papier, betaalbaar in Belgische
franken, getrokken uit hoofde van invoer uit landen die afgezien
hebben van de omzetting in deviezen van hun saldo's in Belgische
franken.

De portefeuille handelspapier der Nationale Bank kromp in na de
vervaldag van 1952; gedurende de eerste vijf maanden van het jaar
bleef ze beneden het bedrag der overeenstemmende maanden van
1952. De eerste twee kwartaalultimo 's, vooral die van Juni, veroor-
zaakten een terugvloeiing van papier naar de Bank. In Juli veroorzaakte
de reeds beschreven spanning een zeer merkbare uitzetting van de
portefeuille. Haar daaropvolgende vermindering werd onderbroken
in October, toen de geldmarkt krapper werd in verband met de uit-
gifte van de Staatslening. Op het einde van het jaar geschiedde de
normale uitzetting: de portefeuille handelspapier bereikte 8,3 milliard
tegen 9,2 milliard een jaar tevoren.

De voorschotten op overheidsfondsen vermeerderden eveneens
van April tot October.

Ten einde de neerwaartse beweging van de geldrente te
bevorderen, heeft de Bank herhaaldelijk verschillende harer tarieven
verminderd. Naast de tarieven van de voorschotten op certificaten
uitgegeven als tegenwaarde van de speciale geblokkeerde rekeningen,
heeft ze de tarieven toepasselijk op de promessen en op de leningen
en voorschotten op certificaten met meer dan 12 maanden looptijd
verminderd van 5,5 pCt tot 5 pCt op 5 Maart en tot 4,75 pCt op
21 Mei. Op 29 October tenslotte werden alle discontopercentages en
de voorsch,otrente op certificaten met meer dan 12 maanden looptijd
met 0,25 pCt verlaagd. De type-discontovoet - d.w.z. die voor de
geaccepteerde en in een bank gedomicilieerde effecten - die van
September 1950 tot Juli 1951 op 3,75 pCt gebracht was, is thans op
2,75 pCt vastgesteld.
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De banken en de geldoverheid komen in verschillende vormen
III de financiering van de uitvoer tussenbeide.

Wat de bijzondere faciliteiten voor een bepaalde uitvoerver-
richting betreft, kunnen de uitvoerders zich kort en halflang krediet
verschaffen door middel van geviseerde handels- en bankaccepten.
De looptijd van die faciliteiten gaat over het algemeen tot 2 jaar voor
de financiering van fabricatiekrediet en tot 5 jaar voor de financiering
van betalingstermijnen.

Bijdrage van de overheid en van het bankwezen in de financiering van de uitvoer

(milliarden franken)

I
31-12-1952

I
30-6-1953

I
80-9-1953

I I
Geviseerde bankaccepten ....................................... I 1,7 I 1,1 1,2
Niet-geviseerde bankaccepten ................................. I onbepaald

I
onbepaald onbepaald

Geviseerde handelsaccepten ....................................

I
1,0 1,0 1,2

Herdiscontokredieten door het H.W.I. voor de banken I
geopend voor de voorschotten aan de uitvoerders (in I

I

een andere vorm dan geviseerde accepten) I I............ 1,2 I 1,2 1,3I
Kredieten door de N.M.K.N. aan de uitvoerders verleend

I(in een andere vorm dan geviseerde accepten) ......... i 0,7 1,0 0,5
-- I ITussenkomst van de Nationale Delcrederedienst ......... I 4,0 I 4,2 4,5I I

I IKredieten verleend door de Schatkist en de Nationale I IBank : IEuropese Betalingsunie .................................... 15,0 I 13,9 13,4
Lidstaten van de E.B.U. (netto) 4,5 I 4,6 3,.)........................ I

Betalingsakkoorden met andere landen .................. 0,4 I 0,4 0,4
r

I
i i

In het geval van Joegoslavië en Israël werden plafonds voor de
aanwending van accepten voor de financiering van sommige uitvoer-
verrichtingen vastgesteld. Buiten die twee gevallen werd er geen grens
aan die financieringswijze gesteld. De omloop van geviseerde accepten
kan evenwel sommige globale grenzen niet overschrijden. Deze vloeien
voort vooreerst uit de plafonds welke de Nationale Bank voor elke
bank afzonderlijk vaststelt voor het verlenen van haar visa, en verder
uit het kredietvermogen van het Herdisconteringinstituut en van de
Nationale Maatschappij. Beide grenzen zijn op verre na niet bereikt.
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De uitvoerders kunnen eveneens bij de Nationale Maatschappij
voor Krediet aan de Nijverheid kredieten met meer dan 2 jaar loop-
tijd opnemen in een andere vorm dan geviseerde bankaccepten. Op
30 September bedroegen de geopende kredieten ongeveer 500 mil-
lioen, doch slechts 160 millioen waren aangewend.

Het Herdisconteringinstituut verstrekt aan de banken herdiscon-
tokrediet voor de mobilisatie van kredieten, verstrekt in een andere
vorm dan geviseerde accepten, om de fabricatie van uitvoergoederen
te financieren of om het verlenen van betalingstermijnen aan de
buitenlandse cliënten mogelijk te maken. De uitvoerders vinden op
indirecte wijze baat bij die herdiscontomarges. Op 30 September
bedroegen deze laatste 1,3 milliard waarvan slechts 73 millioen
aangewend waren.

Sedert September 1952 werd het onderzoek der aanvragen voor
halflang krediet toevertrouwd aan een coördinatiecomité - Cofinex-
dat vertegenwoordigers van de betrokken ministeriële departementen,
van de openbare kredietinstellingen die de financiering verzekeren,
van de Nationale Delcrederedienst en van de banken verenigt.

De waarborgen verstrekt door de Nationale Delcrederedienst
vormen op zichzelf weliswaar geen kredietverlening, maar ze verge-
makkelijken de tegeldemaking van de vorderingen der uitvoerders
bij de banken. Op het einde van September bedroegen de werkelijke
verplichtingen aangegaan door de Dienst 4,5 milliard.

De officiële kredieten verstrekt door de geldoverheid aan de
debiteurlanden zijn van een gans andere aard dan de faciliteiten
verleend voor bepaalde transacties; zij vergemakkelijken de betalingen
aan de Economische Unie en bevorderen dus de afzet van Belgische
en Luxemburgse producten. Op 30 September 1953 bedroegen die
kredieten 17,3 milliard; het aandeel der netto-vorderingen op de
Europese Betalingsunie en op de lidstaten beliep 16,9 milliard in dat
bedrag. Het saldo van 400 millioen vertegenwoordigde kredieten
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opgenomen door andere landen in het raam van betalingsakkoorden
waarvan het gezamenlijk plafond 680 millioen kon bereiken.

De voorschotten van de Bank aan de instellingen waarvan de
verplichtingen door de. Staat gewaarborgd zijn waren minder
omvangrijk en minder bestendig dan in de vorige jaren.

Die kredieten liepen reeds in het tweede halfjaar van 1952 merk-
baar terug. In 1953 waren ze gedurende lange periodes volledig
verdwenen; ze namen slechts een zekere omvang aan bij het begin
van Januari en van Mei, van midden Juni tot einde Juli en van einde
September tot begin November.

De hoogste kredieten opgetekend in Juli en October bedroegen
1,3 milliard.

Dat verloop hield verband met de toestand van het Rentenfonds.
Dank zij de vaste tendens der vast ren-
tende waarden, handhaafde de portefeuille
van het Fonds zich, over het jaar in zijn
geheel, beneden haar vroeger peil. Het
trad nog slechts als koper op gedurende
voorbijgaande periodes, en wel op het
ogenblik van de uitgifte van openbare
leningen, vooral in October. Over het
gehele jaar verminderde de portefeuille
met ongeveer 500 millioen.

Het aanbod op de daggeldmarkt bui-
ten verrekening volstond om de meeste
behoeften van het Fonds te dekken,

Kredietverlening
door de Nationale Bank

aan de parastatale instellingen

Einde maand
Millioenen

franken

1950 Juni .

1951 December .

1952 November .
December .

3.356

1.824

116
445

1953 Januari .
Februari .
Maart .
April .
Mei .
Juni .
Juli .
Augustus .
September .
October .
November ..
December .

793

853
183
35

345
779
446

behalve op het einde van April, van Juni
en van October : op die datums namen ZIJn verplichtingen tegen-
over de Bank een zekere omvang aan.
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Daggeldmarkt Het aanbod van daggeld was minder ruim dan in 1952.

Op de daggeldmarkt in Verrekeningskamer handhaafden. de
leningen zich op een vast peil gedurende het eerste halfjaar. Het
aanbod vanwege de depositobanken vertegenwoordigde tot in Juni
gemiddeld twee derden van de geleende gelden. In het begin van die
maand konden de banken hun aanbod van daggeld verruimen dank zij
de inschrijvingen op de staatslening die bij hen gedaan waren; doch
het gezamenlijk bedrag veranderde weinig daar de aanvoer vanwege
de andere geldgevers verminderde. De daling in het derde kwartaal
vloeide voort uit een aanzienlijke inkrimping der liquide bank-
middelen op het einde van Juli en in het begin van Augustus; ook
de leningen der andere instellingen lagen beneden het gemiddelde
van het eerste halfjaar. Het herstel in het laatste kwartaal van het
jaar was te danken aan de ophoping van liquide middelen in de banken
vooreerst op het ogenblik van de uitgifte der lening in October, daarna
met het oog op de jaarultimo.

Het Herdiscontering- en Waarborginstituut blijft de voornaamste
ontlener op die markt. Wanneer het meer gelden opneemt dan het er

Daggeldmarkten
(millioenen franken)

Totaal der gelden Ontleende gelden
Totaal der uitgeleend door de

Daggemiddelden
« on eall » door
verhandelde verrekenende nieb- het H.W.I. door het door

kapitalen instellingen
verrekenende voor eigen Ren tenfonds

andere
instellingen rekening instellingen

1950 2" halfjaar ......... 4.025 2.449 1. 576 2.116 1.596 313
1951 ........................ 5.384 2.806 2.578 2.538 2.561 285
1952 ........................ 5.796 3.153 2.645 3.043 2.534 219
1953 ........................ 5.391 3.071 2.320 2.843 2.153 395
1953 l'' kwartaal ...... 5.733 3.243 2.490 3.127 2.221 385

2e » ...... 5.133 3.161 1.972 2.678 2.061 394
s- » ...... 5.155 2.658 2.497 2.594 2.097 I 464
4e » ...... 5.533 3.235 2.298 I 2.968 2.229 I 336

I i !

nodig heeft levert het dat overschot op de markt buiten verrekening :
in 1953 werden dergelijke overmakingen gedaan tijdens de maanden
Maart, April, Mei en December.
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Op laatstgenoemde markt vloeit de vermindering voort uit de
bewegingen der kaspositie van sommige openbare kredietinstellingen
waarvan de daggeldleningen gèringer waren na de grote lening-
uitgiften, ofschoon zelfs op hun Jaagste peil de aangeboden bedragen
nog belangrijk waren.

Het aanbod vanwege de Rijksdienst voor Maatschappelijke Zeker-
heid verruimde na de inning der stortingen van half Februari en half
Mei. Zulks was ook het geval bij het begin van Augustus na de
invoering van het nieuwe stelsel voor de inning der bijdragen. De
toepassing er van droeg er nadien toe bij om de tussenkomsten van de
Nationale Dienst op de daggeldmarkt te regelen.

Het Hentenfonds nam het grootste deel van het daggeld buiten
verrekening op. Eventuele overschotten werden ontleend door andere
semi-openbare instellingen en af en toe door het Herdiscontering- en
Waarborginstituut.

De daggeldrente bleef ongewijzigd op 1,25 pCt op beide markten.

In 1953 bleef de aanvoer van spaargelden op de kapitaalmarkt Kapitaalmarkt

omvangrijk.

De inleggingen bij de Algemene Spaar- en Lijfrentekas waren
even belangrijk als in 1952, maar de opvragingen vermeerderden van
het ene jaar tot het andere. Hun omvang dient in verband gebracht
met de overheidsleningen en met de aangroei van de beleggingen in
woongebouwen. De overschotten bereikten per saldo een maand-
gemiddelde van 279 millioen, hetgeen minder is dan in 1952.

Op het einde van December bereikten de tegoeden op spaar-
boekjes, met inbegrip van de gekapitaliseerde interesten, een weinig

. meer dan 45 milliard tegen 40,7 milliard op het einde van 1952.

In de depositobanken steeg het bedrag der termijnrekeningen en
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der depositoboekjes van 15,5 milliard op het einde van November 1952
tot 16,2 milliard een jaar later.

De markt droeg
ruimschoots bij tot de
financiering van de
overheidsbehoeften. Het
bedrag van de lenin-
gen uitgegeven door
de Staat en door de
publieke instellingen
bedroeg - na aftrek
van de inschrijvin-
gen door middel van
schatkistcertificaten -
20,1 milliard tegen
21,5 milliard in 1952.

De overeenstemmende cijfers lagen in 1950 en in 1951 respectievelijk
om en bij de 10 en de 7 milliard.

Algemene Spaar- en Lijfrentekas
Inlagen op particuliere spaarboekjes

l\f nandgemiddelde
I

Stortingen I Terug-

I
Overschot

betalingen

1948 ........................... 712 495 217
1950 ........................... 729 626 103
1951 ...........................

I

773 678 95
1952 ........................... 1.080 677 403
1953 (voor!.) ............... 1.087 808 279
1952 I" kwartaal ............ 1.085 620 465

2" » ............ 1.030 745 285
3'· » ............ 1.151 660 491
4" » .. ........ .. 1.053 685 368

1953 I" kwartaal ............ 1.203 686 517
2'" » ............ 993 908 85
3'" » .. . ....... . . 1.099 798 301
4" » ............ 1.055 839 216

De drie leningen uitgegeven door de Schatkist in Maart-April, in
Mei-Juni en in October leverden gezamenlijk 14,8 milliard op.

Onder de andere verrichtingen van 1953 dienen vermeld de
leningen van de Nationale Maatschappij van Belgische Spoorwegen
(1,5 milliard), van de Regie voor Telegrafie en Telefonie (1,6 mil-
liard), van de Brusselse Intercommunale Maatschappij voor Water-
voorziening (1,4 milliard), van de Nationale Maatschappij voor
Waterverdeling (0,4 milliard) en tenslotte van de steden Luik
(0,5 milliard) en Antwerpen (0,9 milliard) .

De netto-uitgiften van aandelen en obligaties door de nijverheids-
en handelsmaatschappijen, met inbegrip van de Nationale Maatschappij
voor Krediet aan de Nijverheid, liepen terug van 6,7 milliard gedurende.
de maanden Januari-November 1952 tot 3,2 milliard tijdens de
overeenstemmende periode van 1953.
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Naast hun beroep op de kapitaalmarkt hebben de ondernemingen
zoals voorheen een politiek van zelffinanciering gevoerd.

De hypotheekleningen bereikten ongeveer 17 milliard tegen
15 milliard in 1952, dank zij de voorkeur van het publiek voor niet-
speculatieve beleggingen en de hoge bedrijvigheid in de bouw-
nijverheid.

De Beurs kende een geringe bedrijvigheid. Het gemiddelde der
dagelijks verhandelde
kapitalen lag niet hoger
dan 67 millioen tegen
79 millioen in 1952 en
85 millioen in 1951.

De niet vast ren-
tende waarden werden
over het algemeen wei-
nig gezocht. Ze waren
echter prijshoudend en
de noteringen werden
enigszins vaster gedu-
rende de laatste maan-
den van het jaar.

Markt der niet vast rentende waarden

Indexcijfer Verhandelde
Gemiddelden der noteringen kapitalen

Basis 1936 . (millioenen franken)
1938 = 100

1948 ....................... ' I 155 516
1950 ........................

I
174 990

1951 ........................ 209 1.736
I

1952 I 234 1.650....................... , I
1953 ........................ I 237 1.378

1952 le kwartaal ...... i 245 2.674
2e » ..... , 224 1.251
3e » ...... 235 1.373
4e » ...... 231 1.301

1953 le kwartaal ...... 236 1.537
2e » ...... 233 1.306
3e » ..... , 241 1.446
4e » ...... 240 1.223

De beweging der noteringen was ten anderen zeer uiteenlopend
volgens de rubrieken. De aandelen van de banken en van de onroerende
ondernemingen, evenals de overige weinig speculatieve effecten,
bleven vast. Hetzelfdegeldt voor de aandelen van die industrieën die
hun bedrijvigheid zagen verbeteren : spiegelglas- en glasnijverheid,
bouw- en voedingsnijverheid; de textielwaarden maakten hierop
evenwel uitzondering. De verzwakking der conjunctuur in de zware
nijverheid beïnvloedde de noteringen van de aandelen der metaal-
nijverheid en der steenkolenmijnen. De koloniale aandelen liepen
sedert de lente lichtjes terug.
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De vast l'entende effecten trokken verder de aandacht van het
publiek. De geünificeerde schuld steeg zonder onderbreking. Ze
noteerde 92,35 op het einde van December tegen 89,35 een jaar

Rendement van de vast rentende effecten

4 pCt Lening

Geünificeerde Vervaldag 5 tot 10 jaar
Begin der periode

I I
schuld Vennoot-

Staat Parastatalen schappen
(1) (1) (2)

1950 .................................... I 4,46 4,50 4,77 5,96
I

1951 .................................... I 4,49 4,89 4,98 6,20
I

1952 .................................... I 4,60 4,88 5,13 6,7·7

1952 Maart .......................... I 4,57 4,82 5,05 6,48
Juni ............................. 4,51 4,82 5,01 6,40
September .................... 4,47 4,67 4,81 6,42
December ....................... 4,47 4,75 4,85 6,16

1953 Maart .......................... 4,45 4,64 4,74 5,97
Juni ............................. 4,41 4,59 4,68 6,02
September ....................

I
4,38 4,40 4,58 5,95

December ....................... 4,35 4,51 4,49 5,81

(1) Geheel op bepaalde datum terugbetaalbare leningen.
(2) Leningen terugbetaalbaar met annuïteiten.

tevoren. De noteringen van de obligaties der openbare instellingen
en der partiouliere maatschappijen hielden gelijke tred hiermee.

De kapitalisatievoet daalde dan ook. Na een teruggang van twee
jaar en half was hij op het einde van 1953 merkbaar beneden zijn peil
yan vóór de Koreaanse oorlog gevallen.

De tarieven aangerekend door de Algemene Spaar- en Lijfrente-
kas, door de Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid
en door de andere parastatale kredietinstellingen voor hun verr ichtin-
gen op gemiddelde en lange termijn werden aan het marktverloop
aangepast.
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ECONOMISCHE EVOLUTIE

De tekenen van ontspanning die reeds in 1952 in het verloop
van de wereldconjunctuur werden waargenomen, kwamen in 1953
scherper tot uiting.

De spreiding der herwapeningsprogramma's en de sanering
van de monetaire toestand, welke reeds tijdens het grootste gedeelte
van 1952 door talrijke landen werd begonnen, hebben bijgedragen
tot de verzwakking van de totale vraag. De wereldprijzen daalden
verder doch minder scherp en zonder de productie in te krimpen; deze
laatste nam integendeel in de belangrijkste Staten toe.

Die kenmerken beheersten de evolutie van de Belgisch-
Luxemburgse economie, die hoofdzakelijk van de buitenlandse
verhoudingen afhankelijk is.

Evenals in 1952 hebben de binnenlandse groothandelsprijzen
zich aan de wereldprijzen aangepast; de afzet in het buitenland hand-
haafde zich naar hoeveelheid op zijn peil vaÏl1952 en verbeterde zelfs
op het einde van het jaar .

. De binnenlandse vraag bleef vast. De verbruiksuitgaven waren
belangrijk, de bouwnijverheid kende een zeer drukke bedrijvigheid,
terwijl de particuliere investeringen in uitrustingsgoederen de cijfers
van 1951 en 1952 benaderden.

De nijverheidsproductie, die licht. beneden de topcijfers van
1951 lag, bleef nochtans zeer hoog in verhouding tot elke andere
hasisperiode en steeg in vergelijking met 1952 : de verslapping in de
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bedrijvigheid der zware nijverheid, waarvan de afzet op de buiten-
landse markten over het algemeen in omvang afnam, werd ruim
goedgemaakt door de toegenomen bedrijvigheid van talrijke
producenten van verbruiksgoederen en van bepaalde takken der
bouwnijverheid.

Afgezien van de seizoenschommelingen bewogen de tewerk-
stelling en de werkloosheid binnen vrij enge perken ten gevolge
van de tegengestelde bewegingen in de zware en in de lichte nijver-
heid.

De ruilvoet brokkelde verder af, aangezien de uitvoerprijzen
scherper daalden dan de invoernoteringen, zodat de handelsbalans,
evenals tijdens de laatste maanden van 1952, met een nadelig saldo
sloot. De belangrijke tekorten of overschotten, die sedert de oorlog
voortvloeiden uit de handelstransacties van de Belgisch-Luxemburgse
Economische Unie met de Verenigde Staten, enerzijds, en met de
lidstaten van de Europese Betalingsunie, anderzijds, en die sedert het
tweede kwartaal van 1952 terugliepen, verdwenen bijna volledig.

Wat de internationale economische samenwerking betreft, werd
het jaar gekenmerkt door de daadwerkelijke inrichting van de
gemeenschappelijke markten voorzien bij het verdrag houdende
oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal. De
gemeenschappelijke markt werd op 15 Maart geopend voor de steen-
kolen en op 1 Mei voor het staal.

Steenkool·
nijverheid

De steenkoolproductie bleef beneden het zeer hoge peil van 1952.
Het arbeidersrendement nam toe : het daggemiddelde steeg van
744 kg in 1952 tot 754 kg tijdens de eerste elf maanden van 1953.
De ondergrondse en bovengrondse personeelsterkte viel van
159.653 in December 1952 terug op 155.534 op het einde van
November 1953. Hieronder bevonden zich 66.372 buitenlandse
arbeiders tegen 70.373 op het einde van 1952.
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De binnenlandse vraag was minder levendig dan vong jaar;
de leveringen van huisbrand
bleven op hetzelfde peil, doch .
die van nijverheidskolen daal-
den met 9 pCt, vooral ten
gevolge van de afgenomen
bestellingen vanwege de cokes-
fabrieken.

steenkoolproductie
(duizenden tonnen)

Bron : Algemene Directie van het Mijnwezen

Mnandgemiddelden I Productie
Productie
per werk-
bare dag

Van het ene Jaar tot het
andere steeg de maandelijkse
invoer van 163.000 tot 183.000
ton; de toegenomen invoer uit
Duitsland en Nederland woog

I1948 I 2.224
i

1950 ......................• 1 2.275

1951 "'1 2.472

1952 I 2.532

1953 (1) . 2.505

2.587
2.544
2.324
2.565

87,7

90,1

97,9

100,3

99,2

102,1
103,2
90,5

101,2

1953 Ie kwartaal .
2e »
3e »

» (1) .

ruim op tegen de vermindering van de aankopen III de Verenigde
Staten en in het Verenigd-Koninkrijk.

