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De economische ontwikkelingsgang van Europa was in 1954
gekenmerkt door een algemene wederopleving van de bedrijvigheid,
die zich eveneens tot België uitstrekte.

Die herneming breidde zich uit zonder speculatieve haussebewe-
gingen van de prijzen. De grondstoffenmarkten vertoonden over het
algemeen bevredigende evenwichtsverhoudingen, behalve enkele
onder hen die, wegens bijzondere oorzaken, sterk afwijkende prijs-
bewegingen te zien gaven.

In België ontwikkelde zich de productie onder invloed zowel
van de aanhoudend vaste binnenlandse vraag als van de aangroei van
het uitvoervolume.

Hieruit volgde een afgetekende verbetering van de werkgelegen-
heid, die nog door verschillende overheidsmaatregelen werd versterkt.

De sociale vrede, die sedert het einde van de oorlog zozeer heeft
bijgedragen tot een spoedig herstel van het land en daarna tot de
ontwikkeling van zijn economische bedrijvigheid, werd in 1954 ver-
stevigd door de ondertekening van een Protocol der Productiviteit,
waartoe de voornaamste werkgevers- en werknemersgroeperingen
zijn toegetreden.

De ruilvoet verzwakte ten gevolgevan de daling der uitvoer-
prijzen, ,dochhet uitvoervolume overtrof dat van 1953. Die' toene-
ming was bijzonder merkbaar gedürende de laatste maanden van het
jaar, tijdens welke inzonderheid de metaalnijverheid door een sterkere
toevloeiing van bestellingen begunstigd werd.
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Die ontwikkeling geschiedde ondanks de zeer scherpe mededin-
ging van de andere landen en de hinderpalen in de weg gelegd door
de beschermingspolitiek op talrijke markten.

Het goederenverkeer in het raam van de overeenkomsten met
Nederland nam een grote omvang aan.

De Bank verleende verder in de volle mate van haar mogelijk-
heden haar steun aan de inspanningen van de Belgische volkshuis-
houding om de uitvoer uit te breiden. Verder in dit verslag komen
gegevens voor over de kredietverlening van het particuliere bank-
wezen, van de financiële instellingen in de overheidssector en van de
Bank zelf, ten einde de financiering van de uitvoer te verzekeren.

Het is echter duidelijk dat, naast de kredieten die zij ter dekking
van de gewettigde behoeften der uitvoerindustrieën verstrekt, de doel-
matigste hulp van de Bank aan die bedrijfstakken gelegen is in de
handhaving van een stabiele munt, want van de vrijwaring dier stabi-
liteit hangen uiteindelijk het concurrentievermogen van de Belgische
economie en het hoge peil van de werkgelegenheid af.

De stabiliteit van het geldwezen draagt er immers mede toe bij
het binnenlandse evenwicht van lonen en prijzen te verzekeren en hun
eventuele afwijkingen ten opzichte van de concurrerende landen uit
te schakelen. Zij maakt het eveneens mogelijk de productiviteit te
verhogen door het begunstigen van toereikende investeringen, want
de financiering van deze laatste moet verzekerd worden door de
vorming van reële spaarmiddelen die in ruime mate door het
vertrouwen in de munt beïnvloed wordt.

De ervaring der laatste jaren in verschillende landen van West-
Europa, en wel in Duitsland, Nederland, het Verenigd-Koninkrijk,
Oostenrijk en Frankrijk, opgedaan, heeft aangetoond dat het herstel
van het monetair evenwicht een hoofdfactor was van de economische
ontwikkeling en van de verruiming der werkgelegenheid en der
welvaart.

** *
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Een der hoofdvoorwaarden voor de stabiliteit van het geldwezen
is de strenge beheersing van de geldhoeveelheid.

Hoofdzaak is dat de beschikbare geldmiddelen gehandhaafd
blijven op een peil dat de behoeften van de economie bevredigt,
doch meteen deze laatste beveiligt tegen schadelijke speculatieve bewe-
gingen, waaraan zij in tijden van hoogconjunctuur bijzonder isbloot-
gesteld. Zij dient eveneens gevrijwaard tegen elke niet verantwoorde
stijging van de binnenlandse prijzen en van de nominale bezoldi-
gingen, die de toekomstige ontwikkeling van haar bedrijvigheid in
gevaar zou brengen.