(1) Voorlopige cijfers.

Het maandgemiddelde van de afzet in het buitenland steeg van
202.000 ton in 1952 tot 331.000 ton in 1953. De uitbreiding deed
zich vooral voor na de opening van de gemeenschappelijke kolenmarkt
en ze werd begunstigd door een bijzondere perequatie aan de Belgische
steenkolenmijnen toegestaan ter verlaging van de uitvoerprijzen.
De steenkoolnijverheid vond nieuwe afzetgebieden in Duitsland, het
Verenigd-Koninkrijk en Spanje, terwijl haar gewone cliënten -
Frankrijk, Italië en Nederland - ook meer Belgische steenkolen
aankochten.

De steenkoolvoorraden stegen aanzienlijk, daar de toegenomen
uitvoer de afgenomen binnenlandse vraag niet kon goedmaken. Op
het einde van het jaar bedroegen ze 3 millioen ton, waarvan
ongeveer 50 pCt steenkolen van mindere kwaliteit. Hierdoor wordt
een financieringsvraagstuk gesteld, dat tegelijkertijd door de Belgische
financiële instellingen en door de Hoge Autoriteit van de Europese
Gemeenschap voor Kolen en Staal wordt onderzocht.

Dank zij de toelagen door de Gemeenschap en door de Belgische
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Cokesfabrieken

Electriciteit

Schatkist sedert de openmg van de gemeenschappelijke markt aan
de Belgische steenkoolnijverheid verstrekt, benaderden de Belgische
binnenlandse prijzen die van de andere lidstaten.

In October werden de prijsschalen aangepast, zodat de prijzen van
fijne cokeskolen met 7 frank per ton daalden, terwijl die van enkele
andere categorieën stegen, zonder nochtans het gemiddeld prijzenpeil
te beïnvloeden.

Het maandgemiddelde van de cokesproductie bedroeg voor de
eerste elf maanden van 1953 497.000 ton, d.i. 6 pCt minder dan vorig
jaar. De afzet in het binnenland viel van een maandgemiddelde van
475.800 ton in 1952 terug op 441.700 ton voor de eerste elf maanden
van 1953.

Van Januari tot November 1953 werden, met inbegrip van de
afzet in het Groothertogdom, maandelijks 68.890 ton uitgevoerd
tegen 80.000 ton voor dezelfde periode van 1952. Die vermindering
is te wijten aan de verscherping van de concurrentie der buitenlandse
cokesfabrieken sedert de opening van de gemeenschappelijke markt.

De Belgische cokesfabrieken zagen zich herhaaldelijk verplicht
hun prijzen aan te passen aan die van hun concurrenten. Daaruit
volgde een geleidelijke baisse van de ruwe metallurgische cokes van
fr. 1.150 tot fr. 1.000 per ton.

De inkrimping der afzetgebieden deed de voorraden van
100.000 ton einde 1952 tot 209.000 ton einde November 1953
toenemen.

Tot October overtrof de productie van eleetrische stroom met
2,1 pCt het peil van 1952.

De electricite'itsnijverheid breidde het productievermogen der
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centrales uit. Hun samenwerking werd verbeterd en hun aandeel in
de totale productie, incl. die der zelfproducenten, beloopt thans
92 pCt.

De hoeveelheden gas voor de openbare voorziening geleverd Gas

bereikten tot in November 61,3 millioen m" per maand tegen
62 millioen m" voor dezelfde periode van 1952.

De totale gasvoortbrenging slonk van 148 millioen m" per maand
III 1952 tot 146 millioen m" gedurende de eerste tien maanden
van 1953. De maandproductie der steenkolenmijnen steeg van
7 millioen m" in 1952 tot 9 millioen m" van Januari tot October 1953.
De voortbrenging der gas- en cokesfabrieken daalde van 141 tot
137 millioen m" tijdens dezelfde periodes.

De hoeveelheid geraffineerde ruwe petroleum steeg van Minerale oliën

254.779 kiloliter per maand in 1952 tot 304.517 kiloliter voor de

Petroleumraffinaderijen

Bron : Ministerie van Financiën. - Bestuur der Accijnzen

Productie
------ -------

In bewerking Stookoliën
Maandgemiddelden Ruwe petroleum Lichte oliën

--~

I
(kiloliters) Fuel-oil Gus-oil

(kiloliters) enz.
(tonnen) (tonnen)

1948 I 23.611 i 3.123 ! 9.220 I 3.351...................................
I

I :
1950 ................................... 39.160 I 8.378 11.950 8.048

I1951 ................................... 82.648 18.476 32.889 16.040

1952 ................................... 254_779 ! 60.918 107.543 39.729

1953 (eerste 11 maanden) ........ 304.517 77.220 111.282 65.059

1953 Ie kwartaal .................... 277.723 72.614 104.008 57.352
2e » .................... 293.464 71.128 108.686 60_378
s- » .................... 369.385 87.428 136_539 81.954
October-November ........... 263.983 77.957 88.201 58_299

I

eerste elf maanden van 1953. Die vermeerdering vloeit voort uit de
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inbedrijfstelling van een meuwe raffinaderij te Antwerpen tijdens
de maand Juli en uit de toenemende productie der zes bestaande
raffinaderijen.

De uitbreiding der verkopen van minerale oliën is toe te schrijven
aan de groeiende behoeften van de Belgische nijverheid en van het
huishoudelijk verbruik.

De groothandelsprijzen, die sedert het midden van vong Jaar
steeds daalden, volgden in Juli het herstel der wereldprijzen. Sedert
October verminderden ze opnieuw ten gevolge van de daling der
vrachttarieven en der prijzen aan de producenten.

In het begin van het jaar waren de vooruitzichten der hoogoven-
bedrijven ongunstig, daar de uitvoernoteringen en de orders sterk
afgenomen waren. Daarom hebben de fabrieken van Januari af
hun bedrijvigheid verminderd met ongeveer 10 pCt van de tijdens
het laatste kwartaal van 1952 voortgebrachte hoeveelheid.

Dit productiepeil
kon tot het einde van
het eerste halfjaar
gehandhaafd worden,
dank zij de hoge aan-
kopen vanwege de
Verenigde Staten; tij-
dens de maand Maart
werd III Europa de
baissespeculatie onder-
broken, toen er tussen

de bedrijven der zes lidstaten van de Europese Genleenschap voor
Kolen en Staal een overeenkomst afgesloten werd ten einde de uitvoer-
prijzen naar de landen buiten de Gemeenschap te stabiliseren.

Hoogoven-
bedrijven

Productie van ruwijzer, ruwstaal en afgewerkt staal.
(ùu j zenden tonnen)

Bron : Algemene Directie van het Mijnwezen

Maandgemiddelden I
Ruwijzer

I
Ruwsthal

I
Afgewerkt -

staal
I

1948 .......................... 328 321 I 259
1950 ........................... 308 310 I 246
1951 ........................... 404 417 324
1952 ........................... 398 416 314
1953 (eerste 11 maanden) 351 366 279
1953 Ie kwartaal ............ 374 393 287

2" » ............ 373 384 291
3" » ............ 318 327 260
October-November --- 336 357 278

Tijdens de zomermaanden daalde de vraag vanwege de Verenigde
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Staten, terwijl andere verbruikers eveneens terughoudend werden.
Op de seizoendaling van de productie volgde derhalve slechts een
gematigd herstel tijdens de maand September.

In het laatste kwartaal nam de bedrijvigheid emgszIns toe,
ingevolge de uitbreiding der Europese vraag.

Sedert het van kracht worden van de gemeenschappelijke staal-
markt dienen de hoogovenbedrijven der lidstaten zich te houden aan
de eerbiediging van de niet-discriminerende regelen door de Hoge
Autoriteit opgelegd en aan de daadwerkelijke naleving van de prijs-
schalen. De reglcmentering der binnenlandse prijzen, die de verplichte
aangifte der verhogingen en de rechtvaardiging er van voorzag,
heeft aldus in België een einde genomen. De nieuwe Belgische
prijzenbarema's voor handelsstaal werden vastgesteld op een maximum
van fr. 4.610 pariteit Clabecq en op een minimum van fr. 4.530
pariteit Athus, dan wanneer vóór de oprichting van de gemeenschap-
pelijke markt de binnenlandse prijsfr. 4.200 bedroeg.

De eenheidsprijzen bij de uitvoer daalden van fr. 6.551 tijdens
het vierde kwartaal van 1952 tot fr. 5.435 tijdens het derde kwartaal
van 1953. De minimum-noteringen, die door de bedrijven van de
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal werden vastgesteld met
het oog op de afzet in het buitenland, stegen wat het handelsstaal
betreft van fr. 4.300 (fr. 4.100 voor de dollarzone) tijdens de maand
Maart tot fr. 4.500 (fr. 4.200 voor de dollarzone) op 8 April en tot
fr. 4.650 op 13 Mei. In Juni werd de uitvoerprijs voor de Verenigde
Staten van fr. 4.200 op fr. 4.350 gebracht. Ingevolge de verslapping
van de vraag tijdens het tweede halfjaar werd de notering van het
handelsstaal op 9 November teruggebracht tot fr. 4.000 voor de
Verenigde Staten en Canada en tot fr. 4.300 voor de meeste andere
landen. Een nieuwe verlaging op 16 December bracht de prijs voor
elke bestemming eenvormig op fr. 4.000; op 7 Januari daaropvolgend
werd die notering tot fr. 4.100 verhoogd.
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Metaalverwerkende
nijverheid

Behoudens een licht herstel tijdens het derde kwartaal, waren
de schrootprijzen zwak gedurende gans het jaar.

De totale uitvoer van ijzer- en staalproducten lag beneden het
gemiddelde van 1952, doch de evolutie was naargelang van dt'
markten zeer uiteenlopend.

De opheffing van de beperkingen op de bouw van autovoertuigen,
de vrijmaking van de staalprijs en de dreiging van een nieuwe staking
deden de Amerikaanse vraag tot op het einde van de maand Juni sterk
toenemen. Daaruit volgde, van het tweede kwartaal af, een grote
uitbreiding van de Belgisch-Luxemburgse staaluitvoer naar de
Verenigde Staten: de afzet verdubbelde bijna in hoeveelheid t.o.v. het
gemiddelde van 1952; in waarde steeg hij met ongeveer 70 pCt.
Aangezien de bestellingen sedert Juli verminderden, waren de leve-
ringen tijdens het. laatste kwartaal nochtans geslonken.

De vraag vanwege de lidstaten der Europese Betalingsunie kende
een tegengesteld verloop : na een verslapping, voortvloeiend uit de
afgenomen aankopen door Duitsland en het Verenigd-Koninkrijk,
herstelde ze van September af.

De naar Midden- en Zuid-Amerika verzonden hoeveelheden over-
troffen enigszins het gemiddelde van het tweede halfjaar van 1952;
de afzet in de overzeese lidstaten van de sterlingzone liep daarentegen
terug.

In het kader van de inspanning tot modernisering der productie
werd in het bekken van Luik een laagoven in gebruik genomen onder
bescherming van het Internationaal Comité der Europese Organisatie
voor Economische Samenwerking, dat het initiatief nam en het nodige
kapitaal bijeenbracht.

De bedrijvigheid in de metaalverwerkende nijverheid was over
het algemeen zwakker dan in 1952, vooral ten gevolge van de afge-
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nomen buitenlandse vraag: de toeneming van de herwapeningsorders,
die in het raam van de « off-shore »<programma's aan bepaalde sec-
toren overgemaakt werden, kon de vermindering der burgerlijke
bestellingen niet goedmaken; deze laatste vermeerderden sedert
September opnieuw, zodat de onmiddellijke vooruitzichten in het
laatste kwartaal gunstiger werden.

Metaalverwerkende nijverheid (1)
(millioenen fra.nken)

Bron : Fabrimétal

I
Opgenomen

I
Totale

I I
Afzet

Muandgemiddeldon Uitvoer in het
bestellingen alzet binnenland

-- I

I
I

I1948 ................................... 3.158 3.153

I
1.109 2.0H

1950 ................................... 2.879

I
2.905 996 I 1.909

I I
1951 ................................... 4.392

I
3.830 1.587 I 2.243

1952 ................................... 4.026

I
4.113 1.568 2.545

1953 (eerste 11 maanden) ........ 3.494 3.905 1.516 2.389
I

1953 Ie kwartaal .................... 3.463

I

3.600 1.265 2.335
2e » .................... 3.511 3.917 1.478 2.439
30 » .................... 3.261 3.875 1.538 2.337
October-November ........... 3.862

I
4.389 1.917 2.472

I

(1) Zonder aftrek van onder-aannemingen.

De evolutie van de productie was van de ene sector tot de andere
zeer uiteenlopend.

De bedrijvigheid verslapte vooral bij de producenten van
goederen die een eerste verwerking ondergaan, met name in de ijzer-
gieterijen en de ondernemingen gespecialiseerd in de plaatbewerking.
De toestand in de draadtrekkerijen verbeterde tijdens het laatste
kwartaal.

Op het einde van het jaar had de scheepsbouw nog ruime orders,
maar de nieuwe bestellingen werden zeldzamer.

De fabrikanten van textielmachines konden, dank zij de herleving
der textielnijverheid, hun bedrijvigheid tijdens de laatste maanden
van 1953 opvoeren.

De constructiewerkplaatsen voor spoorwegmaterieel dreven hun
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Nijverheid
der non-ferro
metalen

productie op, onder meer door het bouwen van electrische Diesel-
locomotieven.

De electrotechnische constructie en de vliegtuigbouwontvingen
belangrijke militaire bestellingen.

De bedrijvigheid in de automobielnijverheid nam tijdens het
tweede halfjaar niet meer toe, Er werden verder werkplaatsen
opgericht voor de montage van autovoertuigen van buitenlands merk
die in België verkocht worden. Geleidelijk afnemende en tijdelijke
contingenten voor de invoer van volledig gemonteerde Europese
autovoertuigen zul1en tijdens de eerste maanden van 1954 toegekend
worden.

Alleen de fabrikanten van uitrustingsgoederen zagen hun uitvoer
niet teruglopen; vooral die naar het Verenigd-Koninluijk en naar
Latijns-Amerika, Mexico en Venezuela uitgezonderd, daalde scherp.
Daarentegen stegen de aankopen van Duitsland en in mindere mate
die van Frankrijk, Italië, Denemarken en Noorwegen. Dit geldt
eveneens voor de verzendingen naar het Verre-Oosten, waar Indonesië
een belangrijke cliënt is geworden. Wat de uitvoer naar de voornaamste
buitenlandse afzetgebieden van de metaalverwerkende nijverheid
betreft, werd een lichte teruggang van de verzendingen naar Belgisch-
Kongo goedgemaakt door een toegenomen afzet in Nederland. De
uitvoer naar de Verenigde Staten kromp tijdens het laatste halfjaar
enigszins in. Tijdens de laatste maanden stegen de Russische aankopen.

De binnenlandse vraag bleef vast, maar voor bepaalde pröducten
werd ze in toenemende mate gedekt door invoer uit Duitsland en
Nederland.

De bedrijvigheid der non-ferro metaalnijverheid lag om en bij
het gemiddeld peil van 1952. Terwijl cie productie van ruw koper in
de loop van het jaar weinig schommelingen onderging, nam die
van zink, lood en tin af gedurende het tweede kwartaal; in de zink-
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sector hield de baisse aan tijdens het derde kwartaal, gedeeltelijk
ingevolge een langdurige staking. De fabricatie van halfafgewerkte
producten bleef zwak tot de maand Augustus, onder invloed van de
inkrimping der buitenlandse markten. Van September af steeg ze
evenwel tot boven het peil van 1952.

Productie van de voornaamste non-ferro metalen
(tonnen)

Bron : Union des Industries des Métaux non ferreux

I

Ruwe producten

I
'\faH.udgemiddelden

I I I
Halffabrikaten

Koper Zink Lood 'I'In
---_ .._--_ .. ".

I i I I1948 .......................... 11.350 I 12.827 ! 5.503 1.023 12.323
I

II
I

1950 .......................... 11.437 I 14.777 i 5.175 864
I

13.060
I !

I1951 .......................... ] 1.846 16.H1 i 5.887 835 I 16.4 70

1952 ........................... 12.226 15.567 6.285 I 849 I 13.008

1953 (eerste 10 maanden) 12.400 16.015 6.047
I

814 12.404

i
11.1491953 le kwartaal ............ 12.535 17.274 6.578 827

2e » ........... . 12.608 16.138 5.632 733 11.789
a- » ............ 12.174 14.778 5.828 810 12.964
October .................. (1) 12.320 (1) 15.045 (1) 5.866 (1) 940 I 16.253I

I
(1) Driemaandelijks bewegend gemiddelde.

De zink- en kopermarkten op de metaalbeurs te Londen werden
respectievelijk in Januari en in Augustus heropend.

De wereldprijzen der non-ferro metalen daalden afgetekend III

het begin van het jaar.

De lood- en zinknoteringen herstelden zich naderhand; tin volgde
die beweging pas tijdens het laatste kwartaal en dan nog in mindere
mate.

In December werd te Genève een internationaal akkoord
gesloten ten einde de tinmarkt te regelen; het zal ter bekrachtiging
aan de deelnemende regeringen worden voorgelegd.

Op de markt voor het koper te New York vormde zich een
nieuwe wereldkoers van ongeveer 30 cent, halverwege tussen de
vroegere gereglementeerde binnenlandse prijs en de invoerprijs van
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Scheikundige
nijverheid

Chileens koper; bij de heropening van de markt te Londen kenden
de koersen een voorbijgaande verzwakking, die door een vastere
tendens werd gevolgd.

De prijs voor kobalt, waarvan Belgisch-Kongo een zeer belangrijk
producent is, werd in October verhoogd.

Het stelsel der toewijzingen ingevoerd door de Internationale
Grondstoffenconferentie werd afgeschaft voor koper, nikkel en
molybdeen, de enige metalen waarvoor het bij het begin van het jaar
nog bestond. In België werd de contrôle op de aanwending van koper
en nikkel respectievelijk in Januari en in November opgeheven.

De binnenlandse koperprijs verminderde van April tot
September met 15 pCt, waarna hij opnieuw vaster werd. Geraffineerd
tin, lood en zink daalden tot in Juli.

Ten gevolge van de daling der eenheidsprijzen verminderde de
uitvoer sedert het einde van 1952 geleidelijk in waarde. De afzet in
de Verenigde Staten werd begunstigd door de Amerikaanse hoog-
conjunctuur en vertegenwoordigde 18 pCt van de totale uitvoer van
non-ferro metalen tegen slechts 13 pCt in 1952. Het Verenigd-
Koninkrijk verhoogde zijn zink- en koperaankopen na de heropening
van de vrije markten te Londen.

De bedrijvigheid in de chemische nijverheid was op het einde
van 1952 tamelijk zwak, doch verbeterde sedertdien.

Over het algemeen was de toestand in de gespecialiseerde
bedrijven gunstiger dan in de zware chemische nijverheid.

De uitvoer, die ongeveer de helft van de productie opslorpt, nam
toe. De verkopen aan Nederland, Duitsland en Belgisch-Kongo groeiden
aan, terwijl de afzet in Frankrijk en Groot-Brittannië nog steeds door
een strenge contingentering belemmerd werd.

- 56-.



Er werd opmeuw een belangrijke hoeveelheid meststoffen uit-
gevoerd, met name bycalciumfosfaten, natriumsulfaat en stikstofmest-
stoffen, terwijl de uitvoer van superfosfaten nog steeds bemoeilijkt
werd. De afzet van fotografische en pharmaceutische producten neemt
sedert verscheidene jaren toe.

De binnenlandse vraag naar koolstofsulfaat, naar bijproducten van
natrium en kalium en naar kleurstoffen werd aangewakkerd door de
herleving der lichte nijverheid. Het verbruik van zwavelzuur en
zoutzuur door de fabrikanten van meststoffen werd terug normaal.

Niettegenstaande het herstel van de bedrijvigheid liepen de
prijzen opnieuw terug.

De bedrijvigheid in de textielnijverheid verbeterde aanzienlijk, Textielnijverheid

vooral dank zij de toeneming van de buitenlandse vraag.

De vastheid der grondstoffenprijzen deed eveneens de vraag
stijgen. Sommige van deze producten, zoals wol en jute, verhoogden
enigszins in prijs; de katoenprijs daarentegen onderging geen
wijzigingen, dank zij de steunmaatregelen van de regering der
Verenigde Staten. De daling der

Productie der wolwasserijen en -kammerijen

De vaste noteringen van de
grondstof wakkerden de vraag
in de wolnijverheid aan en brachten de industriëlen er toe hun voor-
raden te vernieuwen. Het wolverbruik steeg trouwens over gans de
wereld.

vlasnoteringen werd onderbro-
ken bij het naderen van de
zomer.

De investering en rationali-
satie werden druk voortgezet,
zodat de productiviteit belang-
rijk kon opgevoerd worden.

(tonnen)

Bron : Verbond der Belgische Textielnijverheid

I Wasserijen I Kammerijen

-~-::-~--,-~~-,'~-~~-,-,":-,'~-,','-,'~-~,,-,~~-~~-~--;----:-:-~-~:--I--~~:-
1951 1.295 j 1.326

1952 1.152 I 1.079

1.684 I 1.627

1.695 I 1.579
1.855 1.601
1.640 I 1.607
1.476, 1. 768

Maandgemiddelden

1953 (11 maanden) ,,'

L953 Ie kwartaal ......
2° :0
3e »
October-November
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De wolkammerijen en -wasserijen werden door dat verloop
bevoordeligd. Tijdens de eerste elf maanden van het jaar overtrof
hun voortbrenging respectievelijk met 56 en 47 pCt het peil van de
overeenstemmende maanden van 1952; een aanmerkelijk gedeelte van
die toegenomen productie werd naar Duitsland uitgevoerd.

De bedrijvigheid der kamwol- en del' kaarduiolspinneriien nam
eveneens toe. De eerste
werden het best bedeeld,Productie der wolspinnerijen en -weverijen

" Bron : Nationnnl Instituut voor de Statistiek

daar zij begunstigd werden
door de herleving der brei-
goednijverheid en door de
levendige vraag uit het
buitenland. De kaardwol-
sector, die eerder van de
binnenlandse markt afhan-
kelijk IS, ondervond de
terugslag van de nog betrek-
kelijk ongunstigde toestand

der weverijen. Nochtans handhaafden zich de aankopen van kaardwol-
garens door de tapijtnijverheid op een hoog peil.

Indexcijfers

I
Spinnerijen

I
vau de productie Weverijen

(1938 ~ 100) Kamwol I Kaardwol
I

1948 ..................
I 138 126 124

1950 .................. 15t! 153 169
1951 .................. 131 124 161
1952 .................. 124 104 130
1953 (11 maanden). 164 (1) 123 154
1953 Ie kwartaal ... 168 109 144

2° » ... 155 128 146
3e » ... 152 125 156
Oct.-Nov . ...... 189 (2)141 174

(1) 10 maanden.
(2) October.

De wolweverijen hadden nog steeds af te rekenen met de
Nederlandse mededinging, maar hun bedrijvigheid nam niettemin in
1953 gevoelig toe. De prijzen der wolgarens en der wollen weefsels
stegen in de loop van het jaar.

Minder scherp, doch niettemin aanmerkelijk, was het herstel in
de katoennijverheid.

De productie der katoenspinnerijen onderging tijdens het eerste
halfjaar weinig schommelingen. In de loop van de zomer nam de
vraag toe en slonk de voorraad garens; later verbeterde de productie
afgetekend. De uitvoer, vooral naar Nederland, bleef op een hoog peil.
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Van Januari tot-Augustus evenaarde de voortbrenging der katoen-
weverijen het gemiddeld peil van 1952. Sedert September steeg de
vraag zowel op de binnenlandse
als op de buitenlandse markt
aanzienlijk.

De toeneming van de vraag
naar katoengarens en katoenen
weefsels gaf tijdens de laatste
maanden van het jaar aanleiding
tot een prijsverhoging, die noch-
tans de daling van het eerste
halfjaar niet goedmaakte.

Katoenproductie
Bron : Nationaal Instituut voor de Statistiek

Indexcijfers I I
van de productie sp. innerijen wev(eln)'jen

(1938 = 100)

1948 I 107 I 127 (2)

1950 ........................; 131 I 148
1951 142 160

1952 108 125

1953 (11 maanden) .

1953 lekwartaal ..

133

131
125
129
153

117

117
110
113
131

a- »
October- Novem ber.

(1) Zuivere en met rayonvezels gemengde katoen.
(2) Katoen en fibraan,

De ondernemingen der vlasvezelbereiding beperkten hun bedrij-
vigheid : de uitvoer bleef op peil, Vlasproductie
doch het verbruik der Belgische Bron: Nationaal Instituut voor de Statistiek

spinnerijen nam af. De bevoorra-
ding in ruw vlas was ten anderen
ook minder overvloedig aange-
zien de oogst van 1953 in België,
Frankrijk en Nederland klein en
van mindere kwaliteit was, ter-
wijl Frankrijk verder de uitvoer
van strovlas remde. Het herstel
tijdens de laatste maanden van
1952 in de vlasspinnerijen en -weverijen hield niet aan; sedert Maart
werden er practisch geen weefsels meer afgezet in het Verenigd-
Koninkrijk, terwijl de verzendingen naar de Verenigde Staten in het
tweede kwartaal afnamen.

Indexcijfers

I I
van de productie Spinnerijen Weverijen

(1938 = 100)

1948 ........................ 90

I
55

1950 ........................ 115 85

1951 ........................ 148 90

1952 .... . ..... . ... . . ... . . ... 131 88

1953 (11 maanden) ... 110 82

1953 le kwartaal ...... 111 88
2" » ...... 107 77
s- ~ ...... 98 76
October- November. 129 87

De productie van jute was overvloedig. De spinnerijen werden
bevoordeligd door de toegenomen uitvoer en indirect door de
herleving van de tapijtnijverheid op de binnenlandse markt. De
bedrijvigheid der weverijen bleef op hetzelfde peil als vorig jaar.

- 59-



Bouwnijverheid

Sedert het begin van 1953 nam de wereldvraag naar rayongarens
en -vezels toe, zodat de voortbrenging steeg. Tijdens het eerste halfjaar
werd een groot gedeelte in de Verenigde Staten afgezet.

De porticuliere bouwbedrijvigheid nam toe, terwijl de openbare
werken door een gedeeltelijke blokkering van de buitengewone
kredieten vertraagd werden.

De steengroeven verlaagden hun productie van steenslag, die
vooral aangewend wordt in de sector der openbare werken.

De cementfabrieken kenden een zeer gunstige uitvoer, zodat de

Productie van bouwmaterialen
productie met ongeveer
13 pCt die van vorig
jaar overtrof.

Bron : Nationaal Instituut voor de Statistiek

Cement Vlakglas Gewone
Maandgemiddelden (duizenden (indexcijfer baksteen

(millioenen
tonnen) 1938 = 100) stuks)

1948 ........................... 278
I

82 215
1950 . . . . . .... ... . . .... ........ . 296

I
75 153

1951 ........................... 366 94 195
1952 ........................... 343 57 169
1953 (eerste 11 maanden) 389 86 176
1953 le kwartaal ............ 265 79 98

2~ » ............ 457 88 167
3· » .. .......... 436 88 235
October- November ... 400 88 220

De g las- en de
spie g elg lasfab rieken

konden, eveneens dank
zij een toeneming van
hun uitvoer, de crisis
waarmee zij in 1952 af
te rekenen hadden, te
boven komen. Nochtans

kon deze nijverheid, wegens de oprichting van concurrerende bedrij-
ven bij haar vroegere buitenlandse cliënten, haar vooroorlogse positie
niet meer herwinnen.

Dank zij de bevredigende zakengang in de particuliere sector
konden de steenbakkerijen een gemakkelijke afzet vinden voor hun
stijgende productie. In de loop van de laatste maanden van het jaar
leidden de aanhoudende vraag en het gebrek aan voorraden tot een
prijsverhoging.
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In 1953 bewogen de voortbrenging en de tewerkstelling III de Voedingsnijverheid

voedingsnijverheid om en bij het pei] van 1952.

De omvang van de afzet op de binnenlandse markt schijnt zich
weinig gewijzigd te hebben, doch de waarde er van kromp blijkbaar
in ten gevolge van de daling van sommige prijzen.

Het maandgemiddelde van de uitvoer tijdens de eerste elf
maanden van het jaar ging terug van 287 millioen in 1952 tot
274 millioen in 1953.

Alhoewel de totale bedrijvigheid in de voedingsnijverheid op
peil bleef, was de toestand in de verschillende sectoren uiteenlopend.

Met een gemid-
delde maandelijkse pro-
ductie van 62.900 ton
tijdens de eerste elf
maanden van 1953 lag
de bedrijvigheid der
meelfabrieken een wei-
nig lager dan in de
overeenstemmende pe-
riode van 1952. Over
het algemeen verliep de bevoorrading in inlands graan en in
uitheemse kwaliteiten normaal en konden de voorraden van de maalde-
rijen tijdens de overgangsperiode gemakkelijk in de behoeften
voorzien.

Voedselbedrijven

Munndgemlrldelden

i Indexcijfers i I Aantal
1 VCLn de i AB.llltnl gewerkte
I productie ! vol edig I
I I man-uren

(basis: j werklozen I (duizenden)
,1948 = 100) , (2) I (3)

______________________--1~~~~__ I----~-i --~----

102 I 10.9301952 (eerste 11 maanden) 11.357

1953 (eerste 11 maanden) (4) 103 11.030 (4) 11.102

(1) Instituut voor Economisch en SociaalOnderzoek.
(2) Rijksdienst voor Arbeidsbemiddeling en Werkloosheid.
(3) Nationaal Instituut voor de Statistiek.
(4) Eerste 10 maanden.

De afzet der beschuitfabrieken op de binnenlandse markt liep
t.O.V.1952, vooral voor de goede kwaliteiten, gevoelig terug. Bij de
uitvoer bedroeg de vermindering ongeveer 20 pCt.

De fabrikanten van diëetuioren onderhielden een goede bedrijvig-
heid in 1952.
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De productie ID de chocoladefabriehen was t.O.V. 1952 iets
minder groot.

De stijfselfabrielœn werden tijdens het grootste gedeelte van het
jaar gehinderd door de invoerbeperkingen in het Verenigd-Koninkrijk,
hun voornaamste buitenlandse cliënt. Door de verzachting van die
maatregelen in September verbeterde de toestand, zodat op het einde
van het jaar op volle toeren gewerkt werd.

Tijdens de eerste acht maanden van 1953 bereikten de totale
melkleveringen aan de melkerijen 758 miIlioen liter. Het aanbod van
afgeroomde melk overtrof de behoeften, zodat de prijzen neerwaarts
gmgen.

De voortbrenging van melkerijboter hield gelijke tred met de
melkleveringen : van Januari tot Augustus 1953werden 28.600 ton
gefabriceerd tegen 23.500 ton gedurende de overeenstemmende
periode van 1952. Van April af dienden voorraden in de koelin-
richtingen ondergebracht.

In de toestand der margarinefabriehen werd geen enkele belang-
rijke wijziging opgemerkt : de afzet op de binnenlandse markt bleef
stabiel. De voorraden bedroegen op het einde van November 1953
1.694 ton tegen 1.763 ton een jaar tevoren.

De bevoorradingsmoeilijkheden voor ingevoerde zaden en de
zeer scherpe concurrentie op de buitenlandse markten der afgewerkte
producten deden de voortbrenging van plantaardige oliën teruglopen.
Voor de eerste tien maanden van 1953 bereikt de vermindering 30 pCt
van de in 1952 voortgebrachte hoeveelheid.

De suikerproductie tijdens de campagne 1952-1953 overtrof met
60.000 ton die van 1951-1952. De voor verbruik aangegeven hoeveel-
heden bereikten 223.000 ton tegen 230.000 ton tijdens de vorige
campagne. Doch de verzwakte afzet op de binnenlandse markt werd
meer dan goedgemaakt door de uitvoer, zodat de bij de producenten
opgeslagen voorraden slonken.
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Het akkoord afgesloten tussen de aan de Internationale Suiker-
conferentie deelnemende landen kent aan België een basisuitvoer-
quotum van 500.000 ton toe. Dit akkoord verzekert bovendien de
bewegingsvrijheid van 175.000 ton tussen Frankrijk, Luxemburg,
Duitsland en België.

De bierbrouwerijen handhaafden in 1953 hun bedrijvigheid,
dank zij de stijging van het verbruik tijdens de laatste maanden van
het jaar.

De gemiddelde maandproductie der distilleerderijen bedroeg
23.813 hectoliter in 1953 tegen 19.600 hectoliter in 1952. Die
toeneming ging gepaard met de stijging van de uitvoer, hoofdzakelijk
naar Duitsland.

De azijnfabrieken dienden in 1953 nieuwe prijsverlagingen toe
te staan, ten gevolge van de everproductie in deze sector. Niettegen-
staande die toegevingen bleef de afzet van azijn in vaten zeer zwak.

De leveringen van de »leesconserueniabrieketi liepen terug
t.o.v. 1952. De afzet op de binnenlandse markt werd nog steeds
beïnvloed door bepaalde wettelijke verplichtingen aan de kleinhande-
laars in bereide vleeswaren opgelegd, terwijl de leveringen aan het
buitenland geremd werden door de toegenomen vleesafzet in het
Verenigd-Koninkrijk ui t verschillende andere landen.

De uitvoer der groentenconservenfabrieken nam toe, dank zij een
merkbare uitbreiding der leveringen aan Italië. Voor de meeste
kwaliteiten overtrof de afzet op de binnenlandse markt niet het
normale peil. De verkoopprijs van de eonserven van bepaalde groenten
steegietwat, omdat de oogst er van eerder schaars was.

De fruitconservenfabrieken ondergingen in 1953 de terugslag van
de overvloedige binnenlandse oogst, die aanleiding gaf tot een
belangrijke huishoudelijke bereiding van jam.
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Allerhande
nijverheidstakken

Het merendeel der ceramische bedrijven produceerde en voerde
minder uit dan in 1952. Dit was met name het geval voor de fabri-
kanten van faiënce, porselein en vuurvaste producten.

De toestand op de papiermarkt werd terug normaal, dank zij de
grote stabiliteit van de prijzen der grondstoffen. De voortbrenging, die
tijdens het vorige jaar zeer zwak was, bereikte een meer bevredigend
peil. De ingevoerde en uitgevoerde hoeveelheden stegen eveneens.

De toestand der flessenfabriehen en der tafelglasfabrielœn verbe-
terde niet. De uitvoerbestellingen waren zeldzaam, terwijl de buiten-
landse mededinging op de binnenlandse markt zeer scherp bleef.

De productie van zwaar leder nam in 1953 af, terwijl daarentegen
die van licht leder toenam. De invoer van schoeisels steeg verder, zodat
de fabricatie er van daalde.

Wat de tabahsnijvel'heid betreft, werden er meer sigaren en
sigarillo 's gefabriceerd en verbruikt dan in 1952; de productie en het
verbruik van sigaretten handhaafden zich ongeveer, terwijl die van
rooktabak enigszins verzwakten.

De steenkolenmijnen verminderden hun aankopen van mijnhout,
daar ze over voldoende voorraden beschikten; de invoer viel op een
zeer laag peil. De honiueruierkende bedrijven, inzonderheid de meubel-
fabrieken, evenaarden hun activiteit van vorig jaar.

De statistieken nopens de officieel getelde transacties III de
diamantnijverheid wijzen op een toegenomen omzet in 1953. De
uitvoer van geslepen diamant, in karaat uitgedrukt, steeg in de eerste
elf maanden van 1953 t.o.v. de overeenstemmende periode van 1952
met ongeveer 20 pCt.

Dezelfde tendens komt tot uiting in de evolutie van de tewerk-
stelling: het maandgemiddelde der man-uren steeg van 840.000 van
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Januari tot November 1952 tot 882.000 tijdens de overeenstemmende
maanden van 1953. Het aantal werklozen nam eveneens af, doch het
werd beïnvloed door de omstandigheid dat de diamantarbeiders in
andere bedrijfstakken werk konden vinden.

De slijperijen hadden nog steeds af te rekenen met een scherpe
buitenlandse mededinging, vooral vanwege Duitsland en Israël.

De contrôle opgelegd bij ministerieel besluit van 12 Septem-
ber 1951 ter bestrijding van de ongeoorloofde transacties, werd door
een nieuw besluit van Il September 1953 enigszins verzacht : de
periodieke aangifte der voorraden werd verminderd en het stelsel
der binnenlandse transacties verruimd.

Volgens de telling van 15 Mei bleek de totale landbouwopper- Landbouw

Oppervlakte van verschillende teelten
(duizenden hectaren)

Bron : Nationaal Instituut voor de Statistiek

Teelt

Broodgranen
waarvan : Tarwe .

Rogge .

Overige granen .
waarvan : Haver .

Nijverheidsgewassen .
waarvan : Suikerbieten .

Vlas •................
Cichorei .
Tabak .

Aardappelen

Weiland .

Groenvoer .

Andere teelten .

Totaal

15 Mei 1952 15 Mei 1953

246,6 249,61
162,4 166,4
76,8 76,2

252,3 251\,8
162.4 158,4

100,4 95,0
63,6 58,5
32,1 32,3
0,6 0,8
2,0 2.0

70,7 73,0

789,2 789,3

66,7 59,0

139,0 142,9

1.665,0 1.662,6

vlakte in 1953 1.663.000 ha te bedragen tegen 1.665.000 ha een
jaar vroeger.
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Het tarwe-, maïs- en wintergerstareaal nam toe. Onder de teelten,
waarvan de oppervlakte verminderde, vermelden we haver, suiker-
bieten en voedergewassen.

De oppervlakte van de groenten-, fruit- en bloementeelten onder
glas evenaarde die van 1952. De toeneming van de vraag gaf aan-
leiding tot de uitbreiding van de boomkwekerijen en van de teelt van
zaden en pootgoed voor groenten en bloemen.

Blijkens de thans beschikbare voorlopige ramingen waren
de opbrengsten van bijna alle teelten ongeveer even groot als in 1952.
De suikerbieten zouden nochtans een hoger gewicht en een hoger
suikergehalte hebben dan de twee voorgaande jaren. Daarom, en
ondanks een vermindering van het areaal, zou de oogst van 1953 de
recordoogst van 1950 benaderen.

De vermindering van de oppervlakte beplant met veevoeder-
gewassen werd blijkbaar goedgemaakt door een meer intensieve teelt.

De vlasteelt was in 1953 ongeveer even groot als in 1952.
Rekening houdend met de huidige tendentie van de vlasvraag, wordt
het areaal als normaal beschouwd.

Begin April 1953 werd de Internationale Tarweovereenkomst
hernieuwd. Het totale invoerquotum aan België, Belgisch-Kongo en
het Groothertogdom Luxemburg toegekend, werd van 550.000 ton
op 615.000 ton gebracht. De minimum- en maximum-prijzen werden
respectievelijk van 1,50 tot 1,55 en van 1,80 tot 2,05 Canadese dollar
per bushel verhoogd. Sedert de hernieuwing van de overeenkomst
werden de Belgische aankopen van Amerikaans graan betaald tegen
een prijs gelegen tussen het maximum en het minimum door de
overeenkomst voorzien.

Ingevolge de voortdurende motorisering van de landbouwarbeid
nam de paardenstapel aanhoudend af : het aantal stuks daalde van
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221.000 tot 219.000 tijdens het dienstjaar eindigend op 15 Mei 1953.
Tijdens dezelfde tijdruimte groeide het park der tractoren met
ongeveer 3.000 eenheden aan.

Het totaal aantal runderen steeg voortdurend en wel met iets
meer dan 100.000 stuks gedurende dezelfde periode; het volstaat om
de binnenlandse vraag naar rundsvlees te bevredigen; een over-
productie ware te vrezen zo deze veestapel bleef aangroeien.

Veestapel
(duizenden stuks)

Bron : Nationaal Instituut voor de Statistiek

Veestapel
I

15 Mei 1952
I

15 Mei 1953

Landbouwpaarden .................. 221 219

Runderen .............................. 2.183 2.291
waarvan : -melkkoeien ............ 903 930

Varkens .............................. 1.267 1.156

De varkensstapel verminderde tussen dezelfde data met meer dan
110.000 stuks, onder invloed van de prijsdaling welke zich tussen
Juni 1951 en Maart 1953 voordeed.

De thans beschikbare ramingen wijzen er op dat de pluim-
veehouders verder hun hoenderteelt op peil brengen. De pogmgen
tot verbetering van het rendement werden voortgezet.

Het maandgemiddelde van het indexcijfer der verkoopprijzen
van landbouwproducten door het Ministerie van Landbouwopgesteld,
bereikte 382 punten tijdens de eerste elf maanden van 1953 tegen
401 voor dezelfde periode van 1952. In dezelfde tijdspanne steeg het
indexcijfer der productiekosten van 447 tot 473.

In 1953 werden de voorbereidende onderhandelingen met het
oog op de oprichting van de Europese Organisatie der Landbouw-
markten voortgezet.
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Vervoerwezen Het uitgaande zeeverkeer in de haven van Antwerpen kende een
zeer drukke bedrijvigheid; de aanvoer bleef daarentegen beneden het
peil van 1951 of 1952. De tonnernaaf der binnengelopen schepen
bereikte evenwel een historisch maximum.

De hoeveelheid afgevoerde goederen steeg geleidelijk van Januari
tot October, bij zover dat zij het hoge gemiddelde van 1951 merkelijk
overtrof. Het verkeer van zware goederen, waaronder steenkolen,
meststoffen en cement, nam uitbreiding. De verzendingen van metaal
verminderden daarentegen.

Het inwaartse verkeer werd beïnvloed door de afneming van de
steenkoolaanvoer. Van bij de aanvang van de zomer werden nochtans

opnieuw Amerikaanse steen-
kolen ingevoerd. Voor de
bevoorrading van de nieuwe
in Juli in bedrijf genomen
raffinaderij was een grotere
aanvoer van minerale oliën

Internationale zeescheepvaart in de haven
van Antwerpen

(duizenden metrieke tonnen)

Bron : Nationaal Instituut voor de Statistiek

vereist.

Maandgemiddelden
Afgevoerde I Aangevoerde

goederen goederen

1.149 597

870 900

1.261 1.169

1.304 986

1.219 1.161

1.097 1.046
1.165 1.186
1.380 1.254
1.269 1.150

1952

1948

1950

1951

Het daggemiddelde der
als havenarbeiders mge-
schreven werklozen nam
geleidelijk af. In November
bedroeg het nog slechts

5.158 eenheden, d.i. een vermindering van 1.461 eenheden t.o.v.
Januari. Het aantal ingeschreven havenarbeiders bedroeg einde
November nog slechts 15.251 eenheden, d.i. 1.128 minder dan het
maximum opgetekend in Maart 1952.

1953 (eerste 10 maanden).

1953 Ie kwartaal .
2·e » ..
3e » ..
October .

Het aantal geregelde scheepvaartlijnen steeg nog verder van
225 einde December 1952 tot 230 einde November 1953.

Het binnenlands vervoer per spoor en te water evolueerde zeer
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uiteenlopend; de toegenomen bedrijvigheid van de binnenscheepvaart
woog niet op tegen de teruggang van het spoorwegvervoer.

Het vervoer van zware
steenkoolverzendigen zijn in
verhouding tot 1952 wei-
nig of niet gedaald. Het
overige vervoer liep daaren-
tegen meestal terug : zulks
geldt meststoffen en che-
mische producten, metaal,
bouwmaterialen, vetstoffen
en nijverheidsoliën.

goederen per spoor verminderde. De

Vervoer van zware goederen per spoor
Bron : Nationale Maatschappij van Belgische Spoorwegen

De doorvoer van goede-
ren en het reizigersvervoer evenaarden het peil van VOrIg laar.

I
Duizenden

I
Millioenen

Maandgemiddelden vervoerde ton-
tonnen kilometers

1948 ........................... 5.322 513
1950 ........................... 5.055 455
1951 ........................... 6.008 552
1952 ........................... 5.501 506
1953 (eerste 11 maanden). 5.144 476
1953 le kwartaal ............ J.942 463

2e » .. .......... 5.166 485
s- » ........... . 4.939 459
October-November ... 5.723 505

De Nationale Maatschappij van Belgische Spoorwegen voerde
verder haar programma voor financieel herstel uit. Het bedrijfsper-
soneel viel van 75.287 eenheden in September 1952 terug op
70.686 een jaar later.

De spoorwegtarieven werden op 10 Februari en op 1 October
gewijzigd ten einde die discriminaties af te schaffen die in strijd waren
met de verplichtingen welke België in het raam van de Europese
Gemeenschap voor Kolen en Staal aanging : de vrachtprijzen voor
Belgische kolen en staal werden verhoogd, terwijl ze voor buitenlandse
kolen en staal verlaagd werden; die aanpassingen hebben nochtans
de gemiddelde kostprijs van het spoorwegvervoer niet verzwaard.

De resultaten van de rationalisatie konden niet helemaalopwegen
tegen de weerslag die de vermindering van het vervoer en de verlaging
van de Staatstoelagen op de financiële toestand van de Nationale
Maatschappij van Belgische Spoorwegen uitoefenden. Het financieel
tekort bereikte van Januari tot September 1953 maandelijks 18 mil-
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Werkgelegenheid

lioen, dan wanneer tijdens de overeenstemmende maanden van 1952
een boni opgetekend werd.