Weliswaar dient bij een beoordeling van de geldhoeveelheid
rekening gehouden met een aantal nog moeilijk nauwkeurig te becij-
feren gegevens, die echter dank zij de practijk en het bestendig
contact met de markten kunnen geraamd worden. Dit is onder meer
het geval met de omloopsnelheid van het geld, met de nationale
gebruiken inzake betalingsverkeer, met de reële omvang van de totale
productie, alsook met de beweging van de wereldprijzen en de inter-
nationale conjunctuur.

Hoe dan ook, de eigen beweging van de geldcirculatie, de chartale
zowel als de girale, dient gevolgd met de bestendige zorg voor ogen
elke buitensporige inkrimping of uitzetting, die later hevige reacties
kan veroorzaken, te vermijden.

** *

Gedurende de periode die onmiddellijk op de bevrijdingvan het
land en de geldsanering volgde, bracht de voortzetting der krijgs-
handelingen op ons grondgebied een snelle en aanzienlijke uitbreiding
van de geldsomloop teweeg.

Dank zij het herstel van de overheidsfinanciën en van het begro-
tingsevenwicht, ten gevolge van de aanzienlijke gewone en buiten-
gewone belastingopbrengsten, de terugbetaling der voorschotten aan
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de geallieerde legers en de inkrimping van de uitzonderlijke uitgaven,
kon reeds in 1946 de uitbreiding van de geldhoeveelheid opnieuw
worden beheerst.

Sedertdien heeft die uitbreiding zich ononderbroken, dochin één
veel langzamer tempovoortgezet. Zij vertoonde drie opeenvolgende
stadia.

Tijdens een eerste periode van drie jaar en half, gaande van begin
1947 tot einde Juni 1950, steeg de geldcirculatie met fr 18 milliard
in overeenstemming met het economisch herstel dat te dien tijde
sneller vorderde in België dan in de meeste andere landen, en met de
hiermee gepaard gaande kredietvraag vanwege het bedrijfsleven;
de kleinhandelsprijzen stegen nog tot September 1948, waarna zij
stabiel bleven.

De Korea-oorlog en de hieruit voortvloeiende ontwikkeling van
de bedrijvigheid veroorzaakten van einde Juni 1950 tot einde Decem-
ber 1951, d.i. in nauwelijks achttien maanden tijds, een verdere stijging
van de totale geldhoeveelheid met fr 14 milliard, d.i., 10 pCt. Die
uitbreiding werd eerst bepaald door de toenemende kredietver-
lening aan hetbedrijfsleven en vervolgens door de stijging van de
overheidskredieten aan het buitenland en de financiering van de
Schatkist, met name door aanwending van de herwaardering van de
goud- en deviezenvoorraad van de Bank. Dekleinhandelsprijzen stegen
met ca. 15 pCt en de groothandelsprijzen tot een nog hoger peil.

Hoewel in de jaren 1952, 1953 en in het eerste halfjaar van
1954 de kleinhandelsprijzen weinig bewogen en de groothandels-
prijzen op de wereldmarkten daalden, nam de totale geldsomloop nog
met fr 12 milliard,' dj.met ca. 8 pCt; toe; de kredietverlening aande
Staat door het bankwezen was ditmaal de voornaamste factor van
stijging.

Alduswas de uitbreiding van de totale geldsomloop 'vooreerst
het gevolg van de toeneming der betaalmiddelen welke 'door' krediet-
verleniIlg op korte termijn ter beschikkingvanhetpartièuliere bedrijfs-
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leven werden gesteld. Voor debeschouwde perioden samen over-
trof die toeneming de prijsstijging, doch zij was verantwoord door de
ontwikkeling van de economische bedrijvigheid en van de productie.

Naderhand en vooral bij het einde van de periode die men de
« Korea-boom » pleegt te noemen, 'waren het overschot in de betalings-
balans en de hiermee gepaard gaande kredieten aan het buitenland de
voornaamste factoren van stijging van de geldsomloop.

Eenmaal dit kritiek stadium in de internationale eonjunctuur
voorbij, zette die stijging zich voort, doch nu hoofdzakelijk in verband
met de kredietverstrekking aan de overheid.

Voor het geheel der beschouwde drie perioden groeide de totale
geldcirculatie van fr 136 tot fr 180 milliard, d.i. met 32 pCt, dan
wanneer de kleinhandelsprijzen slechts met 27 pCt vermeerderden.

De uitzetting van de chartale omloop alleen, d.w.z. van de
biljetten van de Nationale Bank en van het Schatkistgeld, bedroeg
33 pCt in hetzelfde tijdvak Zij was afgetekend groter in België dan
in vele andere landen, waaronder Nederland, het Verenigd-Koninkrijk
en Zwitserland, hoewel de Belgische frank in 1949 in mindere mate
gedevalueerd werd dan het pond sterling en de gulden.

Bij internationale vergelijkingen dient vanzelfsprekend rekening
gehouden met bijzondere omstandigheden eigen aan elk land, met
verschillen in de economische en financiële structuur en met de
moeilijkheden verbonden aan de interpretatie van de statistieken. Met
inachtneming van het verloop der prijzen en der productie, lijkt
niettemin de geldcirculatie in België thans door een tamelijk hoog
peil te zijn gekenmerkt.

** *
Een der hoofdfactoren die de ontwikkeling van de monetaire

toestand bepaalt, maar aan de invloed van de Bank ontsnapt, is het
beleid .der overheidsfinanciën.
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In de loop der laatste jaren moest een aanzienlijk deel van de
Staatsuitgaven door leningen gedekt worden, hetgeen een snelle aan-
groei van de openbare schuld veroorzaakte. Van einde Juni 1950, op
welke datum deze laatste fr 250 milliard bereikte, steeg zij tot
fr 255 milliard op het einde van 1951, tot fr 266 milliard op het einde
van 1952, tot fr 282 milliard op hel einde van 1953 en tot bij de
fr 300 milliard op het einde van 1954.

De financiering van een deel der Staatsuitgaven door leningen
is stellig verantwoord in zover zij de waarde van het Staatsbezit ver-
hogen en bestemd zijn voor investeringen, die de productiviteit van
's lands uitrusting kunnen verbeteren. Dergelijke investeringen ver-
sterken het concurrentievermogen tegenover het buitenland en dragen
zodoende indirect bij tot de stabiliteit van het geldwezen.

In dit verband dient erkend dat een deel van de aangroei der
openbare schuld in de laatste jaren een economische tegenwaarde had
en dat het huidige peil van de schuld, ondanks haar snelle stijging,
in vergelijking met het buitenland nog niet als buitensporig kan
worden beschouwd.

Opmerkelijk is echter dat de openbare schuld in de laatste jaren
in België een afwijkend verloop ten opzichte van Nederland vertoonde.
Terwijl zij van einde 1949 tot einde 1954 in België met nagenoeg
fr 50 milliard verhoogde, verminderde zij daarentegen in Nederland
met ca. 6 milliard gulden.

Doch zelfs indien de toeneming van de openbare schuld met
productieve investeringen gepaard gaat, moet vermeden worden dat
de overheidsleningen het spaarvermogen van het land zouden
uitputten; zij dienen een redelijk deel beschikbaar te laten voor de
investeringen van de private sector in het raam van een programma
voor ontwikkeling en industriële uitrusting.

Verder is het vereist dat die investeringen onder de gunstigste
voorwaarden kunnen geschieden, zowel wat de rentevoet als de duur
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van de terugbetalingen betreft. Het lijdt geen twijfel dat het her-
haald beroep van de overheid op de kapitaalmarkt in de laatste jaren
de daling van de rentestand heeft gehinderd. De regeringen waren er
dan ook toe genoopt ten gunste van verschillende investeringsvormen
bepaalde maatregelen te overwegen, waarbij leningen tegen lagere
rentepercentages dan de relatief hoge marktrente konden aangegaan
worden.