De trafiek van de S.A.B.E.N.A.
maakte nieuwe vorderingen : van het
eerste halfjaar van 1952 tot het eerste
halfjaar van 1953 nam het reizigers-
vervoer met 35 pCt toe en het
goederenvervoer met 20 pçt. Sedert

1 April werden de tarieven voor toeristen tot de Europese lijnen
uitgebreid, zodat de luchtvaart binnen het bereik van nieuwe cate-

Bedrijvigheid
van de binnenscheepvaart

Bron : Nationaal Instituut voor de Statistiek

M•• ndgemiddelden
Millioenen
vervoerde

tonnen

2.175

3.023

3.471

3.295

3.659

3.149
3.945
3.996

1948

1950

1951

1952

1953 (eerste 8 maanden)

1953 Ie kwartaal .
2° » ..•.......••
Juli-Augustus .

gorieën verbruikers kwam.

De binnenscheepvaart kende een
drukkere bedrijvigheid dan in 1952,
daar de verschuiving van het vervoer
ten nadele van het spoor bleef aan-
houden.

Sedert 1 September staat Brussel per hefschroefvliegtuig III

verbinding met Rotterdam, Bonn, Rijsel en Maastricht.

De modernisering van het wegennet maakte goede vorderingen.
De voornaamste inspanning betrof het aanleggen van de autoweg
Brussel-Oostende en de verbinding Brussel-Melsbroek. De uitbreiding
van het vrachtwagenpark is een sprekend bewijs van de groeiende
betekenis van het wegvervoer.

Het daggemiddelde der gecontroleerde werklozen, afgezien van
die volledig werklozen die als moeilijk te plaatsen opgetekend zijn,
onderging in 1953 ruime schommelingen. Het viel van een maximum
van 287.000 eenheden in Januari terug tot een minimum van 151.000
eenheden in September en steeg vervolgens tot 228.000 eenheden
in December.
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Die bewegingen ZIJn vooral aan seizoenomstandigheden toe te
schrijven.

De hoge werkloosheid in het begin van het jaar is hoofdzakelijk
aan de strenge winter en bijkomstig aan de afdanking van arbeiders
III de textiel- en metaalbedrijven te wijten.

Van Maart tot Juni verbeterde de toestand wegens de vroegtijdige
verzachting van het weer en de stabilisatie of de lichte inkrimping
- volgens de bedrijven - van de werkloosheid zonder seizoen-
karakter.

Daggemiddelde der arbeidsgeschikte gecontroleerde werklozen
(duizenden eenheden)

Bron: Statistieken van de Rijksdienst voor Arbeidsbemiddeling en Werkloosheid

l 'rotaal (1) I Volledig werklozen (1) I Gedeeltelijk werklozen
Maandgemiddelden

Mannen I Vrouwen I Mannen I Vrouwen I Totaal Mannen I Vrouwen I Totaal'fot eal

1950 .............. 138 48 186 98 34 132 40 14 54
1951 ........ .... . . 100 63 163 69 41 110 31 22 53
1952 .............. 121 76 197 H 50 124 47 26 73.
1953 .............. 120 71 191 79 50 129 41 21 62
1952 Ie kwart. 156 83 239 93 54 147 63 29 92

2e » 109 82 191 69 52 121 40 30 70
3'· » 92 68 160 60 47 107 32 21 53
4" » 132 70 202 75 48 123 57 22 79

1953 Ie kwart. 169 76 245 100 53 153 69 23 92
2e » 104 73 177 70 50 120 34 23 57
3" » 95 65 160 66 47 113 29 18 47
4e » 118 69 187 82 49 131 36 20 56

(1) Excl. de volledig werklozen die wegens lichamelijke ongeschiktheid of wegens hun ouderdom
moeilijk kunnen tewerkgesteld worden.

Dat herstel verzwakte van Juni af en kwam tot staan in October,
ofschoon de open-Iuchtbedrijven tijdens de herfst door de uitzonder-
lijk gunstige weersomstandigheden bevoordeligd werden en de
toestand in verschillende verbruiksbedrijven verder verbeterde : de
invloed yan die factoren op de werkloosheid werd echter gedeeltelijk
tenietgedaan door de moeilijkheden in sommige zware indusLrieën.

Het gemiddeld aantal volledig en gedeeltelijk werklozen was
sedert Maart over het algemeen lager of gelijk aan het cijfer van 1952.
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Het aantal volledig werklozen steeg sedert de maand Juni enigs-
zins boven de gemiddelde cijfers van vorig jaar. Voor het ganse jaar
nam het met 4.600 eenheden toe.

De toestand verergerde vooral III de metaalnijverheid. De
volledige werkloosheid was er in September 1952 tot 17.100 eenheden
gedaald. Ze steeg vervolgens tot 25.900 eenheden in Januari 1953.
Van Maart tot Octoher bedroeg ze om en bij de 23.000 eenheden. Ze
vermeerderde ietwat in November.

Daarentegen daalde de werkloosheid III de textielnijverheid en
in enkele andere lichte nijverheidstakken, in verband met de gunstige
evolutie der productie en met de verscherping der voorwaarden
vereist om van de vergoedingen te genieten.

In de textielnijverheid begon het aantal werklozen af te nemen
na Mei 1952, toen het 30.000 eenheden bedroeg. De teruggang, onder-
broken bij het begin van de winter, hernam in Februari 1953 en
versnelde tijdens het tweede halfjaar. In October werden nog
23.300 volledig werklozen gemiddeld per dag geteld.

Afgezien van de seizoenschommelingen bleef de werkloosheid
in de andere nijverheidssectoren onveranderd.

De wijzigingen in de spreiding der volledig werklozen over de
zware bedrijven en de verbruiksnijverheid uitten zich in een toeneming
van de mannelijke werkloosheid en in een lichte opslorping van de
vrouwelijke. Het daggemiddelde van de eerste steeg van het ene jaar
tot het andere met 5.400 eenheden, terwijl de tweede met
700 eenheden afnam.

De gedeeltelijke werkloosheid bewoog gelijklopend met de volle-
dige werkloosheid, doch het gemiddeld aantal gedeeltelijk werklozen
verminderde in 1953.

Tijdens het eerste halfjaar nam de tewerkstelling toe, doch III
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mindere mate dan de teruggang van de volledige werkloosheid. Ze
bleef bij voortduring een weinig beneden de cijfers van de overeen-
stemmende periode van 1952. Die toestand handhaafde zich tijdens
het tweede halfjaar.

De industriële groothandelsprijzen, die van het begin tot
einde van 1952 met
12 pCt waren gedaald,

(1936 . 1938 = 100)
liepen in 1953 over het Bron: Miniaterle van Economische Zaken

Indexcijfer der groothandelsprijzen

algemeen nog in lichte
mate terug.

Maandgemiddelden

I
Algemeen I Nijverheids-

I
Landbouw-

indexcij fer producten producten

1948 .................. 389 375 451
1950 .................. 387 383 412
1951 .... .. ......... . .. 471 ! 476 452
1952 .................. 444 444 443
1953 (eerste 11 m.) 414 411 429
1953 Ie kwartaal _o. 420 418 430

2e » - .. 413 410 428
s- » ... 412 408 429
Oct.-Nov. ...... 411 407 430

I

Van Januari tot
November verminderde
het algemeen index-
cijfer met 2,9 pCt.
De teruggang bereikte
5,3 pCt voor de grond-
stoffen, 3,2 pCt voor de
halfafgewerkte producten en 1,1 pCt voor de afgewerkte producten.
Die daling heeft zich over gans het jaar uitgespreid, doch ze was
tijdens het tweede kwartaalonbeduidend.

Het algemeen indexcijfer dekte zeer uiteenlopende bewegingen
naargelang van de producten.

Weinig talrijk waren de goederen waarvan de prijzen aanhoudend
daalden; ze omvatten slechts rubber en de fijne cokeskolen.

In verschillende sectoren brokkelden de noteringen tijdens het
eerste halfjaar af, doch naderhand trad een stabilisatie of een matig
herstel in : dit is het geval met brandstof, minerale oliën, chemische
producten, hout, papier, koper, lood, zink, katoengarens en katoenen
weefsels.
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Daarentegen was de tendens soms vast tijdens de eerste helft
van het jaar en naderhand enigszins neerwaarts gericht : dit was
het geval voor huiden en leder - althans wat de afgewerkte en de half-
afgewerkte producten betreft, daar de prijzen van schoeisel stabiel
bleven -, voor uitgevoerd staal, katoen, wol, wolproducten en
sommige weefsels van kunstvezels.

Tenslotte waren de producten die hoofdzakelijk binnenlandse
grondstoffen bevatten en vooral in het hinnenland worden verkocht,
of die een sterk georganiseerde markt hebben, zeer prijshoudend; dit
was het geval met tabak, ceramiek, cement, glas en rayon.

De binnenlandse staalprijzen werden verhoogd op 20 Mei na de
opening van de gemeenschappelijke markt. Tot het einde van het
jaar zijn de gepubliceerde barema's ongewijzigd gebleven.

De politiek in zake landbouwprijzen heeft in 1953 geen grondige
wijzigingen ondergaan. Voor enkele producten werden richtprijzen
gehandhaafd.

De werkelijke marktprijzen schommelden zeer uiteenlopend en
over het algmeen binnen enge perken.

De prijzen van hotel', melk en eieren kenden een seizoendaling
tijdens het eerste en een seizoenstijging tijdens het tweede halfjaar.

De omvang van die bewegingen werd nochtans, evenals die van
de seizoenschommelingen der tarwenoteringen, door de politiek der
richtprijzen beperkt. Anderzijds werd de stijging tijdens het tweede
halfjaar vertraagd door de gunstige weersomstandigheden tijdens de
herfst.

De gemiddelde prIJzen van melk en boter veranderden weinig
tegenover vorig jaar. Die van de eieren verminderden, wegens de
toeneming van het aantalleghennen en een daling van de maïsprijzen.
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Op de runder- en vleesmarkt trad op het einde van het eerste
kwartaal een belangrijke ommekeer in : de varkenscyclus ging
opwaarts, waardoor de prijzen in negen maanden met 50 pCt
stegen.

De prijzen der runderen bleven tijdens de eerste maanden van
het jaar op hun peil van 1952. Sedert Augustus kwamen ze beneden
dat peil. Die der kalveren liepen tot October terug en lagen schier
bij voortduring lager dan in 1952.

De koffieprijzen waren opnieuwopwaarts gericht, zodat ze in
de herfst ongeveer de topcijfers van 1951 bereikten. De voeder-
granen, het suiker en de oliehoudende vruchten vertoonden daaren-
tegen een aarzelende en onregelmatige teruggang.

De kleinhandelsprijzen bleven over het algemeen vast.

De lichte seizoenverzwakking tijdens het eerste halfjaar werd
later ruim goedgemaakt en het indexcijfer bleef tijdens de laatste
maanden van 1953 steeds boven het peil van de overeenstemmende
periode van vorig jaar. Eieren en chocolade waren de enige in het
indexcijfer opgenomen producten die gedurende het ganse jaar
neerwaarts gericht waren. De daling van de groothandelsprijzen van
het kalfsvlees had een beperkte terugslag op de prijzen aan ver-
bruiker.

De prijsverhoging van het varkensvlees had daarentegen een
snelle en sterke invloed; sedert Maart stegen de kleinhandelsprijzen der
varkensproducten van 6 tot 38 pCt naargelang van het product;
t.o.v. December bereikte de hausse bijna 17 pCt.

De koffie werd ononderbroken duurder; voor gans het Jaar
bedroeg de stijging 9 pCt.

De prijzen van tafelolie, die reeds in 1952 sterk teruggelopen
waren, vermeerderden in 1953 met ongeveer 15 pCt.
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Lonen en wedden

De prijzen van de in hel indexcijfer opgenomen niet-voedings-
producten bleven ongewijzigd. In de textielnijverheid ging de verdere

lichte stijging der wol-
Indexcijfer der kleinhandelsprijzen

(1936 - 1938 = 100) producten gepaard met
een gematigde terug-
gang van de katoenpro-
ducten. De steenkool-
prIJzen stegen emgs-
zins, terwijl die van
toiletzeep daalden.

Bron : Ministerie van Economische Zaken

Maandgemiddelden
I

Algemeen

I
Voedinga-

I
Andere

indexcijfer middelen producten

1948 .................. 393 384 I 410
1950 .................. 377 354

I
414

1951 .................. 413 378 I 467
1952 .................. 416 392 453
1953 .................. 415 395 446
1953 1~ kwartaal ... 414 393 444

s- » ... 412 391 446
3'· » ... 416 396 447
4~ » ... 419 401 446

De afwijkingen
tussen het algemeen
indexcijfer der Bel-
gische groothandels-

prijzen, eensdeels, en der Engelse, Franse, Duitse, Nederlandse en
Amerikaanse, anderdeels, verminderden verder in 1953.

De indexcijfers van de dispariteit der kleinhandelsprijzen bleven
tamelijk vast.

Het algemeen loonpeil daalde enigszins in het derde kwartaal van
1952 en bleef sedertdien schier ongewijzigd.

Deze stabiliteit is toe te schrijven aan die van het indexcijfer der
kleinhandelsprijzen aan hetwelk bijna alle lonen sedert 1951 bij
overeenkomst gebonden zijn.

De geringe schommelingen van dit laatste gaven slechts aan-
leiding tot kleine aanpassingen in enkele sectoren, die tegen elkaar
opwogen.

Het totale loonbedrag lag een weinig beneden het cijfer van 1952.

De sociale lasten werden echter zwaarder. De bijdragen voor
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ouderdomspensioenen worden sedert 1 Januari 1953 berekend op
basis van het totale loon. Het bedrag er van werd bovendien met
1/2 pCt verhoogd; de nieuwe last werd gelijkmatig tussen de werk-
gevers en de loontrekkenden verdeeld.

De wedden der bedienden ondergingen evenals die der arbeiders
over het algemeen weinig schommelingen.

Ongeveer de helft dier bezoldigingen is eveneens afhankelijk van
het verloop der kleinhandelsprijzen.

Voor de bedienden bleven de bijdragen voor maatschappelijke
zekerheid ongewijzigd.

Tijdens de eerste helft van het jaar verminderde de waarde van Buitenlandse handel

het handelsverkeer met het buitenland opnieuw, doch naderhand trad
een herstel in.

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

Bron : Nationaal Instituut voor de Statistiek

Mnnndgemiddelden
Verhouding

Uitvoer Saldo uitvoer/invoer
in pCt.

6.177 -- 1.1111 85

6.902 - 1.251 85
11.056 + 430 104

10.212 40 100

9.361 (1) 679 (l) 93 (1)

9.198 731 93
9.358 432 96
9.092 945 91

10.308 334 97
9.664 (1) 791 (1) 92 (1)
9.882 (1)

-_._._.~~---_._--~---+~~~-----''--~~~~-'--~~~~+-~~~-

Invoer

1948

1950

1951

1952

1953 (11 maanden) .

1953 le kw art aal I

»
3e » ........•.•..••..••••
October .
November .
December .

7.293

8.153

10.626

10.252

10.040 (1)

9.929
9.790

10.037
10.642
10.455 (1)

(1) Voorlopige cijfers.

De invoer lag III het eerste halfjaar 5 pCt lager dan in de
overeenstemmende periode van 1952; in het tweede halfjaar daaren-
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tegen waren de aankopen in het buitenland belangrijker dan tijdens
de laatste zes maanden van 1952.

Van Januari tot November bereikte de invoer 110,4 milliard
tegen 111,7 milliard tijdens de eerste elf maanden van 1952.

In het eerste halfjaar liep de uitvoer met 15 pCt terug t.O.V.de
overeenstemmende periode van 1952; tijdens het derde kwartaal
evenaarde hij het peil van 1952 en overtrof het in het vierde kwartaal.

In totaal bedroeg de uitvoer in 1953 112,9 milliard tegen 122,5
in 1952.

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

Bron : Natlouual Instituut voor de Statistiek

Periode

Invoer

Indexcijfers
van het
volume I

Indexcijfers
vun de
prijzen

Uitvoer

Indexcijfers I Indexcijfers
van het vun de
volume prijzen

Indexcijfers
van de
ruilvoet

100
91

100
103

93
96
93
93
94

1948
1950
1951
1952
1953 (10 maanden) .
1953 Ie kwartaal .

2e » ....••......
Se :b .

October .
November (v) .

100
112
122
121
120
116
117
122
131

100
99

120
116
110
113
109
108
106

100
123
149
138
141
134
144
141
l5u
155

100
90

120
120
102
108
101
100
100

96

De vermindering van de totale waarde der transacties gedurende
de eerste helft van het jaar is vooral te wijten aan de daling der prijzen.

Naar volume benaderde het handelsverkeer met het buitenland
tijdens het eerste halfjaar het cijfer van 1952 en het overtrof dit cijfer
gedurende het tweede halfjaar.

De invoerprijzen daalden verder, maar minder snel dan voorheen,
ten gevolge van de gematigde teruggang der wereldnoteringen van
een groot aantal grondstoffen; scherper afgetekend was de afbrokke-
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ling der uitvoernoteringen. De verzwakking van de ruilvoet was
oorzaak van het tekort op de handelsbalans dat van Januari tot Novem-
ber 7,4 milliard bereikte.

De dekkingscoëfficiënt uitvoer/invoer bedroeg 93 pCt tegen
100 pCt. in 1952.

De gezamenlijke invoer van grondstoffen liep een weinig terug.
De aankopen van katoen en van non-ferro metaalertsen verminderden,
gedeeltelijk wegens de prijsdaling. De aankopen van vaste brandstof
en van ijzererts veranderden weinig of niet.

Samenstelling van de invoer der B.L.E.U. volgens de hoofdafdelingen
van de type·rangschikking van de internationale handel

(maandgemiddelden, in millioenen franken)

Bron : Nationaal Instituut voor de Statistiek

Goederengroep 1952
1953

(10 maanden)

3.537 3.358
419 666
368 309
294 299
434 263
329 330
265 330
442 490

1.978 1.781
2.528 2.554
1.552 1.612

215 196

10.252 9.991

Ruwe grondstoffen en brandstoffen (afdelingen 2 + 3)
waarvan : wol .

katoen .
ijzererts .
non-ferro metaalerts .
vaste brandstoffen .
ruwe minerale oliën .

Scheikundige producten (afdeling 5) .

Voedingsmiddelen (afdelingen 0 + 1) .

Fabrikaten (afdelingen 6 + 8) .

Machines en vervoermaterieel (afdeling 7) .

Diversen (afdelingen 4 + 9)

Totaal .

De invoer van wol nam daarentegen gevoelig toe en de aankopen
van ruwe minerale oliën en van chemische producten bleven vast.

De afneming van de invoer van voedingsproducten IS hoofd-
zakelijk te wijten aan de inkrimping der graanaankopen.

De gestegen invoer van fabrikaten en van uitrustingsgoederen
wijst op de vaste binnenlandse verbruiks- en investeringsvraag.
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De vermindering van de gezamenlijke waarde van de uitvoer
vloeit vooral voort uit de afgenomen verkopen van metaalproducten,
terwijl de afzet van andere goederen, zoals textielproducten, chemische
producten, brandstoffen, diamanten, glas en spiegelglas, cement,
huiden en leder zich uitbreidde.

De uitvoer van de hoogovenbedrijven, van de metaalverwerkende
nijverheid en van de non-ferro metaalnijverheid bereikte in totaal nog
slechts om en bij de 48 pCt van de totale afzet in het buitenland tegen
56 pCt vorig jaar. De verkoop van ijzer- en staalproducten kromp met
ongeveer 30 pCt in, gedeeltelijk ten gevolge van de afbrokkeling der
noteringen.