Het zekerste middel om een werkelijke en bestendige daling van
de rentestand te bevorderen en de particuliere investeringen tegen
gunstige voorwaarden te vergemakkelijken, ligt echter voor de Staat
en de andere overheidslichamen in een inkrimping van het teveel
hunner uitgaven boven hun ontvangsten, hetzij door een vermindering
hunner uitgaven, hetzij door een vermeerdering hunner ontvangsten,
opdat zij de omvang en de Irequentie van hun beroep op de kapitaal-
markt zouden kunnen beperken.

Uit monetair oogpunt verdienen twee aspecten van het verloop
der openbare schuld onze aandacht.

In de mate dat de Staat ruim het krediet van de banken
aanspreekt, zijn deze laatste er toe genoodzaakt in tijden van econo-
mische opbloei en toenemende vraag naar bankkrediet vanwege het
bedrijfsleven, zelf in ruimere mate een beroep op de financiële instel-
lingen in de overheidssector te doen.

Anderzijds veroorzaken de buitenlandse leningen, in zover hun
opbrengst aan de Bank tegen schepping van nationale moot wordt
overgedragen, eveneens een aangroei van de geldsomloop.

In tijden van economische ontwikkeling zoals wij die thans
meemaken, is de bestrijding van een gebeurlijke prijsstijging onont-
beerlijk, opdat de economie haar vermogen van aanpassing aan de
moeilijkheden voortvloeiend uit een eventuele omslag in het inter-
nationale conjunctuurverloop, beter zou vrijwaren.

Een der meest werkdadige middelen om dit doel te bereiken,
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bestast er in de uitbreiding van de geldcirculatie, veroorzaakt door de
aangroei van de openbare schuld, zoveel mogelijk te beperken. Een
streven in die richting wordt in tijden van welvaart zeer vergemak-
kelijkt door de hogere opbrengst van de belastingen, de ruime
werkgelegenheid en de algemene vermeerdering van winsten en
bezoldigingen, die het mogelijk moeten maken een groter deel van de
Staatsuitgaven zonder toevlucht tot lening te dekken.

** *

Een verdere vooruitgang werd in het afgelopen jaar gemaakt op
de weg naar het herstel van de feitelijke inwisselbaarheid van de
Belgische frank, die de juridische inwisselbaarheid moet voorafgaan.

Die vorderingen konden verwezenlijkt worden dank zij de ruime
ontwikkeling van 's lands economische bedrijvigheid, het behoud
zonder moeilijkheden van een toereikend evenwicht in de betalings-
balans, de stabiliteit van de goud- en deviezenreserves van de Bank
en de vaste noteringen op de rentenmarkt in weerwil van de aangroei
der openbare schuld. Het vertrouwen in de frank bleef tegelijkertijd
onverzwakt. Hieruit blijkt dat de politiek van geldstabiliteit welke
sedert de bevrijding werd gevolgd, nog steeds de goedkeuring. van de
verlichte openbare mening wegdraagt.

De Bank wenst dat verdere maatregelen voor meer vrijheid zo
spoedig mogelijk zouden kunnen getroffen worden; hiertoe is het
echter vereist bepaalde grondbeginselen in het beleid van de openbare
en particuliere financiën verder nauwgezet te eerbiedigen.

In dit verband willen wij graag aan de beschouwingen herinneren
diewij vorig jaar in ons verslag hebben naar voren gebracht.

« Er dient vooral op gelet dat de convertibiliteit een strenge
financiële tucht vereist, vooral wanneer het betrokken land bloot-

-14-



gesteld IS aan schommelingen van de wereldconjunctuur, zoals het
onze.

» De convertibiliteit onderstelt hoofdzakelijk het toezicht op de
geldhoeveelheid door contrôle van de kredietverlening aan de over-
heid, aan het bedrijfsleven en aan de debiteurlanden, ten einde het
bestendig behoud van een concurrentieel prijspeil te verzekeren. »

De eerbiediging van de aldus omschreven tucht, zowel door de
openbare als door de particuliere sector, zal uiteindelijk beslissend zijn
voor het behoud van een bestendig hoog peil van werkgelegenheid,
voor de verbetering van de reële levensstandaard der bevolking, voor
de handhaving van de geldstabiliteit en voor het herstel van de
convertibiliteit.
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EYOLUTIE YAN HET GELD- EN FINANCIEWEZEN

De uitbreiding van de geldhoeveelheid, die tijdens het tweede Geldsomloop

kwartaal van 1951 een aanvang nam, hield in 1954 aan. De totale
circulatie steeg van November 1953 tot November 1954 met
fr 3,1 milliard tegen fr 3,6 milliard in de vorige twaalf maanden.

Geldhoeveelheid
(millioenen Belgische franken)

Einde maand

I
Chartaal geld I Giraal geld I Totaal

(1) (2)

-~::~~:::mb~>~-~l~~:~~~~!~--~~:~~~-I::::::~
I 175.451

179.378
1953 November .

December .
1954 Januari .

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

103.869
105.924
104.604
103.600
102.941
104.087
103.831
104.315
106.411
105.641
105.198
105.684
104.369

71.582
73.454
72.238
71.740
72.246
73.230
73.561
76.187
73.359
73.532
73.597
75.315
74.202

Daar het giraal
geld sterker steeg dan
het chartaal geld, nam
de verhouding van dit
laatste tot 'de totale
geldscmloop iets af.
Een meer afgetekende
beweging in die rich-
t i n g zo u d e gel d -
struc,tuur in België niet
alleen nader brengen
tot de v66roorlogse
toestand toen het char-
taal geld een even hoog
peil bereikte als het
giraal geld, doch ook
tot de monetaire structuur van talrijke andere landen.

176.842
175.340
175.187
177.317
177.392
180.502
179.770
179.173
178.795
180.999
178.571

(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. de bedragen eangehouden
door de geldscheppende instellingen.

De geldsomloop steeg niet ononderbroken gedurende het gehele
jaar. Tijdens het eerste kwartaal deedzich een inkrimping voor ten
gevolge van de daling der wisselreserves in verband met het tekort
.op debetalingsbalans, en van de vermindering der. kredieten aan de
Schatkist wegens de leninguitgifte in Februari-Maart.
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Metalen munten en
biljetten

Bankdeposito's

In de loop van het tweede kwartaal veroorzaakten de uitbreiding
van de bankkredieten aan de Schatkist en een aangroei der krediet-
verlening aan bedrijven en particulieren een vermeerdering van de
geldhoeveelheid. Zij werd nochtans in zekere mate geremd door een
verhoging van het tekort op de betalingsbalans, dat een tamelijk
sterke daling der wisselreserves van het bankwezen teweegbracht.

In het derde kwartaal sloeg de tendens om. De geldsomloop
verminderde geleidelijk, andermaal onder invloed van een matig
deficit op de betalingsbalans. Daarentegen nam de kredietverlening
aan bedrijven en particulieren verder toe.

De omloop van biljetten en muntstukken uitgegeven door de
Schatkist bleef stabiel op ca. fr 5,5 milliard; een deel der biljetten
werd echter door muntstukken vervangen. Op het einde van
December bereikte het bedrag dier biljetten maar fr 1,7 milliard meer
tegen fr 2 milliard op 31 December 1953, terwijl dat van de munt-
stukken fr 3,7 milliard beliep tegen fr 3,6 milliard vorig jaar.

De biljettenomloop van de Bank steeg met fr 1,1 milliard; hij
onderging aanzienlijke seizoenschommelingen.

Nadat hij in het eerste kwartaal van fr 101,6 milliard tot
fr 98,8 milliard geslonken was, bereikte hij op het einde van Juli een
topcijfer groot fr 102,3 milliard in verband met de gestegen behoeften
in de verlofperiode. In de daarop volgende maanden vloeiden de
biljetten zoals gewoonlijk terug. De uitzetting bij de jaarwisseling
bracht de circulatie op fr 102,7 milliard.