Bron : Nationaal Instituut voor de Statistiek

Samenstelling van de uitvoer der Belgisch-Luxemburgse Economische Unie

Voornaamste producten

IJzer- en staalproducten .
Metaalbouw .
Non-ferro metalen .
Textiel- en kleding .
Scheikundige producten .
Vaste brandstoffen .
Diamanten .

~~~~:y:m:~~~le~ .. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Landbouwproducten .
Glas- en spiegelglas .
Papier en boeken .
Huiden en leder .
Cement .
Producten der steengroeven ..
Rubber .
Hout en meubelen .
Ceramiek .
Tabak .
Diversen

Eindtotaal .

(1) Voorlopige cijfers.

Maandgemiddelden
(millioenen franken)

In pCt van de totale
uitvoer

lQ58 1958
1952 (11 lQ52 (11

maanden) maanden)
(1) (1)

2.674 1.913 26,2 20,4
1.907 1.704 18,7 18,2
1.105 897 10,8 9,6
1.608 1.783 15,7 19,1

775 791 7,6 8,5
324 344 3,~ 3,7
241 282 2,4 3,0
279 274 2,7 2,9
256 249 2,5 2,7
178 190 1,7 2,0
127 174 1,2 1,9
IOU 106 1,1 1,1
84 101 0,8 1,1
78 97 0,8 1,0
51 54 0,5 0,6
52 61 0,5 0,5
40 42 - 0,4 0,4
27 23 0,3 0,2
9 9 0,1 0,1

288 277 2,8 3,0
10.212 9.361 100,0 100,0

Het herstel van de textieluitvoer - vooral van wolproducten -,
die sedert de laatste maanden van 1952 merkbaar werd, nam van
lieverlede uitbreiding en sloeg naar de meeste andere fabrikaten over.
Het aandeel van de textielgoederen in de totale uitvoer steeg van het
ene jaar tot het andere van 16 tot 19 pCt.
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Een gelijkaardige doch minder afgetekende evolutie kenmerkte
de afzet van chemische producten in het buitenland.

In de andere lichte bedrijven, die vooral verbruiksgoederen
produceren en evenals de textielnijverheid door de teruggang van de
buitenlandse vraag in 1952 waren getroffen, was van de ene sector
tot de andere de toestand tamelijk verschillend.

De uitvoer van bouwmaterialen nam uitbreiding, hoofdzakelijk
ten gevolge van de groeiende leveranties van de glas- en spiegelglas-
nijverheid en van de cementfabrieken.

De uitvoer van vaste brandstoffen, die reeds in 1952 aanzienlijk
was vermeerderd, nam verder toe. Hij steeg meer in hoeveelheid
dan in waarde.

Tenslotte bleef de afzet van petroleumproducten in het buiten-
land betrekkelijk stabiel in waarde, maar hij vermeerderde in hoeveel-
heid, dank zij de uitbreiding en de groeiende bedrijvigheid der
Antwerpse raffinaderijen. Zulks is toe te schrijven aan de prijsdaling
van de ruwe minerale oliën, die vooral verband hield met de inzinking
der vrachten en de uitvoerprijzen der geraffineerde oliën beïnvloedde.

De geografische spreiding van het handelsverkeer onderging, na
de ommekeer in het tweede halfjaar van 1952, geen veranderingen
meer.

De transacties met de lidstaten van de Europese Betalingsunie
sloten met een gering tekort, dan wanneer de handelsbalans van het
vorige jaar nog een overschot vertoonde.

De invoer uit die landen nam toe en vertegenwoordigde onge-
veer 68 pCt van de totale aankopen in het buitenland tegen 63 pCt
in 1952.

Daarentegen verminderde de uitvoer naar die markten, zowel
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ID absolute als in betrekkelijke waarde, en bereikte nog slechts
ongeveer 68 pCt van de totale uitvoerwaarde tegen 70 pCt in 1952.

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

Bron : Nationaal Instituut voor de Statistiek

I
ma:~~:n) 1952 I .z, 1952 I ma:~L)

1 c +_~(2~)--+_----~--2(2~)--~----~--~(2~)---1

I

Invoer Uitvoer Saldo

1952

A. Waarde:
(maandgem. in millioenen fr.)

E.B.U ..landen (1) .
Verenigde Staten en Canada .
Belgisch-Kongo en Ruanda-Urundi
Andere landen .

1-------1
Totaal 10.252

B. Percentages -van de totale
waarde:

E.B.U.·landen 63,3 68,0 70,4 68,0
Verenigde Staten en Canada 18,3 12,8 8,8 12,3
Belgisch-Kongo en Ruanda-Urundi 8,0 7,1 5,9 6,0
Andere landen 10,4 12,1 14,9 13,7I----~-I-----~I----~-I-----~I

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

+ 695
-- 977
-- 216
+ 458

-- 452
-- 135
-- 148
+ 69

6.493
1.875

817
1.067

7.188
898
601

1.525
1------1-------1

10.212

6.791
1.278

712
1.210

6.339
1.143

564
1.279

9.991 9.325 -- 40 -- 666

(1) Al de landen waarvan het handelsverkeer met de B.L.E.U. in beginselover de E.B.U.·reke·
ningen wordt vereffend.

(2)Voorlopige cijfers.

De inkrimping van de verkopen strekt zich practisch tot alle
lidstaten uit.

Wat de leveringen aan het Verenigd-Koninkrijk en aan de ster-
lingzone betreft werd ze verscherpt door de Britse invoerbeperkingen,
die pas op het einde van het jaar verzacht werden, en mede door het
eonjunctuurverloop in de landen van het Commonwealth. Vooral
de uitvoer van de zware nijverheid naar de overzeese lidstaten van
de sterlingzone, evenals de afzet van textielgoederen, voedingspro-
ducten en in mindere mate van hoogovenproducten in het Verenigd-
Koninkrijk, . verminderde.

De uitvoer naar Frankrijk werd verder belemmerd door de
invoerbeperkingen, die sedert 1952 door dit land getroffen werden,
doch hij liep niet verder terug.
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De afzet in Nederland, die van het derde kwartaal van 1952 af
terugging, benaderde het peil van vorig jaar, dank zij de toegenomen
verzendingen op het einde van het jaar. De inkrimping van de
leverantiën der metaalnijverheid, inzonderheid van de hoogoven-
bedrijven, steekt af tegen de afgetekende vooruitgang der leverantiën
van textielgoederen.

De uitvoer naar Duitsland, die tijdens het derde kwartaal van
1952 ingevolge de belangrijke leverantiën van hoogovenproducten en
textielwaren gestegen was, liep in 1953 enigszins terug hoofdzakelijk
ten gevolge van de vermindering der staalverzendingen.

Terwijl het overschot tegenover de lidstaten van de Europese
Betalingsunie verdween, kwamen ook de handelstransacties met de
Verenigde Staten en Canada meer in evenwicht. De douanestatistieken
wijzen er op dat er een tamelijk eng verband bestaat tussen deze twee
verschijnselen, dank zij de samenloop van verschillende factoren.
Onder deze laatste dienen vermeld : het verbod van wederuitvoer van
dollargrondstoffen naar de landen van de Europese Betalingsunie en
de evolutie van de productie in Europa, waardoor een gedeelte van
de dollarinvoer kon vervangen worden door Europese invoer.

De aankopen op de Amerikaanse markten vertegenwoordigden
nog slechts ongeveer 13 pCt van de totale invoer tegen 18 pCt in
1952. Deze inkrimping vloeide veeleer voort uit een natuurlijke reactie
van de economie en in zekere mate uit tijdelijke omstandig-
heden - zoals de liquidatie van sommige grondstoffenvoorraden -
dan uit kwantitatieve invoerbeperkingen. Het zijn inderdaad vooral
de aankopen van granen en van katoen, dus producten welke niet
aan beperkingen zijn onderworpen, die afnamen.

De uitvoer naar de Verenigde Staten en Canada ontwikkelde zich
verder opvallend en bereikte 12 pCt van de totale afzet in het buiten-
land tegen 9 pCt in 1952; de aanhoudende zeer hoge bedrijvigheid
in de Verenigde Staten maakte de inspanningen van de uitvoerders
om hun afzet op die markten uit te breiden vruchtbaar.
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De voornaamste uitvoerstromingen naar de Verenigde Staten en
Canada namen op verschillende tijdstippen en in verschillende mate
aan de uitbreiding van de afzet deel. De vooruitgang was tamelijk
onregelmatig voor de ijzer- en staalproducten en voor de non-ferro
metalen; meer stabiel doch minder afgetekend voor de metaalbouw
en zeer voelbaar voor de producten der textiel- en der diamant-
nijverheid.

Het handelsverkeer met Belgisch-Kongo en met Ruanda-Urundi
sloot, ingevolge een inkrimping van de invoer, met een minder
groot tekort dan vorig jaar.

Het aandeel van de Kongolese leverantiën in de bevoorrading
van het moederland bedroeg ongeveer 7 pCt tegen 8 pCt in 1952;
de afneming van de invoer uit Belgisch-Kongo en uit de mandaatge-
bieden betreft hoofdzakelijk koper, non-ferro metaalerts en katoen.

De afzet in de overzeese gebiedsdelen bleef, zowel in absolute
als in relatieve waarde, betrekkelijk stabiel; hij vertegenwoordigde
nog steeds ongeveer 6 pCt van de totale uitvoer van het moederland.
Daar hij grotendeels bestaat uit ijzer- en staalproducten en uit
producten van de metaalbouw, onderging hij de terugslag van de
belangrijke investeringen die in het kader van het Tienjarenplan voor
de economische en sociale ontwikkeling van Belgisch-Kongo verricht
werden.

Het handelsverkeer met de andere gebieden van de wereld was
practisch in evenwicht, dan wanneer het de vorige jaren een niet te
verwaarlozen overschot vertoonde.
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BEHEER

De Bank werd diep getroffen door het schielijk overlijden van
de heer Directeur Pierre Berger op 17 Mei 1953.

Zijn vroegtijdig heengaan werd zeer aangevoeld door zijn
collega's en vrienden van het Directiecomité en van de Raden der
Bank, alsook door zijn medewerkers, die hem een grote genegenheid
toedroegen.

De Regentenraad en de Algemene Raad hebben plechtig hulde
gebracht aan zijn beroepskwaliteiten, aan zijn verheven plichtsbesef
en zin voor het algemeen belang, aan zijn wilskracht.

De heer Pierre Berger, bij uitstek een man van de daad, vervulde
niet alleen een belangrijke rol in de Nationale Bank, maar eveneens
in de andere instellingen waaraan hij zijn medewerking verleende.
De heer Berger heeft gezeteld in de Nationale Maatschappij voor
Krediet aan de Nijverheid, de Bank van Belgisch Congo, de Nationale
Delcrederedienst, het Rentenfonds, de Deposito- en Consignatiekas;
sedert 14 December 1946 was hij voorzitter van het Herdisconteering-
en Waarborginstituut. Hij nam ook het voorzitterschap waar van het
Adviescomité voor coördinatievan de exportfinanciering op halflange
termijn, ingesteld in September 1952.

Zijn beroepskwaliteiten gingen gepaard met gulhartigheid, die
tot uiting kwam in alle omstandigheden waar hij gelegenheid had
om wel te doen.

Wij zullen zijn aandenken trouw bewaren.

** *

- 85-



Tijdens het verlopen jaar ontvielen ons de heren Jules Ingenbleek,
oud-vice-gouverneur, Albert Kreglinger, oud-regent en Léon Rigo,
ere-censor.

** *

Bij koninklijk besluit van 28 Mei 1953, genomen op voordracht
van de Regentenraad, werd de heer Marcel Lefebvre, doctor in de
rechten, directeur-generaal van het Herdisconteering- en Waarborg-
instituut, tot directeur benoemd, ter vervangmg van wijlen
de heer Pierre Berger.

** *

Overeenkomstig artikel 83 der statuten zijn de aandeelhouders
m algemene vergadering bijeengekomen op 23 Februari 1953, om
kennis te nemen van het verslag van het beheer over de verrichtingen
van het afgelopen boekjaar, en regenten en censoren te verkiezen.

De algemene vergadering heeft hulde gebracht aan de heer regent
Albert Dewandre, die de leeftijdsgrens bereikte. De heer A. Dewandre,
die lid was van het College der Censoren van 26 Augustus 1935 tot
25 Februari 1946, en daarna regent. van de Bank, heeft aan onze
Instelling een uiterst kostbare medewerking verleend. Als blijk van
erkentelijkheid heeft de vergadering hem de titel van ere-regent
toegekend.

De heer Alfred Putzeys, wiens naam voorkwam op de lijst der
candidaten voorgedragen door de Minister van Financiën, werd tot
regent benoemd, ter vervanging van de heer Albert Dewandre.

De vergadering heeft de heer regent André Huyssens herkozen.

De mandaten van de heren A. Huyssens en A. Putzeys zullen
eindigen na de gewone algemene vergadering van Februari 1956.
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De vergadering heeft aan de andere kant de plaatsen begeven
die opengevallen waren ten gevolge van het overlijden van
de heren regenten Raoul Miry en Frans Versichelen, resp. gekozen
onder de leidende personaliteiten van de financiële instellingen van
openbaar nut en op de voordracht van de meest vooraanstaande
arbeidersorganisaties.

De heer Emile Van Dievoet, die zijn ontslag indiende als regent
gekozen op voordracht van' de Hoge Landbouwraad, en wiens
candidatuur aan de vergadering voorgesteld werd onder de leidende
personaliteiten van de financiële instellingen van openbaar nut, werd
aangeduid om het mandaat van wijlen de heer regent R. Miry
te voleinden; dit mandaat zal na de algemene vergadering van
Februari 1954 aflopen.

De heer Alfons Conix, gekozen op de lijst der candidaten voor-
gedragen door de Hoge Landbouwraad, werd aangeduid om het
mandaat van de heer E. Van Dievoet te voleinden; dit zal na de
algemene vergadering van Februari 1955 aflopen.

De heer André Renard, gekozen op voordracht van de meest
vooraanstaande arbeidersorganisaties, werd aangeduid ter vervanging
van wijlen de heer regent Frans Versichelen; zijn mandaat zal aflopen
na de algemene vergadering van Februari 1956.

De mandaten van de heren censoren Fernand Duchène,
Auguste Jadoul en René Geurts, rechtstreeks gekozen door de
vergadering, werden hernieuwd voor een termijn van drie jaar, die
eindigt na de gewone algemene vergadering van Februari 1956.

***

Met spijt nam de Bank afscheid van de heer Schatbewaarder
Georges Pirsoul, die belast werd met de functies van afgevaardigd
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lid van het Bestuurscomité van het Herdisconteering- en Waarborg-
instituut.

De heer G. Pirsoul verliet ons op 30 Juni 1953, na
drie-en-veertig jaren dienst. In 1910 trad hij als klerk in dienst van
de Bank, en doorliep snel de verschillende graden van de administra-
tieve hiërarchie. Hij werd reeds in 1920 tot afdelingshoofd benoemd,
werd inspecteur-generaal in December 1924 en onderdirecteur in
1938. Op 19 Februari 1947 werd hij aangeduid om de heer Sontag
als Schatbewaarder op te volgen.

Het is ons aangenaam hulde te brengen aan de heer Pirsoul voor
de diensten die hij aan onze instelling bewezen heeft tijdens zijn
lange en vruchtbare loopbaan. Als blijk van erkentelijkheid heeft de
Algemene Raad hem de eretitel van zijn ambt verleend.

***

De Algemene Raad heeft de heer Jean-Jacques Vincent, onder-
directeur, chef van het Departement Economische Studiën en
Documentatie, chef van het Personeel, tot Schatbewaarder benoemd,
ter vervanging van de heer Pirsoul,
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PERSONEEL

Tijdens het verlopen jaar hebben meerdere ambtenaren de
leeftijdsgrens bereikt. Met spijt nam de Bank afscheid van
de heren Arnold Eggelpoels, onderdirecteur, chef van het departement
Effecten, Pierre Chambille, juridisch adviseur, Louis Wyngaard,
inspecteur-generaal, chef van de dienst van het Personeel, Georges
André, inspecteur-generaal, Aimé Hiernaux, beheerder der bijbank
Luik en Gaston Semaille, agent te Waver.

Na meerdere jaren dienst bij de Bank werden insgelijks op
pensioen gesteld : Juffr. Jeanne Arents, de heren Pierre Arents,
Ernest Biernaux, Paul Breithof, Armand Dave, Jean-Baptiste Degreef,
Jean De Valck, Oswald Duchateau, Chrétien Dupont, Alexandre
Hanould, Henri Lamine, François Liard, Charles Loonbeek, Arthur
Peire, Mevr. Andréa Piérard-Gobert, de heer Maurice Poortman,
Juffr. Odile Samoey, de heren Arthur Schoofs, Pierre Toelen,
Henri Vanhée, Paul Verstraete, van het personeel van het Hoofd-
bestuur en de heren Léon Maes, Médard Matton, Léon Mollet, resp.
van de agentschappen Gent, Kortrijk en Oostende. De heer Arthur
Schoofs was lid van de Commissie van advies van het personeel sedert
haar oprichting in 1936 tot in 1947; hij maakte deel uit van de
Afvaardiging van het personeel, samen met de heer Pierre Arents,
van 1947 tot 1951.

Aan de andere kant ontvielen ons tot ons leedwezen,
III de loop van het jaar 1953, de heren Amand De Backer, Julien
Deraume, Jules Minnen, Victor Rovillard, Mevr. Henriette Stiasteny-
Coenraets en de heer Antoine Van den Bossche van het personeel van
het Hoofdbestuur, en de heer Georges Rochart, van het agentschap
te Aat.

** *
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De Afvaardiging van het personeel heeft de uitvoering van haar
opdracht voortgezet en aan de Directie verscheidene kwesties van
sociale aard voorgelegd die, zoals voorheen, in een brede geest van
samenwerking en wederzijds vertrouwen onderzocht werden.

** *

Bevorderingen alsmede wedde- en loonsverhogingen, gesteund
op de verdienstecijfers, werden op 1 Januari 1954 toegekend.

Het Beheer der Bank feliciteert van harte de nieuw bevorderden,
en stelt er prijs op hier uiting te geven aan zijn oprechte tevredenheid
over de gestadige ijver en de grote toewijding door al de leden van
het personeel van het hoofdbestuur, de bijbanken en de agentschappen
aan de dag gelegd bij het vervullen van hun omvangrijke taak.
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ONTLEDING VAN DE BALANS

EN VAN DE WINST- EN VERLIESREKENING

OVER HET BOEKJAAR 1953

ACTIVA

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

per kg., vertegenwoordigt de goudvoorraad per 31 Decem-
ber 1953 . fr. 38.786.505.963,04
waarvan,

goud In het buitenland
goud III België

. fr. 38.619.473.728,50

. fr. 167.032.234,54
fr. 38.786.505.963,04

Op 31 December van VOrIg Jaar bedroeg de goudvoorraad
fr. 35.180.647.329,15.

De Bank heeft bij de Federal Reserve Bank of New York een
gouddeposito, vrij van alle lasten, ten belope van 105 pCt van het
bedrag der in omloop gebleven schatkistcertificaten, in dollars, door
de Belgische Schatkist uitgegeven in 1952 (zie blz. 87 en 88 van
het verslag over 1952). Dit deposito vertegenwoordigt op 31 Decem-
ber 1953 de tegenwaarde van fr. 2.106.300.000,- d.i. 105 pCt van
het bedrag der certificaten in omloop, tw. fr. 2.006.000.000,- tegen
fr. 2.758.250.000,- per 31 December 1952 (zie blz. 112 : orde-
rekening « Rugtekening van certificaten in U.S.A.-dollars voor
rekening van de Schatkist ») .

Het tegoed op het buitenland stemt enerzijds overeen met de
tegenwaarde van de omzetbare buitenlandse deviezen, gedeponeerd

Tegoed op
het buitenland
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Te ontvangen
deviezen en goud

Vorderingen op het
buitenland in het
kader van
betalingsaccoorden

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 1953 Per 31 December 1952

a) in buitenlandse
deviezen. . fr. 902.469.551,20 1.431.083.403,64

b) in Belgische
franken . fr. 390.415,- 498.027,40

fr. 902.859.966,20 1.431.581.431,04

Deze rubriek, die in de vorige balans een
saldo van . . fr.
aanwees, beloopt per 31 December 1953. . fr.

2.492.500.000,-
1.994.000.000,-

In 1952 kocht de Bank op termijn van de Staat (zie verslag van
vorig jaar, blz. 88 en 89) tegen contante betaling in Belgische
franken, de dollars waarvoor een onherroepelijk trekkingsrecht aan
België werd erkend bij beslissing van het Internationaal Muntfonds
dd. 19 Juni 1952.

Op 30 Juni 1953 heeft de Staat een gedeeltelijke terugkoop van
10 millioen dollars gedaan.

Per 31 December 1952, bedroegen de vorderingen op het buiten-
land in het kader van betalingsaccoorden :

al E.R.u·1
zonder speciale provisie . fr.
met speciale provisie . fr.
overeenkomst van 28-11-52fr.

Te transporteren : fr.

10.065.625.000,-
3.871.765.895,-
1.013.259.105,-

14.950.650.000,-
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Transport : fr.
b) landen, leden van de E.B.U. . fr.

14.950.650.000,-
1.639.645.660,41

646.241.966,82c) andere landen . . fr.
17.236.537.627,23

De financiering door de Bank van de eredieten door de Belgisch-
Luxemburgse Economische Unie toe te staan in het kader van de
Europese Betalingsunie, bleef tot 30 Juni 1953 geregeld door
de overeenkomst van 28 November 1952 (zie verslag van vorig jaar,
blz. 91 en 92) .

Deze overeenkomst werd tijdelijk verlengd tot 1 November .1953;
zij werd op 7 October 1953 door een nieuwe overeenkomst vervangen
die tot 30 Juni 1954 loopt.

De overeenkomst van 7 October 1953 voorziet, ten laste van de
Bank, een veiligheidsmarge van één milliard frank, bestemd voor
de dekking van de seizoenvariaties der leningen aan de Unie en van