Van November 1953 tot November 1954 vermeerderden de
dadelijk en op ten hoogste één maand opvraagbare deposito's in
Belgische franken en in deviezen met 3,1 pCt.
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Die aangroei weerspiegelt de grondtendens tot uitbreiding van
de betaalmiddelen en een zekere wijziging in de geldstructuur. Hij
werd begunstigd door de geleidelijke terugbetaling der « speciale
rekeningen E.B.U. ». Daarentegen werd hij geremd door de
aanwending van banktegoeden voor verschillende bijzondere
verrichtingen, zoals voor de inschrijving op de leningen die door de
overheid en de openbare instellingen, inzonderheid in Februari, Juli
en October, worden uitgegeven, alsook voor de vooruitbetaling der
belastingen in Januari en Juli. De seizoenbewegingen veroorzaakt door

Bankdeposito's (1)
(millioenen franken)

Dadelijk
en op ten hoogste 'I'ermijn- Speciale

Einde maand één rnaend Tot.a! rekeningen Eindtotaal
opvraagbare deposito's (2)

deposito's
---_ .. _--._- ..__ ._-

···..····..·······1
.r

I

1950 Juni 41.426

i

12.825 54.251 - 54.251
1952 December ...... · .... ·1 49.863 14.388 64.251 3.137 67.388
1953 November ............ 49.664 16.764 66.428 2.510 68.938

December ............ 50.320 I 17.111 67.431 2.432 69.863
1954 Januari ............... 49.654 17.109

I
66.763 2.376

I
69.139

Februari ............ 49.555 17.390 66.945 2.193 69.138
Maart .................. 49.965 17.872 67.837 2.043 69.880
April .................. 50.279 17.866 68.145 1.691 69.836
Mei .................. 51.209 17.894 69.103 1.280 70.383
Juni .................. 52.521 17.443 69.964 905 70.869
Juli .................. 50.146 17.528 67.674 556 68.230
Augustus ............ 50.563 18.487 69.050 305 69.355
September ............ 50.840 18.931 69.771 15 69.786
October ............... 52.250 19.356 71.606 - 71.606
November ............ 51.233 19.988 71.221 - 71.221

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

(2) Besluiten van 15 September 1951, 18 Januari, 22 Maart, 9 Mei en 26 Juli 195~, 30 Januari
en 8 April 1954.

de betalingen aan de H.ijksdienst voor Maatschappelijke Zekerheid
komen minder sterk tot uiting sedert de wijziging, in Juni 1953" van
de betalingsmodaliteiten, waardoor een betere verdeling van de
stortingen verzekerd wordt.

De termijndeposito 's, waarin de rekeningen op meer dan één
maand en de depositoboekjes begrepen zijn, gaven eveneens een
sterke stijging te zien; hun bedrag vermeerderde van fr 16,8 mil-
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liard in November 1953 tot fr 20 milliard in November 1954. De
aangroei bij het begin van het jaar hield o.m. verband met de toe-
kenning van een dertiende maandwedde aan talrijkebedienden en van
gratificaties bij het einde van het boekjaar, alsook met het aanleggen
van reserves voor de uitkering der dividenden door de vennoot-
schappen die hun balans op het einde van het jaar afsluiten. Na een
inzinking in Juni, ten gevolge van de opvragingen vanwege de verlof-
kassen voor de uitbetaling van het verlofgeld, namen de termijn-
deposito's opnieuw toe. Die stijging was bijzonder sterk in Augustus,
toen reserves werden aangelegd voor de dividenduitkeringen door de
vennootschappen die hun boekjaar op 30 Juni afsluiten.

De verhouding der termijndeposito's in Belgische franken en
deviezen tot het totaal der deposito's steeg van 25 pCt op het einde
van November 1953 tot 28 pCt op het einde van November 1954.
Die hoge percentages, samen met de geleidelijke toeneming van het
bedrag der obligatiën en kasbons door de banken uitgegeven, wijzen
op de steeds toenemende betekenis van deze laatste als spaar-
instellingen.