de schommelingen der speciale provisie die, krachtens de besluiten
ter zake, in de kassen van de Bank wordt gestort.

Rekening gehouden met deze marge kunnen de voorschotten,
door de Bank zonder speciale provIsIe toe te staan, maximum
fr. 11.065.625.000,- bereiken.

De weekstaten van de Bank die onmiddellijk vóór en na het
van kracht worden per 1 November 1953 der overeenkomst van
7 October 1953 werden gepubliceerd, vertoonden volgende cijfers:

Per 29 October 1953 l'er {) November 1953

zonder speciale

Vorde-
provIsIe . fr. 10.065.625.000,- 10.029.725.284,-

met speciale
rmgop

provIsIe . fr. 2.958.900.030,- 3.056.224.716,-
de E.B.U.

Overeenkomst
van 28-11-52 fr. 61.424.970,-

fr. 13.085.950.000,- 13.085.950.000,-
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Op 31 December 1953 stonden dezelfde rekeningen te boek voor:

Vordering
op

de E.B.U.

zonder speciale provisie
met speciale provisie .

. fr. 10.622.592.347,-

. fr. 2.817.207.653,-
fr. 13.439.800.000,-

De vordering op de E.B.U. « met speciale provisie» heeft als
tegenpost op de passiefzijde « Speciale rekeningen wegens voor-
schotten E.B.U. ».

De voorschotten door de Belgisch-Luxemburgse Economische
Unie aan de Europese Betalingsunie verleend en die op 31 Decem-
ber 1952 fr. 14.950.650.000,- beliepen, waren op 31 December 1953
tot 13.439.800.000,- teruggebracht. De vermindering t.O.V. vorig
jaar bedroeg dus fr. 1.510.850.000,-.

Onder deze voorschotten is het restant begrepen van de speciale
lening van 50 millioen rekeningseenheden, d.i. fr. 2.500.000.000,-,
aflosbaar in vijf jaar, die op 30 Juni 1952 door de Belgisch-Luxem-
burgse Economische Unie aan de E.B.U. werd toegestaan (zie verslag
van vorig jaar, blz. 90, sub b).

Een eerste terugbetaling van 500 millioen frank werd op
30 Juni 1953 door de E.B.U. gedaan en deze lening werd aldus tot
2 milliard frank teruggebracht.

De rubriek b) « Landen, leden van de E.B.U. » waarvan het
bedrag per 31 December 1953 fr. 941.896.971,88 beloopt, begrijpt
essentieel 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.
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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 KB.U. Zij belopen, per
31 December 1953, fr. 304.314.870,41.

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, 28 November 1952 en 7 October 1953 betref-
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, interesten en provisies»
die op de winst- en verliesrekening voorkomt.

Deze rubriek heeft als tegenpost op de passiefzijde « Te leveren
deviezen en goud» en staat in de balans per 31 December 1953
voor . fr. 20.150.000,-

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

Per 31 December 1952 bedroeg deze
post . fr. 1.476.752.028,45

De portefeuille van het door de Bank gedisconteerd en in België
betaalbaar handelspapier bedraagt per 31 Decem-
ber 1953 . . fr.
tegen, per 31 December 1952 .

8.319.399.491,75
9.152.065.081,45. fr.
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Mobilisering van
speciale rekeningen
E.B.U.

Voorschotten op
overheidsfondsen

Op deze rekening, die einde 1953 fr. 227.379.500,- bedraagt,
wordt de mobilisering van de speciale rekeningen der passiefzijde
geboekt. De mobilisering kan gedaan worden onder 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 Juli 1952,
houdende wijziging van dit van 22 Maart 1952. De schatkistcerti-
ficaten die de voorschotten waarborgen maken het voorwerp uit van
een sub-orderekening die begrepen is onder de « Diverse bewaar-
nemmgen ».

De voorschotten op overheidsfondsen, gedaan overeenkomstig de
bepalingen van artikel 17, 8°der statuten, bedragen per 31 Decem-
ber 1953 . . fr. 720.975.497,-

Per 31 December 1952 beliepen zij. fr. 394.067.465,63

Overheidseffecten Deze portefeuille begrijpt :
(art. 20 del' Per 31 December 1953 Per 31 December 1952
statuten.
Overeenkomst van a) Schatkistcertificaten . fr. 7.970.000.000,- 6.035.000.000,-
14 September 1948)

b) Papier uitgegeven door
instellingen waarvan
de verbintenissen door
de Staat gewaarborgd
ZIJn · fr. 445.000.000,-

c) Andere Belgische over-
heidseffecten · fr. 70.200.000,-- ,225.000.000,-

Totaal. · fr. 8.040.200.000,- 6.705.000.000,-

Naar luid van de overeenkomst gesloten dd. 14 September 1948
tussen de Staat en de Bank mag het bedrag van de portefeuille effecten
uitgegeven of gewaarborgd door de Staat en door de Bank behouden
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tengevolge van de overeenkomstig artikel 17, 3° en 9° der statuten
gedane verrichtingen, niet hoger gaan dan tien milliard frank.

Er wordt bovendien aan herinnerd dat een gelijkaardige crediet-
marge, groot 333 millioen frank, door de Bank aan de Luxemburgse
Staat geopend werd bij overeenkomst van 15 April 1952. Dit crediet
is ongebruikt per 31 December 1953.

De door de Bank binnen het raam van de bepalingen der
hiervorengenoemde .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 betref-
fende 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 rubriek a) « Schatkistcerti-
ficaten » boven fr. 2.465.000.000,- alsmede die op de rubrieken b /
en c/ 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 wordt
de winst die' voor de Bank voortspruit uit het verschil tussen de
rente berekend à 3 1/2 pCt en de hogere rentevoet van haar
verrichtingen van disconto, voorschot en belening, aan de Staat
toegekend langs het debet van de winst- en verliesrekening.

Genoemde bepaling is van toepassing op de verrichtingen
begrepen in de volgende rekeningen van de activa: « Handelspapier op
België », « Mobilisering van speciale rekeningen KB.U. », « Voor-
schotten op overheidsfondsen » en « Overheidseffecten ».
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Deel·
en pasmunt

De deel- en pasmunt wordt als volgt onderverdeeld:

Per 31 December 1953 Per 31 December 1952

Zilvergeld en pasmunt . fr. 83.530.926,45
Biljetten der Thesaurie. fr. 162.937.655,-

-----------------
fr. 246.468.581,45

67.809.539,36
276.985.090,-

344.794.629,36

Tegoed bij de Het tegoed van de Bank bij de Postcheque- en -girodienst, in
Postcheque- rekening A, beloopt :en -girodienst

per 31 December 1953 · fr. 1.767.542,04
per 31 December 1952 · fr. 1.726.433,58

De rekening B, waarvan het saldo per 31 December 1953
fr. 468.000.000,- bedraagt, tegen fr. 803.000.000,- per 31 Decem-
ber 1952, 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.

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

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,-

Op de balans per 31 December 1952 stond
zij geboekt voor. . fr. 34.762.629.634,33

Op 31 December 1953 beloopt zij . · fr. 34.660.494.790,12

Krachtens een overeenkomst, op 2 December 1953 gesloten
tussen de Schatkist en de Bank, heeft deze, gelet op de zeer zware
lasten die op de Schatkist drukken wegens het ten uitvoer brengen
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van het verdedigingsprogramma, op verzoek van de Staat, er in
toegestemd, dat dezes aandeel in de winsten over de boekjaren 1953
en 1954 effectief op het credit van de gewone rekening van de
Schatkist geboekt worde, in plaats van het aan te wenden voor de
delging voorzien door artikel 3, litt. b, alinea 2 van de wet van
28 Juli 1948 betreffende de sanering der balans van de Bank.

Deze aflossing, die regelmatig plaats greep sedert het van kracht
worden van voornoemde wet, wordt bijgevolg voorlopig geschorst;
zij zal hernomen worden vanaf het boekjaar 1955.

De overheidsfondsen en andere krachtens artikels 18 en 21 der
statuten verworven effecten, belopen
per 31 December 1953
tegen, per 31 December 1952 .

. fr. 1.677.626.735,03
1.478.153.751,23. fr.

Krachtens de wet van 28 Juli 1952 betreffende de fusie van de
« Société des Chemins de fer Léopöldville-Katanga-Dilolo » (Léokadi)
met de « Compagnie du Chemin de fer du Katanga », werd de waarborg
door de Kolonie aan de aandelen Léokadi verleend, afgeschaft.

Om te voldoen aan art. 18 van haar statuten, heeft de Bank, die
haar effecten Léokadi geruild had tegen aandelen van de nieuwe
vennootschap, t.W. de « Compagnie des Chemins de fer Katanga-
Dilolo-Léopoldville » (K.D.L.), deze laatste verkocht in 1953.

Deze rubriek staat per 31 December 1953
geboekt voor . . fr.
tegen fr. 166.526.828,09 per 31 December 1952.

130.110.393,93

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.
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Gebouwen,
materieel
en meubelen

Waarden van de
Pensioenkas van
het Personeel

De waarde van de gronden en gebouwen staat in de balans per
31 December 1953 te boek voor. . fr. 966.503.316,05
tegen, per 31 December 1952 888.601.662,45. fr.

De verhoging met fr. 77.901.653,60 stemt overeen met de in
1953 gedane uitgaven voor de constructie van de nieuwe gebouwen
van de Bank te Brussel, ten belope van fr. 73.628.277,98, en voor
de heropbouw van de tijdens de oorlog verwoeste agentschappen in
de provincie, ten bedrage van fr. 4.273.375,62.

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 1953 ingeschreven
voor . fr.
tegen, per 31 December 1952

707.158.155,39
673.678.075,36. fr.

De verhoging met fr. 33.480.080,03 begrijpt een gewone toelage
van fr. 24.666.500,-, de incassering van loten en premiën, alsmede
de reglementaire afhoudingen gedaan op de bezoldigingen.

Zoals gepreciseerd in het verslag over het jaar 1952, -blz. 99 en
100, omvat het stelsel dat op 1 Januari 1953 van kracht werd, een
verdeling van de last der renten onder de Pensioenkas en de algemene
onkosten der Bank.

De tussenkomst van de Bank uit dien hoofde bedraagt
ID 1953 . fr. 8.868.236,-
tegen . fr. 11.473.289,-
in 1952.
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Onder deze rubriek zijn « pro memorie » de waarden opgenomen
die, wegens de onzekerheid omtrent de datum en de mogelijkheid
van hun verzilvering, niet als tegenwaarde van de verbintenissen op
zicht van de Bank kunnen worden aangewend.

Per 31 December 1953 zIJn de overgangsrekeningen van de
actiefzijde als volgt samengesteld :

a) Interestenprorata te ontvangen op beleg-
gingen en rekeningen geopend krachtens
betalingsaccoorden . fr.

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

c) Interestenprorata op overheidsfondsen ver-
worven krachtens de statuten . 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
gestort werd dool' de leden van het personeel

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

169.584.492,65

7.972.395,-

31.401.814,15

22.850.214,24

2.243.400,-

234.052.316,04
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Transport : fr.

met het oog op het stichten van een jaarlijkse
« Paul Baudewynsprijs » . . fr.

g) Buitenlandse correspondenten, deviezen ge-
blokkeerd ingevolge buitenlandse valuta-
wetgevingen . fr.
Deze rekening stond vroeger onder de
rubriek : « Tegoed op het buitenland : in
buitenlandse deviezen ».
(De laatste drie rekeningen sub e[, f / en

g / hebben hun tegenwaarde in de overgangs-
rekeningen op de passiefzijde.)

Totaal. . fr.

102 -

234.052.316,04

2.604.493,60

33.387.899,66 .

270.044.709,30



PASSIVA

Het bedrag der biljetten van de Bank in circulatie beloopt, per
31 December 1953 . . fr. 101.591.891.200,-

Bankbiljetten
in omloop

Per 31 December 1952 bedroeg deze
omloop . fr. 97.783.668.100,-

Deze bedragen zijn, per coupure, als volgt onderverdeeld :
Per 31 December 1953 Per 31 December 1952

fr. 1.000 · fr. 85.278.828.000,- 79.783.947.000,-
fr. 500 · fr. 8.970.513.000,- 10.275.257.500,-
fr. 100 · fr. 7.342.550.200,- 7.724.463.600,-
Totaal · fr. 101.591.891.200,- 97.783.668.100,-

De rekeningen-courantsaldi en diversen ZIJn als
I

onderverdeeld :
volgt Rekeningen-courant

en diversen

Per 31 December 1953 Per 31 December 1952

Schatkist, gewone
rekening.

Schatkist, rekeningen
Accoord voor Econo-

· fr. 26.711.211,70 23.647.328,20

mische Samenwerking fr.

Instellingendoor bijzondere
wet beheerd en openbare
besturen . . fr.

Te transporteren : fr.

193.428.188,95 1.340.801.570,51

363.874.559,64 405.353.595,72

584.013.960,29 1.769.802.494,43
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Transport : fr. 584.013.960,29 1.769.802.494,43

Banken in België. · fr. 2.143.202.038,77 2.446.047.994,82

Banken in het buitenland:
gewone rekeningen · fr. 920.451.369,95 476.427.145,60

Particulieren · fr. 260.732.908,90 252.906.399,27

Te betalen waarden · fr. 464.708.132,03 447.034.365,16

fr. 4.373.108.409,94 5.392.218.399,28

Deze opsommmg dient nader omschreven betreffende twee
punten:

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

Het bedrag van fr. 193.428.188,95 geboekt per 31 Decem-
ber 1953, evenals dat van fr. 1.340.801.570,51 op de balans per
31 December 1952, heeft uitsluitend betrekking op de uitvoerings-
periode van het Marshall-plan 1950-1952. De vermindering t.O.V.
vorig jaar is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de storting in de
Rijkskas, in Februari 1953, van een bedrag groot fr. 1.105.700.000,-
ten gunste van het Wederuitrustingsfonds voor de Belgische steen-
kolenmijnen.

2°) Te betalen waarden.

Het bedrag onder de rubriek « Te betalen waarden » 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, 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.
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De saldi der verbintenissen tegenover het buitenland in het
kader van betalingsaccoorden zijn de volgende, vergeleken met
vorig jaar :

Per 31 December 1953 Per 31 December 1952

Landen, leden van de
E.B.U. · fr. 352.123.279,15 1.471.462.797,61

Andere landen :
al · fr. 226.510.702,62 76.426.516,67
bi · fr. 468.000.000,- 803.000.000,-

fr. 1.046.633.981,77 2.350.889.314,28

De rubriek « Andere landen bi» heeft haar tegenwaarde op 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 1953 belopen zij fr. 107.011.633.591,71 tegen
fr. 105.526.775.813,56 per 31 December 1952.

Het koninklijk besluit van 15 September 1951 houdende
aanlegging van de speciale rekeningen waarop worden geboekt de
tijdelijke afhoudingen gedaan op de tegenwaarde van cessies van
buitenlandse valuta of op de betalingen in Belgische of Luxemburgse
franken ter vereffening van de uitvoer naar 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 en vervangen door hetkoninklijk besluit van
22 Maart 1952, gewijzigd bij deze van 26 Juli 1952 en 16 Octo-
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Verbintenissen
tegenover het
buitenland in
het kader van
betalingsaccoorden

Totaal der
verbintenissen
op zicht

Speciale rekeningen
wegens voorschotten
E.B.U.



Te leveren deviezen
en goud

Pensioenkas van
het Personeel

ber 1953. Van haar kant heeft de Luxemburgse Regering haar vroegere
besluiten ingetrokken en deze vervangen door het besluit van 27 Maart
1952, gewijzigd bij deze van 28 Juli 1952 en 16 October 1953.

Het bedrag van onderhavige rubriek bereikt fr. 2.817.207.653,-
en stemt overeen per 31 December 1953 met dit welk op de actief-
zijde geboekt staat in de rubriek : « Vorderingen op het buitenland
in het kader van betalingsaccoorden : al Europese Betalingsunie :
met speciale provisie ».

Deze rubriek is in de balans per 31 Decem-
ber 1953 geboekt voor. . fr.
en stond III de balans per 31 December 1952

32.125.599,85

voor · fr. 1.482.971.877,44

De rekening « Debiteuren wegens termijnverkopen van deviezen
en goud », die er de tegenwaarde van is, staat op de actiefzijde slechts
voor . fr. 20.150.000,-

Het verschil vertegenwoordigt uitsluitend contante verbinte-
nissen in vreemd geld; de deviezen, gehlokkeerd ingevolge buiten-
landse valuta-wetgevingen, ontvangen voor rekening van derden, en
die vroeger onder deze rubriek geboekt stonden, werden overgebracht
naar de overgangsrekeningen van de passiefzijde onder het hoofd :
« Crediteuren wegens geblokkeerde deviezen ».

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

ZiJ' vertezen woordizte a

ber 1953 .
tegen, per 31 December 1952

31 Decem-
· fr.
· fr.

707.158.155,39
673.678.075,36

per
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Per 31 December 1953 waren de overgangsrekeningen van de
passiefzijde, de volgende :

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

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

c) Voorschotten gestort door derden. . fr.
d) Kasmiddelen gedurende de bezetting weg-

genomen door geheime formaties, en te
recupereren . fr.

e) Fonds van de Honderdste Verjaring. . fr.
f) Crediteuren wegens geblokkeerde deviezen fr.

De drie rekeningen sub dl el en fi hebben
hun tegenwaarde in de overgangsrekeningen
van de actiefzijde.

g) Fiscale voorziening : Het saldo van deze
rekening beliep per 31 December 1952
fr. '41.305.227,-.

Tijdens het jaar 1953 heeft het Bestuur der
Belastingen aan de Bank het overschot terug-
betaald op haar vervroegde stortingen gedaan in
1951 en 1952 om de vermindering van 20 pCt
te genieten op de bedrijfsbelasting met betrek-
king tot de inkomsten van die jaren (art. 35, § 9
van de samengeschakelde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen) .

Deze terugbetalingen werden op het credit
geboekt van de rekening « Fiscale voorziening ».

1.372.504,-

27.264.805,45
79.865,-

2.243.400,,-
2.604.493,60

33.387.899,66

Deze rekening werd aan de andere kant
gedebiteerd voor het bedrag van de nationale

-----------------
Te transporteren : fr.
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66.952.967,71

Overgangsrekeningen
van de passiefzijde



Kapitaal

Reservefonds

Transport : fr.
crisisbelasting op het dividend betaalbaar gesteld
op 1 Maart 1953, voor weinig belangrijke over-
schotten betreffende de fiscale dienstjaren 1950
en 1951 en voor de Luxemburgse belastingen
door onze Bijbank in het Groothertogdom
Luxemburg betaald.

66.952.967,71

Rekening gehouden met deze boekingen, met
de overdracht van 70 millioen frank die voor-
komen op het debet van de win st- en verlies-
rekening, alsmede met een bedrag van 60 mil-
lioen frank vooraf gestort met het oog op de
aanslag in verband met het bedrijfsjaar 1953,
staat de rekening « Fiscale voorziening » einde
1953, te boek voor. . fr.
h) Provisie voor onkosten van aankoop, verkoop

en verzending van goud . . fr. 23.138.966,52
i) Provisie voor de constructie van gebouwen fr. 60.000.000,-

---------
Totaal. . fr. 199.921.228,23

49.829.294,-

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

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

Per 31 December 1953 Per 31 December 1952

Statutaire reserve.
Voorzieningsfonds

256.395.398,71
242.415.117,72

231.993.311,98
234.410.101,57

. fr.

. fr.
Rekening der afschrijvingen

op gebouwen, materieel
en meubelen . fr. 866.503.316,05 788.601.662,45

fr. 1.365.313.832,48 1.255.005.076,-
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De vermeerdering spruit voort uit het aandeel in de verdeling der
winsten, per 31 December 1952, dat aan de statutaire reserve toe-
kwam, alsmede uit de afschrijving per 31 December 1953 ten belope
van fr. 77.901.653,60 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.

Het verschil tussen het bedrag van de rubriek « Gebouwen,
materieel en meubelen » op de actiefzijde en dit onder de rubriek
« Rekening der afschrijvingen op gebouwen, materieel en meubelen»
op de passiefzijde, zegge een rond bedrag van 100 millioen frank,
vertegenwoordigt een redelijke raming voor de gronden alleen.

Bovendien werd het Voorzieningsfonds vermeerderd langs het
debet van de winst- en verliesrekening, met de winsten in 1953
verwezenlijkt op de verkoop en de incassering van effecten die
de portefeuille overheidsfondsen van de Bank vormen, zegge
fr. 8.005.016,15.

Artikel 8 van de wet van 8 Maart 1951 waarbij de wetten en
besluiten betreffende de inkomstenbelastingen met ingang van het
dienstjaar 1951 werden 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. 5.451.672,95.

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. 292.296.422,93.

- 109 --

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-
credieten 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. 11.143.230.176,-

Renteloze schatkistcertifica-
ten neergelegd in onder-
pand voor de mobilisering
van speciale rekeningen
E.B.U. (besluiten dd.
22 Maart en 26 Juli 1952
en 16 October 1953) . fr. 783.410.000,-

Te transporteren : fr. 11.926.640.176,-
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20.364.228,60

6.847.939,80



Transport : fr. 11.926.640.176,-

Waarborgen gegeven door
de discontocedenten . fr. 20.762.750,-

Obligaties van de Muntsa-
neringslening . fr.

Internationaal Muntfonds fr.

11.254.000,-
8.324.889.561,24

Internationale Bank voor
Wederopbouw en Ont-
wikkeling 1.782.778.920,-. fr.

Andere bewaarnemingen fr. 20.850.736.150,69
Totaal. . fr. 42.917.061.557,93

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

Deze certificaten waarborgen de voorschot-
ten door de Bank verleend voor de uitvoering
van betalingsaccoorden overeenkomstig de bepa-
lingen van de wet van 28 Juli 1948 houdende
wijziging van de besluitwet n' 5 van 1 Mei 1944,
betreffende de voorwaarden in zake aankoop en
verkoop van goud en buitenlandse munt . . 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.
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128.323.142,50

1.600.000.000,-

73.446.312,-

Diverse ontvangen
borgtochten

Waarborg·
certHicaten
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

Voorwaardelijke verbintenis van de Bank,
voortspruitend uit de rugtekening van de schatkist-
certificaten in U.S.A.-dollars en aan Amerikaanse
banken gecedeerd, bij de uitgifte in April 1952
van de lening van de Schatkist groot
$ 50.000.000,- op halflange 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 :

De tegenwaarde, à fr. 50,15 per dollar,
der III omloop zijnde certificaten,
$ 40.000.000,-, beloopt .

zegge
. fr.

Portefeuille en allerlei tegoed _ _fr.

Diverse waarden waarvan de Staat eigenaar is :

Gewone aandelen
N.M.E.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,-
Te transporteren : fr. 5.163.306.487,-
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2.006.000.000,-

20.000.000,-

20.000.000,-



Transport : fr. 5.163.306.487,- 20.000.000,--
4 1/2 pCt certificaten N.M.

voor Goedkope Woningen
en Woonvertrekken .fr. 2.970.160.000,---

4 1/2 pCt certificaten van
de N.M. voor de Kleine
Landeigendom · fr. 663.850.000,-

Diverse waarden · fr. 206.984.087,50
fr. 9.004.300.574,50

Diverse waarden door de Staat Ln bewaring
genomen:

Waarden door derden gede-
poneerd . fr. 7.432.186.393,94

Dienst van de ingeschreven
schuld . fr. 12.964.254.800,-

Deposito- en Consignatiekas
fr. 42.084.719.394,41

AIs borgstelling gedepo-
neerde waarden · fr. 1.835.609.413,15

fr. 64.316.770.001,50

lVaarden 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 . 118.377.722,-

Af te leveren waarden . . fr. 5.834.157.522,50

Ingetrokken effecten . fr. 22.512.150,-

Fonds voor Delging van de Staatsschuld. . fr. 5.886.429.685,-
Te transporteren : fr. 85.202.547.655,50
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Transport fr. 85.202.547.655,50

Muntfonds :

Overheidsfondsen · fr. 4.220.409.135,-
Totaal. . fr. 89.422.956.790,50

Rentenfonds,
gedeponeerde
effecten

Effecten door de Bank in bewaring genomen,
toebehorend aan het Rentenfonds, opgericht
krachtens de besluitwet van 18 Mei 1945 . fr. 2.533.570.528,50

Algemene spaa» a) Voorlopige beleggingen · fr. 6.841.865.075,41
en Lijfrentekas

b) Beleende fondsen · fr. 11.094.150,-

c) Neergelegde waarborgen · fr. 83.570.457,--
Totaal. · fr. 6.936.529.682,41
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VERDELING VAN DE NETTO-WINST VAN HET BOEKJAAR 1953

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

2. Van het overschot, hetzij fr. 268.296.422,93
a) 10 % aan de reserve
b) 8 % aan het personeel .

3. Van het overschot, hetzij fr. 220.003.066,81
a) Aan het Rijk 1/5" .
b) Aan de aandeelhouders, een tweede dividend .
c) Het saldo aan de reserve

24.000.000,-

26.829.642,29
21.463.713,83

44.000.613,36
176.000.000,-

2.453,45

Totaal van de te verdelen netto-winst. 292.296.422,93

DIVIDEND TOEGEKEND VOOR HET BOEKJAAR 1953
AAN EL'K AANDEEL VAN FR. 1.000,-

Eerste hruto dividend · fr. 60,-

Tweede bruto dividend · fr. 440,-

Totaal bruto dividend · fr. 500,-

Mobiliënbelasting · fr. 150,- -

Netto-dividend · fr. 350,-

Dit dividend rs betaalbaar 1 Maart 1954 op vertoon vau
coupon n' 152.

De Regentenraad

Adolphe BAUDEWYNS, Vice-gouverneur,
Jean VAN NIEUWENHUYSE, Directeur,
Franz DE VOGHEL, Directeur,
Hubert ANSIAUX, Directeur,
Marcel LEFEBVRE, Directeur,
Paul CHARLES, Regent,
Henri DERAEDT, Regent,
André HUYSSENS, Regent,
Léon-A. BEKAERT, Regent,
Emile VAN DIEVOET, Regent,
Yvan FEYERICK, Regent,
August COOL, Regent,
Alfred PUTZEYS, Regent,
Alfons CONIX, Regent,
André RENARD, Regent,

De Gouverneur,
Maurice FRERE,
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Balans

Winst= en Verliesrekening

Orderekeningen



ACTIVAr-------------------------------------------------------------------~--------------~iI~
BALANS

l,
PE~ ,

Goudvoorraad .

Tegoed op het buitenland

Te ontvangen deviezen en goud .

Vorderingen op het buitenland in het kader van betalingsaccoorden :

~

zonder speciale provisie
a) E.B.U. " .met spemale prOVISIe.
b) landen, leden van de E.B.U ..
c) andere landen

Debiteuren wegens termijnverkopen van deviezen en goud .

Handelspapier op België .

Mobilisering van speciale rekeningen E.B.U.

Voorschotten op overheidsfondsen

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

a) schatkistcertifica ten
b) papier uitgegeven door instellingen waarvan de verbintenissen door de

Staat gewaarborgd zijn.
c) andere overheidseffecten

Deel- en pasmunt

rekening A
rekening B

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

Tegoed bij de Dienst der Postchecks

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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38.786.505.963,04

902.859.966,20

1.994.000.000,----

10.622.592.347,----

2.817.207.653,----
941.896.971,88
304.314.870,41

20.150.000,----

8.319.399.491,76

227.379.500,....-'

720.975.497,....-'

7.970.000.000,-'

70.200.000,....-'

246.468.581,45

1.767.542,04

468.000.000,-----

34.660.494. 790,1~

1.677.626.735,03

130.110.393,93

966.503.316,05

707.158.155,39

p.m.

270.044.709,30
---------------~

112.825.656.483,59

'-



31 DECEMBER 1953
PASSIVA

Bankbiljetten in omloop .

Rekeningen-courant en diversen

l gewone rekening .

Schatkist. Rekeningen Accoord voor Economische
Samenwerking

Organismen doer bijzondere wet beheerd en openbare
besturen

26.711.211,70

193.428.188,95

363.874.559,64

2.143.202.038,77

920.451.369,95

260.732.908,90

464.708.132,03

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. 352.123.279,15

226.510.702,62

468.000.000,-

Andere landen al
bi

Totaal der verbintenissen op zicht

Speciale rekeningen wegens voorschotten E.B.U.

Te leveren deviezen en goud

Pensioenkas van het Personeel

Overgangsrekeningen

Kapitaal .

Reservefonds

a) Statutaire reserve.

b) Voorzieningsfonds

c) Rekening der afschrijvingen op gebouwen, materieel en meubelen .

Te verdelen netto-winst

Totaal van de passiva
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101.591.891.200,-

4.373.108.409,94

1.046.633.981,77

107.011.633.591,71

2.817.207.653,-

32.125.599,85

707.158.155,39

199.921.228,23

400.000.000,-

256.395.398,71

242.415.117,72

866.503.316,05

292.296.422,93

112.825.656.483,59



DEBET WINST- EN VERLIESREKENIN

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 .
Afschrijving van oninbare vorderingen
Geldelijke verplichtingen tegenover de Staat

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

b) Zegelrecht op de biljettenomloop .

Overschrijving naar de overgangsrekeningen van het passief voor fiscale voorziening
Overschrijving naar de overgangsrekeningen van het passief als provisie voor

constructie van gebouwen .
Overschrijving naar het Voorzieningsfonds van de winst op verkoop en incassering

van effecten
Te verdelen netto-winst

317.716.074,30
1.391. 980,40

24.666.500,-
31.682.726,22
77.901.653,60

73.176,09

5.792.873,32
141.801.560,- 147.594.433,32

70.000.000,-

60.000.000,-

8.005.016,15 I

292.296.422,93 I
_____ I

1.031.327.983,01 I

ORDEREKENINGEN PEF

Te inkasseren waarden .
Geopende documentaire kredieten .
Diverse bewaarnemingen :

Onderpand »[â voorschotrekeningen op Belg. overheidsfo.ndsen
Renteloze schatkistcertificaten neergelegd in onderpand van de

mobiiiserinq van speciale rekeningen E.B.U.
Waarborgen verleend door disconto-cedenten
Obligaties van de Muntsaneringslening .
Internationaal Muntfonds
Internationale Bank voor Wederopbouwen 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 to-ebehorend aan de Staat

Gewone aandelen N.M.B.S.
Deelhebbende obligaties N.M.B.S. . . . . .
Schatkistbons van de Luxemb. Regering (Belg.-Lux. acc.)
2 % % Certificaten 1950 van het Koninkrijk der Neder- I

landen (Overeenkomst te Parijs getekend op 7-9-49) .\
4 % % Certif. N.M. v' Goedkope Woning. en Woonvert.,
4 % % Certif. N.M. voor de Kleine Landeigendom.
Diverse waarden

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

Waarden afgegeven ingevolge het Besluit van de Regent dd.·
17 Januari 1949 betreffende het van onwaarde maken va!l
de niet aangegeven Belgische effecten aan toonder

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

Overheidsfondsen .

Rentenfonds, gedeponeerde effecten
Algemene Spaar- en Lijfrentekas :

Voorlopige beleggingen .
Beleende fondsen.
Neergelegde waarborgen



PER 31 DECEMBER 1953 CREDIT

Disconto, wissel, intresten en provisies

Provenu de 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 voor rekening van de Schatkist (Overeenkomst van 18 Maart 1946)

737.770.752,88

74.348.074,05

8.005.016,15

9.335.814,68

1.60B.241,25

105.106.590,--

92.841.731,-

2.;316.763,-

1.031.327.983,01

31 DECEMBER 1953

11.143.230.176,-

783:410.000,--
20.762.750,-
11.254.000,--

8.324.889.561,24
1.782.778.920,-

20.850.736.150,69

20.000.000,-

1.000.000.000,-
638.305.187,-

1.625.001.300,--

1.900.000.000,---
2.970.160.000,-

663.850.000,-
206.984.087,50

9.004.300.574,50

7.432.186.393,94
12.964.254.800,-
42.084.719.394,41

_____~:..~35.609.413,~
64.316.770.001,50

118.377.722,-
5.834.157.522,50

22.512.150,-
5.886.429.685,-

4.220.409.135,---

6.841.865.075,41
11.094.150,-
83.570.457,-

20.364.228,60
6.847.939,80

42.917.061.557,93
128.323.142,50

1.600.000.000,-
73.446.312,--

2.006.000.000,-

89.422.956.790,50
2.533.570.528,50

6.936.529.682,41





Verslag van het College der Censoren

•





Mijne Heren,

De Bank had op 17 Mei 1953 het schielijk overlijden te betreuren
van haar directeur, de heer Pierre Berger.

De eminente beroepskwaliteiten van de heer P. Berger gingen
gepaard met ware goedhartigheid en grote verstandelijke begaafdheid.
Door zijn minzame omgang en zijn rechtschapen karakter had hij de
achting en de genegenheid van allen verworven.

Wij zullen trouwen met erkentelijkheid zijn aandenken hewarcn.

Tevens achten wij het ons tot plicht hulde te brengen aan
de nagedachtenis van de heer Léon Rigo, ere-censor, die op
28 Januari 1953 overleden is.

Mijne Heren,

Het College der censoren heeft zich gekweten van zijn statutaire
opdracht. Het heeft de begroting der uitgaven voor het boekjaar 1954
gestemd; het heeft de balans en de winst- en verliesrekening per
31 December 1953 goedgekeurd, die door de Regentenraad werden
voorgelegd binnen de termijnen voorzien bij art. 35 der statuten.

Alvorens de begroting der uitgaven te stemmen, werden de
bewijsstukken in verband met de uitgaven over 1953 en met de
begrotingsvoorstellen voor het boekjaar 1954 grondig onderzocht.
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De contrôle der boekingen en de verificaties door steekproeven
III de inventarisbestanddelen, hebben aan het College volledig vol-
doening geschonken en hebben toegelaten vast te stellen dat de
statutaire bepalingen betreffende het opmaken van de balans en
de aanwending der winsten werden nagekomen. De verdeling
der winsten werd definitief geregeld door de Algemene Baad, over-
eenkomstig de bepalingen van art. 70 der statuten.

De overeenkomst die op 2 December 1953 tussen de Staat en
de Bank gesloten werd in zake de voorlopige schorsing, voor
de boekjaren 1953 en 1954, van de delging voorzien bij art. 3, litt. b,
tweede alinea van de wet van 28 Juli 1948 betreffende de sanering
der balans van de Bank, werd vooraf aan het College dercensoren
onderworpen.

** *

Tijdens het afgelopen jaar hebben de leden van het College deel-
genomen aan de inspeetie van verscheidene diensten. Een klare en
omstandige documentatie werd telkens te hunner beschikking gesteld.

Het College houdt er van zijn dank te betuigen aan de Directie
van de Bank die, in alle omstandigheden, er in grote mate toe bij-
gedragen heeft zijn taak te vergemakkelijken.

Eens te meer wensen de leden van het Gollegenadruk te leggen
op de grote toewijding van het personeel bij het vervullen van zIJn
taak; hierover drukken zij nogmaals hun voldoening uit.

De leden 'Van het College der censoren.

Maurice MOGIN,
Fernand DUOHENE, Secreiaris,
Jean BRAT,
Auguste JADOUL,
Louis LEOLERO,
Nicolas BOOST,
Louis DELVAUX,
René GEUR'l'S.

De Voorz'itter,
Victor PAREIN.
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Hoofdbank

Bijbanken = Agentschappen

Discontocomité en -kantoren

Groothertogdom Luxemburg





HOOFDBANK

DIRECTIECOMITE, REGENTENRAAD,

COLLEGE DER CENSOREN

GOUVERNEUR H. Maurice FRERE.

VICE-GOUVERNEUR H. Adolphe BAUDEWYNS.

DIRECTEUREN HH. Jean VAN NIEUWENHUYSg.
Franz DE VOGHEL,
Hubert ANSIAUX,
Marcel LEFEBVRE.

REGENTEN HH. Paul CHARLES,
Henri DERAEDT,
André HUYSSENS,
Léon·A. BEKAERT,
Emile VAN DIEVOE'l"
Yvan FEYERICK,
August COOL,
Alfred PU'l'ZEYS,
Alfons CONIX,
André RENARD.

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

SECRETARIS Juffr. Elisabeth MALAISE.

SCHATBEWAARDER H. Jean·Jacques VINCENT.

Regeringscommissaris. H. Joseph VANHE DRCK.
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Thesaurie :
Hoofdkas
Rijkskas :
Invordering skas

Disconto :

Buitenland
Wissel
Wisselreglementering
Buitencontrôle

Effecten
Open Bewaarnemingen
Ooerheiâsjonâsen

Studiën en Documentatie
Studiën:
Statistiek :
Bankcrediet

Algemeen Secretariaat

Juridische dienst :

Algemene Boekhouding

Algemene Inspeetie :

Dienst van het Personeel

Drukkerij en Technische diensten

Biljetten :

Gebouwen:

Medico-Sooiole dienst

Discontocomité
Brussel:

ALGEMENE DIENSTEN

Titularissen :

DE SCHATBEWAARDER
HH. F. SIMONART

P. FESTERAERTS
J. HORSMANS

R. MAGDONELLE

R. LIBRE CR
J. van WEDDINGEN
C. de STRYCRER
F. FLAMAND

T. ROSSAERT
J. LIEBAERT
M. HUWAERT

P. RAUCH
J. MERTENS de WILMARS
H. GAUTIER
O. BRONCHART

M. JORDENS

E. CHARLES

G. PREVOST

R. GALLET

E. COENEN

C. AUSSEMS

M. GOELEN

M. VAN GOETHEM

Dr L. HANNAERT

. HH. P. ECTORS,
J. de COOMAN,
P. DELBAERE,
O. BOSSAERT,
E. HAYOIT,
M. WAUCQUEZ.
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BIJBANKEN

Antwerpen

Beheerder: H. A. NEVEN.

Discon tokan toor HH. C. BOOST,
J. COLLIN,
R. GORIS,
F. VERREP~I.'.

Luik

Beheerder : H. M. CHAUVIAUX.

Discon tokan toor HH. Chevalier M. de LAMINNE de BEX.
E. LAMARCHE,
P. HERMAN,
Baron G. van ZUYIJEN.

Luxemburg (Groothertogdom Luxemburg)

Beheerder : H. J. VANDERGUCH'l'.

Discon tokan toor HH. E. COLLE'l'TE,
A. GROENEN,
J. NEUBERG.

AGENTSCHAPPEN

AGENTSCHAPPEN MET EEN DISCONTOKANTOOR

Agenten Leden der Discontokantoren

Aalst HH .. hDEHOUX, HH. C. VAN DER HAEGEN,
P. MICHIELS,
F. CALLEBAU'r.

Aarlen 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,

F. COLLUMBIEN,

L. HAULOT.

J. VANDEN BOSCH,

J. LEMAITRE,

P. POTVIN,

C. SIBILLE,

G. THIRIAUX,
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Leden der Discontokantoren

HH. E. DUCHA'PBAU,
H. DUCHA'rEAU,
A. DESCAMPS.

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

HH. R. TERMOTE,
R. RAPAERT de GRASS
1. JANSSENS de BISTHOVEN.

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

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

HH. R. DECOUX,
M. SCHOOFS,
Baron R. de VILLBNFAGNE

de VOGELSANCK.

HH. E. CARBONNELLE,
E. THORN,
V. VANDERBORGH'l',
M. COUPLET.

HH. J. SPAEY,
R. VAN BRABAND'l',
C. VAN DAMME.

HH. Baron BRAUN,
F. BEERNAER'l'S,
Graaf H. de HEMP'PINNE.



Agenten

Geraardsbergen HH. F. VANHERP,

Hasselt A. DE VULDER,

Hoei J. PO'l'VlN,

Kortrijk M. DE SCHARPMEESTEH,

La Louvière J. LEJUS'l'E,

Leuven ,T. HAU'l'AIN,

Mechelen G. MATAGNE,

Moeskroen G. GINION,

Namen Baron
de MOREAU d'ANDOY,
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Leden der Discontokantoren

HH. G. FLAMAN'l',
J. RENS,
P.-K WIIJLOCX.

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

HH. ,T. PREüD'HOM1'Œ,
H. DEIJA'l''l'RE,
Graaf G. de LIEDEKJ<~m":K

HH. ,T. DUMONT,
P. DELVA,
l'. DE WI'l'TK

HH. IJ. GRAFE,
L. PONCEAU,
M. HAU'l'IER

HH. A. BAUCHAU,
G. de LAVELEYE.
R van der VAEREN,
l'. van der VAEREN.

HH. P. CAR'l'UYVErJS,
L. LEMAIRE,
,T. VIGNERON.

HH. A. SCARCEZ,
G. BLANCIŒ,
J. CASIER.

HH. F. HICGUE'l',
O. HICGUE'l',
L. HUAR'I'.



Neufchâteau

Nijvel

Oostende

Oudenaarde

Péruwelz

Philippeville

Roeselare

Ronse

Sint-Niklaas

Agenten

HH. M. CABY,

A.CAUPAIN,

J. VILEN NE.

P. HEH'1'SCHAP.

G. WALNIER. a.i,

K. lH~WAELE,

E. BURLTON.

F.LEFEVER,
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Leden der Discontokantoren

HH.L. GOUR'DE'r,
A. MINE'l'TE,
H. ZOUDE.

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

EntE. DE VREl<.iSE,
F. LOO'l'ENS,
D. SERRUYS.

HH. I{. DE BEER,
.J. MAERE,
R VAN CAUWENBERGHK

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

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

HH. A. DE MEES'1'ER-D'HOORE.
J. SOUBRY,
F. DE CLERCQ.

HH. R.VÀN BU'J'SELE,
,T. 'J'AS'l'E,
A. DELACROIX.

HH. F. BEHAEGEfJ.
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. HUY13RECH'J',

J: MASSl<J'l',

E. RENARD,

R. PINSART,

A. TOURNAY,

Leden der Discontokantoren

HH. J. GILAIN,
L. HALF[ANTS,
J. DEI,ACROIX.

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

HH. L. r ANSEN,
J. DIERCKX,
C. DE RIDDER.

HH. A. PEL'rZER,
L. VAN GINDERTAELEN,
IJ. DUESBERG.

HH. C. HOURDEAU,
J. PATRIARCHE,
J.-E. VAN DEN HAU'rE.

HH. r, BASTIN-PONCEAU,
G. DEFEVRIMONT,
H. le MAISTRE ù'ANSTAINtl.

AGENTSCHAPPEN ZONDER DISCONTOKANTOOR

Agenten

HH. M. WELLEMANS,

L. NEIRYNCI(,

L. VANDERWINKEL,

A. D'HAUWE,

F. LEFLERE.
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BIJLAGEN





BIJLAGE 1

OVERHEIDSFONDSEN IN HET BEZIT VAN DE BANK

OP 31 DECEMBER 1953

Overheidstondsen verworven krachtens artikelen 18 en 21 der statuten

3 1/2 pCt Belgische Schuld 1937.
3 1/2 pCt Belgische Schuld 1943.
4 pCt Belgische Geünificeerde Schuld, I" reeks.
4 pCt Belgische Geünificeerde Schuld, 2'e reeks.
4 pCt Bevrijdingslening 1945.
4 1/2 pCt Belgische Lening 1951.
4 1/2 pCt Belgische Lening 1952/62.
4 1/2 pCt Belgische Lening 1952/64.
4 1/2 pCt Belgische Lening 1953/73.
4 pCt Oorlogsschade 1921.
4 pCt Oorlogsschade 1922.
4 pCt Oorlogsschade 1923.
4 pCt Belgische Lotenlening 1941.
4 pCt Koloniale Schuld 1906.
4 pCt Koloniale Schuld 1936.
3 pCt Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen (Januari-

Juli) .
Loten Congo 1888.

4 pCt Lloyd Royal Belge.
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.
Genotsaandelen Nationale Maatschappij van Belgische

Spoorwegen.





BIJLAGE 2

WEEKSTATEN IN HET « STAATSBLAD »

GEPUBLICEERD IN 1953



WEEKSTATEN IN HET « STAATSBLAD» GEPUBLICEERD IN 1953

ACTIVA (millicenen franken) -