De bijzondere rekeningen,
waarop de inhoudingen op de
ontvangsten uit de landen van
de Europ'ese Betalingsunie
geboekt worden, hadden III

Juli 1952 een maximum van
fr 4,1 milliard bereikt en
bedroegen op het einde van
1953 nog fr 2,4 milliard. In het
afgelopen jaar verminderden zij
geleidelijk om in October volle-
dig te verdwijnen. Het voort-
durendongunstig saldo van de
betalingsbalans in deviezen van

de Europese Betalingsuniebracht mede dat met ingang van l Februari

Omloopsnelheid der tegoeden
in bank- en postrekening

Maandgemiddelden

I
Bank- I Post·

rekeningen rekeningen

1950 le halfjaar ......... (a) 3,41

1953 ..................... 1,71 3,80

1954 (eerste 11 maand.) 1,80 3,87

1954 Januari ......... 1,66 4,07
Februari ......... 1,78 3,75
Maart ............ 1,86 3,65
April ............ 1,78 4,04
Mei ............... 1,71 3,92
Juni ............... 1,84 3,91
Juli ............... 1,95 3,97
Augustus ......... 1,70 3,65
September ...... 1,78 3,67
October ............ 1,81 4,06
November ...... 1,80 3,93

(a) Niet beschikbaar,
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de inhoudingen op de opbrengst van de uitvoer naar de lidstaten van
de Betalingsunie andermaal en gemiddeld met een vierde werden
verminderd. Op 15 April werden die inhoudingen afgeschaft.

De coëfficiënt van omloopsnelheid der dadelijk opvraagbare
deposito's steeg van 1,71 in 1953 tot 1,80 voor de eerste elf maanden
van 1954. De hoge cijfers in Maart en Juli zijn aan tijdelijke
spanningen te wijten. Daar anderzijds het gemiddeld bedrag der
deposito's hoger was dan in 1953, zijn bijgevolg de betalingen in
omvang toegenomen.

De VrIje particuliere tegoeden bij
het Bestuur der Postcheques namen
toe met 6,7 pCt tegen 12,8 pCt in 1953.

Die tegoeden vertonen verder
een onregelmatig verloop, doch de
bewegingen waren minder groot dan
III 1953.

Voor geheel het jaar steeg hun
omloopsnelheid zoals voor de .bank-
deposito 's.

Vrije particuliere tegoeden bij het
Bestuur der Postcheques (1)

Einde maand I
Millioenen

franken----1··--····~;~;-
18.407
20.755
19.572
18.917
19.967
19.791
19.470
20.450
20.387
19.830
19.354
19.993
20.663
22.136

Tegoeden in
postrekening

Het verloop van de betalingsbalans is een der factoren die de Betalingsbalans

geldhoeveelheid beïnvloeden. Het heeft immers een rechtstreekse
terugslag op de netto-wisselreserves van het bankwezen.

1950 Juni
1952 December
1953 December
1954. Januari

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

< November
December

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

De lopende betalingen sloten met een matig tekort, dan wanneer
ZIJ in 1953 practisch in evenwicht waren. De twee hoofdkenmerken
waren een ommekeer van het saldo der in goud en inwisselbare
deviezen vereffende transacties, dat opnieuw negatief werd, en de
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handhaving van een VriJ groot tekort op de ID E.B.U.-deviezen
betaalde transactie,s.

In het eerste halfjaar veroorzaakte de onevenwichtigheid in het
betalingsverkeer met het buitenland een daling der wisselreserves van
het bankwezen met ca. fr 5 milliard. De lopende transacties lieten een
tekort van ca. fr 3 milliard tegen nog geen fr 1 milliard in het eerste
semester van 1953. Dit ongunstig verloop hield verband met een
sterkere toeneming van de invoeruitgaven dan van de uitvoer-
ontvangsten, alsook met de verhoging van het debetsaldo der niet
commerciële transacties.

Het tekort op de verrichtingen in kapitaalrekening bleef bestaan;
het deficit op de particuliere kapitaalbewegingen steeg vooral ten
gevolge van de overmaking aan de Koloniale Schatkist der inschrij-
vingen door Belgisch-Luxemburgse ingezetenen op een in April op de
Belgische kapitaalmarkt uit.gegeven lening. Daarentegen wogen de
verrichtingen van de overheid in kapitaalrekening practisch tegen
elkaar op; zij gaven geen aanleiding meer tot een netto-kapitaaluitvoer,
zoals zulks in het eerste halfjaar van 1953 het geval was.