I I I Vorderinqen op het buitenland ! I I r Overheidselfecten I I Teqoed bij de Dienst

Geconsoli- Ii (art. 20 der stalu ten I

I I

in het kader van betalinqsaccoorden I Debiteuren MO"'~''''I I
Overeenkomsten van 14-9-48 en 15-4-52) I der Postchecks deerde I Overheids-

Teqoed Te weqens Voorschotten t

Goud- I
I I termijn- Handelspapier van Papier uit- I Deel- en ------1 ---- vorderinq

I ontvanqen Europese Betalingsunie op I op de Staat fondsen
DATA op het Landen, verkopen speciale

gegeven door Andere "
voorraad I I deviezen Andere overheids- I Schatkist- instellingen (art. 3, § b

(art. 18 en 21

I
leden van op Belqië rekeninqen I waarvan de Belgische pasmunt

l ""0"'1 Hekeninq B
buitenland

I
en qoud zonder met deviezen verbintenissen

van de wet
der statu tell)

1
Overeenkomst van landen I fondsen certificaten overheids- van

I
speciale speciale van 28-11-52 de E.B.U. en qoud

I
E.B.U. I I door de Staat effecten 28 Juli 1948)

provisie provisie gewaarborgd
I Zijn --

I

I
I

I
I I

I
I I

8 Januari 1953 35.181 1.775 2.492 10.066 I 4.009 876 1.754 654 1.477 7.076 13 302 5.035 163 184 334
I

2 784 34.763 1.472
I

15 35.449 897 2.492
I

1.148 998
I

I
595 344 2 784 34.763 1.472» ...... 10.066 3.707 524 910 6.464

I
123 370 4.960 124 I

22 » 35.449 914 ' 2.492 10.066 3.846 1.009 1.029 518 910 6.004 11 282
I

5.410 310 112 343 I 2 761 34.723 1.478...... I

29 » 35.448 852 2.492 10.066 3.584 1.270 1.111 508 910 6.425 11 398 6.280 I 4 102 341 I 2 761 34.723 1.478......
I II

5 Februari ...... 35.428 863 2.492 10.066 3.726 1.128 1.382 514 910 5.595 10 360 8.030 I - 89 328 I 2 759 34.723 1.478
12 » ...... 35.385 879 2.492 10.066 3.603 1.251 1.480 497 880 4.869 10 308 8.520 I - 65 347

I

2 725 34.723 1.478
19 » ...... 35.085 655 2.492 10.066 3.703 1.074 1.314 482 386 5.137 107 265 7.190 I - 83 357 2 725 34.723 1.483
26 35.069 700 2.492 3.470 1.307 1.512 5.695 191 7.595 83 I 359 2 730 34.723 1.494» ...... 10.066 469 371 374 -

I
5 Maart ...... 34.948 774 2.492 10.066 3.596 1.181 1.467 454 251 5.939 49 325 7.705 - 186 348 2 730 34.660 1.511

12 » ...... 35.093 517 2.492 10.066 3.421 1.356 1.430 446 251 5.661 11 291 8.140 - 139 365 2 726 34.660 1.529
19 » ...... 35.094 497 2.492 10.066 3.533 1.166. 759 450 259 5.452 11 296 7.465 - 87 379 2 724 34.660 1.543
26 » ...... 35.078 754 2.492 10.066 3.286 1.414 827 444 409 5.313 8 292 7.780 - 50 388 1 730 34.660 1.557

1 April ...... 35.078 653 2.492 10.066 3.388 1.312 783 265 409 6.052 17 394 8:005 - 39 I 379 1 731 34.660 1.568
9 » ...... 34.948 608 2.492 10.066 3.500 1.200 796 280 279 6.150 16 375 7.805 290 27 I

360 2 738 34.660

I

1.578
16 » ...... 34.491 664 2.492 10.066 3.257 1.035 650 284 279 5.515 6 304 8.135 - 26 390 1 720 34.660 1.587
23 » ...... 34.492 664 2.492 10.066 3.393 899 747 289 279 5.562 106 225 7.775 - 17 389 2 720 34.660 1.596
29 » ...... 34.492 733 2.492 10.066 3.191 1.101 1.101 290 286 5.159 8 460 8.625 644 B 372 :2 720 34.660 1.604

7 Mei ...... 34.373 I 856 2.492 10.066 3.323 969 1.065 299 166 5.296 8 291 8.425 881 3 365 1 723 34.660 1.613
13 » ...... 34.374 931 2.492 10.066 3.120 1.172 1.208 287 166 5.145 146 288 8.200 359 1 370 2 723 34.660 1.621
20 34.767 868 3.219 625 1.078 B81 2 723 34.660

I
1.626» ...... 2.492 10.066 282 206 5.360 146 347 7.190 -- 12

28 » . . . . . . 34.767 824 2.492 10.066 3.020 823 1.192 297 206 5.744 158 313 8.570 - 17 372 2 723 34.660 1.636

4 Juni ...... 34.767 898 2.492 10.066 3.173 670 1.230 300 206 5.956 213 673 7.350 - 35 B61 2 725 34.660 1.645
11 » ...... 34.767 876 2.492 10.066 2.987 856 1.170 303 198 5.638 5 509 8.015 -- ! 35 370 3 728 34.660 1.650

I

18 » ...... 34.768 1.127 2.492 10.066 3.113 735 865 306 198 5.530 55 541 5.200 1.143 37 374 2 733 34.660 1.655
25 » ...... 34.778 1.133 2.492 10.066 2.970 878 888 307 59 5.517 104 555 5.960 522 45 368 2 728 34.660 1.655

2 Juli ...... 34.778 861 1.994 10.066 3.097 751 597 323 59 7.667 181 730 6.115 1.525 49 339 1 788 34.660 1.654 \

9 » ...... 34.778 970 1.994 10.066 3.229 619 836 324 59 7.002 10 591 7.515 1.047 39 318 1 763 34.660 1.662
16 » ...... 34.953 1.863 1.994 10.066 3.040 694 762 324 59 6.868 159 686 , 7.315 1.047 42 313 1 777 34.660 I 1.668

I

23 » ...... 34.953 1.858 1.994 I 10.066 3.118 616 816 328 51 8.047 17 571 6.695 644 44 307 2 781 34.660 1.671
30 » ...... 35.041 1.974 1.994 I 10.066 2.966 768 629 326 51 8.689 238 899 7.495 522 45 295 2 807 34.660 1.675

6 Augustus ... 35.050 2.087 1.994 10.066 3.069 665 465 316 60 7.932 514 750 8.995 85 39 280 2 789 34.660 1.676
12 » ...... 35.711 1.899 1.994 10.066 2.918 816 574 328 60 6.739 142 690 8.940 85 34 292 1 797 34.660 1.676
20 » ...... 35.767 1.642 1.994 10.066 3.027 457 528 329 40 7.225 323 672 7.700 85 40 285 1 817 34.660 1.676
27 » ...... 35.767 1.971 1.994 10.066 2.906 578 540 316 40 6.609 178 583 8.770 35 140 273 1 820 34.660 1.676

3 September ... 35.879 1.966 1.994 10.066 3.017 467 381 316 40 7.623 128 770 9.060 - 146 259 2 835 34.660 1.675
10 » ...... 35.993 1.851 1.994 10.066 2.905 579 543 315 40 6.796 2 665 9.255 - 166 254 2 833 34.660 1.675
17 » ...... 36.052 1.617 1.994 10.066 2.994 264 597 315 40 6.614 2 595 8.775 - 114 278 2 835 34.660 1.675
24 » ...... 36.050 1.623 1.994 10.066 3.116 141 789 319 40 6.197 2 738 8.895 - 109 273 2 812 34.660 1.678

1 October ...... 36.250 1.512 1.994 10.066 2.980 277 458 318 40 6.876 224 716 8.980 626 70 246 2 893 34.660 1.678
8 » ...... 37.203 803 1.994 10.066 3.104 154 803 316 240 5.744 52 444 8.635 1.001 162 242 2 907 34.660 1.677

15 » ...... 37.303 650 1.994 10.066 2.958 62 1.013 311 240 4.902 107 596 7.845 1.007 163 261 1 867 34.660 1.677
22 » ...... 37.303 730 1.994 10.066 3.020 - 1.244 312 240 4.545 6 212 7.925 943 69 267 2 846 34.660 1.677
29 » ..... 37.702 586 1.994 10.066 2.959 61 1.208 306 40 I 6.757 545 I 351 5.645 1.183 59 265 2 848 54.660 1.677

5 November 37.786 554 I
1.994 10.030 3.056 1.401 I 195 255 762 34.660 1.677... - 304 40 8.189 357 395 5.600 77 1

12 » ...... 37.889 640 1.994 10.150 2.936 - 1.479 298 31 6.907 259 322 6.250 106 62 259 2 768 34.660 1.677
19 » ...... 38.177 868 1.994 10.189 3.042 - 847 292 31 5.696 159 279 6.460 - 100 273 2 782 34.660 1.667 ,

26 » ...... 38.290 867 1.994 10.391 2.840 - 938 287 31 5.861 207 235 6.485 - 81 274 2 728 34.660 1.669

3 December ... 38.797 849 1.994 10.286 2.945 - 1.196 285 31 5.649 243 348 7.395 - 83 258 2 711 34.660 1.670
10 » ...... 38.797 1.009 I 1.994 10.427 2.804 - 1.353 301 31 4.696 92 264 7.635 - 68 273 2 628 34.660 1.675

I17 » ...... 38.796 986 1.994 10.554 2.886 - : 814 300 31 4.521 72 277 7.220 - 46 284 1 547 34.660 1.678
22 » ...... 38.786 925 1.994 10.471 2.969 - 896 313 20 4.567

I
175 260 8.145 - 55 271 1 537 34.660 1.678 ,

..9 » ...... 38.787 903 1.994 10.646 2.794 - 996 304 20 5.379 60 767 8.820 - 53 248 2 469 34.660 1.678
I



WEEKSTATEN IN HET « STAATSBLAD» GEPUBLICEERD IN 1953
(milIioenen franken) PASSIVA-

I
!

Verbinlenissen leqenover ,

I I
I i

i
Rekeninqen-couranl hel buitenland in hel kader I

Waarden van betalinqsaccoorden Speciale I

Gebouwen. I . _._-------------_ .._--~- -"--"---- Tolaal Te leveren Pensioenkas
I

Reserves

van de TOTAAL Bankbiljetten
! rekeninqen TOTAAL

lIIalerieel en I Schalkisl Banken Andere landen der en

Pensioenkas Diversen Diverse Landen, I weqens deviezen van hel Diversen Kapilaal DATA

I ACTIVA in omloop
__ , in hel verbintenissen afschrijvinqs- PASSIVA

lIIeubelen van hel

I

Rekeningen builenland : rokeninqen- leden van

I

voorschotten en qoud Personeel

Personeel
Gewone Accoord voor gewone de E.B,U'I

op zicht
E.B.U.

rekeninqen

Economische courant al bi

l'
rekening rekeningen

i-
Samenwerking I

I
740 I

I
I

i

I
I I I! 704 1.684 111.540 97.021 2,2 1.341 I 465 1.859 1.237 178 784 102.887 4.009 1.491 704 973 400 1.076 111.540 8 Januari 1953

I
! I

i 740 706 1.002 108.640 95.997 I 2,3 1.346

I
360 1.427 480 176 784 100.572 3.707 I

1.026 706 1.153 400 1.076 108.640 15 »
l 889 ! 705 462 107.725 95.783 I 2,9 1.316 336 1.521 412 204 761 100.336 3.846 1.024 705 135

I 400

I
1.279 107.725 22

I i i

I
I

»
889 I 705 381 108.741 96.301 5,6 1.319 ! 341 2.105 572 205 761 101.610 3.584 1.022 705 141 400 1.279 108.741 29

,

I

»

889 I
I I

I

I

I 707 386 109.865 97.442 7,5
I

1.306 374 1.498 943 189 759 I 102.519 3.726 1.085 707 149 400 1.279 109.865 5 Februari

889 707 äô1 109.537 96.739 5,4 I
1.306 379 1.971 1.073 210 I 725 102.408 3.603 987 707 153 400 1.279 109.537 12 »

889 707 301 107.226 96.093 4,1 210 374 2.242 618 209 725 100.475 3.703
I 506 707. 156 400 1.279 107.226 19

I

I »

889 707 423 I 108.721 96.603 4,3 I 209

I

352 3.264 925 120 730 102.207 3.470 491 707 167 400 1.279 108.721 26 »
I !

II I
889 I 707 381 I 108.661 97.910 4,8 I 209 347 I 1.568 1.154 131 730 102.054 3.596 478 707 147 400 1.279 108.661 5 Maart

889 707 387 108.579 97.156 5,7 I 209 345 ! 2.338 1.353 125 726 102.258 3.421 I 361 707 153 400 1.279 108.579 12
I i

»

889 708 414 106.946 96.357 3,9 I 220 346 2.117 599 136 724 100.503 3.533 366 708 157 40'0 1.279 106.946 19 »
889 708 447 107.599 95.843 5,0 220 503 2.794 950 100 730 101.145 3.286 606 708 175 400 1.279 107.599 26 »

889 708 404 108.293 97.458 5,4 226 337 1.748 1.211 113 731 101.829 3.388 500 708 189 400 1.279 108.293 1 April

889 706 490 108.255 97.741 1,5 227 365 1.313 1.297 111 738 101.793 3.500 364 706 213 400 1.279 108.255 9 »

889 709 430 106.590 96.250 2,9 2'25 380 1.979 679 127 720 100.363 3.257 363 710 218 400 1.279 106.590 16 »

889 709 467 106.438 95.868 3,5 225 376 1.697 1.032 139 720 100.060 3.393 363 709 234 400 1.279 106.438 23 »
889 709 355 107.962 97.242 4,2 221 375 1.528 1.497 122 720 101. 709 3.191 427 709 247 400 1.279 107.962 29 »

889 706 404 107.874 97.440 2,5 293 401 1.344 1.340 136 723 101.680 3.323 234 706 252 400 1.279 107.874 7 Mei

889 I 706 426 107.352 96.744 2,4 293 395 1.538 1.537 134 723 101.366 3.120 223 706 258 400 1.279 107.352 13 »

889 I 706
I

416 106.061 96.118 5,2 294 405 1.529 524 135 723 99.733 3.219 460 706 264 400 1.279 106.061 20 »

889 706 402 107.879 96.594 3,6 290 450 2.646 946 237 723 101.890 3.020 304 706 280 400 1.279 107.879 28 »

889
I

705 498 107.514 97.498 5,2 290 452 1.349 746 244 725 101.309 3.173 359 705 289 400 1.279 107.514 4 Juni

889 705 526 107.448 96.661 3,6 289 493 2.251 782 241 728 101.449 2.987 332 705 296 400 1.279 107.448 11 »

889 706 533 105.728 95.873 3,8 289 502 1.377 355 222 733 99.355 3.113 577 706 298 400 1.279 105.728 18 »

889 706 483 105.765 96.160 2,2 147 345 1.636 260 231 728 99.509 2.970 596 706 305 400 1.279 105.7\65 25 »

\ 889 707 629 108.460 98.945 4,1 147 352 1.470 331 235 788 102.272 3.097 375 707 330 400 1.279 108.460 2 Juli

889 704 580 108.656 99.176 I 2,7 147 400 1.364 246 220 763 102.319 3.229 383 704 342 400 1.279 108.656 9 »

889 704 547 109.431 99.147 2,9 147 354 1.328 559 226 777 102.541 3.040 894 704 573 400 1.279 109.431 16 »

889 704 605 109.437 99.037 5,9 147 351 1.299 641 239 781 102.501 3.118 856 704 579 400 1.279 109.437 23 »

889 704 682 111.417 99.816 6,7 172 403 2.008 1.008 228 807 104.449 2.966 1.009 704 610 400 1.279 111.417 30 »

889 705 623 111.711 100.706 2,0 172 419 1.477 692 245 789 104.502 3.069 1.130 705 626 400 1.279 111.711 6 Augustus

889 705 683 110.699 99.930 6,0 186 432 1.289 816 242 797 103.698 2.918 1.068 705 631 400 1.279 110.699 12 »

889 705 646 109.574 99.236 5,8 186 428 1.174 279 268 817 102.394 3.027 1.106 705 663 400 1.279 109.574 20 »

889 705 672 110.189 99.207 2,7 190 473 1.400 467 251 820 102.811 2.906 1.414 705 674 400 1.279 110.189 27 »

889 701 699 111.573 100.558 2,3 189 483 1.202 434 259 835 103.962 3.017 1.532 701 682 400 1.279 111.573 3 September

889 701 668 110.852 99.958 5,5 189 515 1.300 522 273 833 103.596 2.905 1.284 701 687 400 1.279 110.852 10 »

889 701 646 109.725 98.883 6,7 184 543 1.392 330 238 835 102.412 2.994 1.245 701 694 400 1.279 109.725 17 »

889 701 675 109.769 98.501 4,6 184 555 1.484 474 263 812 102.278 3.116 1.292 701 703 400 1.279 109.769 24 »

889 704 721 111.180 100.399 3,0 187 563 1.301 453 264 893 104.063 2.980 1.033 704 721 400 1.279 111.180 1 October

889 700 743 110.541 100.305 4,2 185 635 1.262 507 258 907 104.063 3.104 263 700 732 400 1.279 110.541 8 »
889 700 781 109.053 98.997 3,0 185 644 1.411 339 223 867 102.669 2.958 276 700 771 400 1.279 109.053 15 »

889 700 781 108.431 98.265 4,7 186 654 1.215 490 250 846 101.911 3.091 274 700 776 400 1.279 108.431 22 »

889 700 762 109.265 98.602 5,0 187 689 1.891 603 213 848 103.038 2.959 96 701 792 400 1.279 109.265 29 »

889 700 833 109.755 99.646 2,6 192 686 1.352 564 254 762 103.459 3.056 59 700 802 400 1.279 109.755 5 November

889 700 854 109.132 99.005 4,1 192 712 1.410 637 233 768 102.961 2.936 48 700 808 400 1.279 109.132 12 »

, 889 705 834 107.946 98.061 5,2 192 760 1.287 322 173 782 101.582 3.042 81 705 857 400 1.279 107.946 19 »

889 705 821 108.255 98.103 3,9 192 830 1.538 457 224 728 102.076 2.840 93 705 862 400 1.279 108.255 26 »

889 707 811 109.809 99.660 2,4 192 872 1.385 401 193 711 103.416 2.945 185 707 877 400 1.279 109.809 3 December

889 707 836 109.141 98.964 4,6 192 880 1.360 477 225 628 102.731 2.804 338 708 881 400 3..279 109.141 10 »

889 708 904 108.168 98.276 3,2 191 934 1.409 320 234 547 101.914 2.886 96 708 885 400 1.27I'J 108.168 17 »
, 889 708 898 109.218 98.727

I

5,2 193 912 2.007 327 234 537 102.942 2.969 30 708 890 400 1.~79 109.218 22 »

889 707 914 111.090 100.976 4,8 193 915 1.683 470 271 469 104.982 2.794 25 707 903 400 1.279 111.090 29 »





BIJLAGE 3

RENTETARIEYEN DER DISCONTO- EN YOORSCHOTYERRICHTINGEN

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 (1)
Percentage van het voorschot : 95 pOt

- Beleningen en voorschotten in rekening-courant op
ander overheidspapier .
Percentage van het voorschot :
a) Schatkistcertificaten met meer dan 12

maanden looptijd (2) . 90 pOt
b) 4 X pOt obligaties Lening met la of

15 jaar looptijd (1951) . 90 pOt
c) 4 X pOt obligaties Lening met la jaar

looptijd (1952) . 90 pOt
d) 4 X pOt obligaties Lening met 12 jaar

looptijd (1952-1964) (3) . 90 pOt
e) 3 X pOt Schatkistcertificaten met ten

hoogste 15 jaar looptijd (1942) . 90 pOt
f) 4 pOt Schatkistcertificaten met 5, la of

20 jaar looptijd (1943) . 90 pOt
g) 3 X pOt Schatkistcertificaten met la jaar

looptijd (1944) . 90 pOt
h) 4 pOt Schatkistcertificaten met 5 of la

jaar looptijd (1947) . 90 pOt
i) 4 pOt Schatkistcertificaten met 5 of la

jaar looptijd (1948) . 90 pOt
j) 4 pOt Schatkistcertificaten met 5 of la

jaar looptijd (1949) . 90 pOt
k) 4 pOt Schatkistcertificaten van Belgisch

Oongo met 5 of la jaar looptijd (1950). 90 pOt
l) 4 pOt obligaties Lening 1950-1960,

Belgisch Oongo . 90 pOt
m) 3 X pOt obliqatn » Muntsaneringslening

1ste reeks . 90 pOt
n) 3 X pOt obligaties Muntsaneringslening

2de reeks (4) . 90 pOt
0) Ander overheidspapier . 80 pOt

- Mobilisatie van speciale E.B. U. rekeningen (besluiten
van 22-3-1952 en 26-7-1952) .

Tarief Tariefwijzigingen op
van kracht

bij het
5 Maart I 21 Mei 129 Octoberbegin van

het jaar 1953 1953 1953
I

pCt pCt pCt pCt

3,- 3- 3,- 2,75,
3,- 3,- 3,- 2,75
3,- 3,- 3,- 2,75

3,50 3,50 3,50 3,25
4,50 4,50 4,50 4,25
5,50 5,- 4,75 4,50

:2,- :2,- 2,- 2,-
2,1875 2,1875 2,1875 2,1875
2,375 2,375 2,375 2,375
5,50 5,- 4,75(1) -

5,50 I 5,- 4,75 4,50

I

3,50 3,50 3,50 2,75(5)

(1) 'l'ot 3 September 1953. (2) Vanaf 4 September 1953. (3) Vanaf 3 Maart 1953. (4) Vanaf Augustus 1953.
(5) 3 pCt van 8 tot 28 October 1953.





BIJLAGE 4

OFFICIELE WISSELKOERSEN PER 31 DECEMBER 1953

vastgesteld door de Nationale Bank van België

krachtens besluit n' 6 der op 1 Mei 1944 in raad vergaderde Ministers

« Belgisch Staatsblad }) van 5 September 1944, n' 22

( Belgische [ranken )

DEVIEZEN
CON'l'RACTUELE 1----- TRANSFERS

KOERS I Aankoopkoers I Verkoopkoers

100 Congolese frank - 100,- 100,-

~-_._-"----_._---~-----~~- ----~-----I------~--
100 Luxemburgse frank - 100- 100,-

I '
I

--- ----~-- ----~~----

100 Tsjechoslowak. kroon 694,44225 692,50 696,50





OFFICIELE WISSELKOERSEN
BIJLAGE 4IJis

vastgesteld door de in Verrekeningskamer te Brussel vergaderde bankiers
Gemiddelden der dagelijkse noteringen

(B elgische franken)

I zwi{serse I
1 100 l 1 100 1 1 1 I 1 1

1953 U.S. Franse Canadese Pond Nederland. Zweedse Deutsche I Deense Noorse
frank dollar frank dollar Sterling escudo gulden kroon Mark I kroon kroon

, , I

Januari I
IMiddenkoers 11,45 50,15 14,23 51,67 140,04 174,03 (I) 13,16

IAankoopkoers . 11,43 50,05 I 14,18 51,57 139,79 173,73 (I) 13,14
Verkoopkoers . 11,48 50,25 14,28 51,771140,29 174,33 (I)13,19

IFebruari IMiddenkoers 11,45 50,07 14,20 51,26 ' 140,22 174,03 13,16 (")9,66 I I
I I

Aankoopkoers . 11,43 49,97 14,15 51,16 139,97 173,73 13,14 (2)9,64 I I

Verkoopkoers 11,48 50,17 14,25 51,36 140,47 174,33 13,19 (2)9,68 i

I
Maart

Middenkoers 11,45 50,05 14,22 50,90 140,38 174,05 13,16 9,66
Aankoopkoers . 11,42 49,95 14,17 50,80 140,13 173,75 13,14 9,64 I
Verkoopkoers . 11,47 50,15 14,27 51,- 140,63 174,35 13,19 9,68

IApril
Middenkoers 11,45 '50,04 14,23 50,88 140,39 174,05 13,16 9,67 I

Aankoopkoers . Il,42 49,94 14,18 50,78 140,14 173,75 13,14 9,65 I
Verkoopkoers 11,47 50,14 14,28 50,98 140,64 174,35 13,19 9,69

Mei
Middenkoers 11,45 49,95 14,22 50,25 140,15 174,05 13,19 9,67 11,94 (3)7,24

Aankoopkoers . 11,43 49,85 14,18 50,15 139,90 173,75 13,16 9,65 11,91 (3)7,22
Verkoopkoers . 11,48 50,05 14,26 50,35 140,40 174,35 13,21 9,69 11,96 (3)7,26

Juni
Middenkoers 11,47 49,98 14,24 50,27 139,98 174,05 13,21 9,65 11,96 7,24
Aankoopkoers . 11,45 49,88 14,21 50,17 139,73 173,75 13.19 9,63 11,93 7,22

Verkoopkoers 11,50 50,08 14,28 50,37 140,23 174,35 13,24 9,67 11,98 7,26

Juli
Middenkoers 11,49 49,96 14,30 50,35 140,01 174,05 13,23 9,65 11,97 7,24

Aankoopkoers . 11,47 49,86 14,26 50,25 139,76 173,75 13,20 9,63 11,94 7,22

Verkoopkoers . 11,52 50,06 14,33 50,45 140,26 174,35 13,25 9,67 11,99 7,26

Augustus
Middenkoers 11,51 49,97 14,35 50,55 140,13 174,05 13,25 9,69 11,98 7,24

Aankoopkoers . 11,49 49,87 14,32 50,45 139,88 173,75 13,22 9,67 11,95 7,22

Verkoopkoers 11,54 50,07 14,39 50,65 140,38 174,35 13,27 9,71 12,- 7,26

September
Middenkoers 11,51 49,85 14,34 50,64 140,05 174,03 13,20 9,69 11,98 7,24

Aankoopkoers . 11,48 49,75 14,31 50,54 139,80 173,73 13,18 9,67 11,96 7,22

Verkoopkoers . 11,53 49,95 14,38 50,74 140,30 174,33 13,23 9,71 12,01 7,26

October
Middenkoers 11,50 49,83 14,29 50,72 140,11 174,04 13,18 9,71 11,98 7,23

Aankoopkoers . 11,47 49,73 14,25 50,62 139,86 173,74 13,16 9,69 11,95 7,21

Verkoopkoers . 11,52 49,93 14,32 50,82 140,36 174,34 13,21 9,73 12,- 7,25

November
Middenkoers 11,48 49,85 14,30 50,99 140,24 174,05 13,17 9,70 11,97 7,23

Aankoopkoers . I 11,45 49,75 14,27 50,89 139,99 ' 173,75 13,15 9,68 11,95 7,21

Verkoopkoers . 11,50 49,95 14,34 51,09 140,49 174,35 13,20 9,72 12,- 7,25

December
Middenkoers 11,45 49,87 14,28 51,26 140,- 174,05 13,17 9,66 11,97 7,22 (4)6,99
Aankoopkoers . 11,43 49,77 14,24 51,16 139,75 173,75 13,15 9,64 11,95 7,20 (4)6,9'1
Verkoopkoers . 11,48 49,97 14,31 51,36 140,25 174,35 13,20 9,68 12,- 7,24 (4)7,01

Het jaar
Middenkoers 11,47 49,96 14,27

I

50,81 140,14 174,04 (5) 13,19 (6)9,67 (7)11,97 (8)7,24 (')6,99
Aankoopkoers . 11,45 49,86 14,23 50,71 139,89 173,74 (5) 13,16 (6)9,65 (7) 11,94 (8)7,22 (4)6,97
Verkoopkoers . 11,50 50,06 14,31 50,91 140,39 174,34 (5)13,21 (6)9,69 (7)11,99 (8)7,26 (4)7,01

(1) Gemiddelde van 26 tot 30 Januari 1953. (2) Gemiddelde van 23 tot 27 Februari 1953. (3) Gemiddelde van 18 tot 29 Mei 1953.
(4) Gemiddelde van 14 tot 31 December 1953. (5) Gemiddelde van 26 Januari tot 31 December 1953. (6) Gemiddelde van 23 Februari tot
31 December 1953. (7) Gemiddelde van 4 Mei tot 31 December 1953. (8) Gemiddelde van 18 Mei tot 31 December 1953.
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