In het derde kwartaalondergingen de wisselreserves van het
bankwezen geen aanzienlijke wijzigingen. De lopende transacties
bleven een tekort vertonen, doch de verrichtingen in kapitaalrekening
sloten per saldo met een netto-opbrengst inzonderheid ten gevolge van
een lening van de Schatkist op de Nederlandse kapitaalmarkt en van
de plaatsing van schatkistcertificaten in het buitenland.

Aan de hand van de beschikbare gegevens is het nog niet
mogelijk de verrichtingen te ontleden van het laatste kwartaal, tijdens
hetwelk het gezamenlijke betalingsverkeer met het buitenland wellicht
een overschot zal vertonen. De uitvoer gaf immers met ingang van
October een krachtig herstel te zien en de overheid deed een nieuw
beroep op buitenlandse kapitalen.
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De lopende transacties vereffend in goud en inwisselbare
deviezen - U.S.-dollars, Canadese dollars en vrije Zwitserse franken
- lieten andermaal een tekort, dan wanneer in 1953 een voorbij-
gaand overschot werd geboekt. Het deficit bedroeg in de eerste zes
maanden ea. fr 3 milliard en ligt voor de rest van het jaar waarschijn-
lijk iets lager.

In het eerste semester sloten de commerciële betalingen in
inwisselbare deviezen met een tekort van nagenoeg fr 2 milliard. De
ontvangsten uit de in dollars betaaldc uitvoer lagen nagenoeg één
derde beneden die van het overeenstemmende semester van 1953,
terwijl de uitgaven voor invoer op hetzelfde peil bleven.

Anderzijds steeg het debetsaldo der lopende niet commerciële
posten in lichte mate.

Bij het tekort op de lopende transacties kwam een goud- of
dollaruitgave ten bedrage van fr 678 millioen voor de afrekening van
het debetsaldo in de Europese Betalingsunie. De kapitaalverrichtingen
van overheidswege waren vrij talrijk. Het Rijk beschikte verder over
fr 235 millioen van een lening bij de Internationale Bank voor Herstel
en Ontwikkeling en het plaatste schat.kistcertificaten in dollars en in
vrije Zwitserse franken voor een bedrag van fr 1,7 milliard. Daaren-
tegen werd fr 2,3 milliard besteed aan de vervroegde terugbetaling
der in 1952 bij de Export-Import Bank aangegane lening en aan
contractuele aflossingen op de buitenlandse schuld.

De particuliere transfers lieten een aanzienlijk creditsaldo. De
ontvangsten in goud en inwisselbare deviezen bij de afrekening
tussen centrale banken en internationale instellingen waren eveneens
belangrijk.

Per slot van rekening verminderden de reserves in goud en
inwisselbare deviezen van het bankwezen in het eerste halfjaar met
slechts ca. fr 1 milliard.
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Stand
in de ;Europese
Betalingsunie

Tijdens het derde kwartaal groeiden zij met nagenoeg fr 4 mil-
liard aan. Die stijging hield hoofdzakelijk verband met een goud- en
d6llarterugbetaling van fr 3,4 milliard op de Belgisch-Luxemburgse
vordering op de Europese Betalingsunie krachtens de onderhande-
lingen waarvan verder sprake is. Anderzijds kromp het tekort op de
handelstransacties in en lieten de kapitaalverrichtingenvanwege de
overheid een klein overschot. Tenslotte vertoonden de particuliere
transfers en de afrekeningen onder centrale banken en internationale
instellingen opnieuween ruim creditsaldo.

De gegevens voor het vierde kwartaal zijn nog niet beschikbaar;
het blijkt nochtans dat zich in de evolutie der lopende betalingen in
inwisselbare deviezen geen merkelijke wijzigingen hebben voor-
gedaan.

De aangroei van de goud- en inwisselbare-deviezenreserves
van het bankwezen inde loop van het jaar is vooral toe teschrijven
aan de terugbetaling van een deel der vordering op de Europese
Betalingsunie enaan arbitrageverrichtingen op de wisselmarkt.

. . -
Het cumulatief overschot van de Belgisch-Luxemburgse Econo-

mische Unie in de Europese Betalingsunie bereikte fr 38,9 milliard
op het einde van 1953. In Augustus was het tot fr 36,5 milliard
gedaald. De latere stijging bracht het op fr 37,6 milliard in December.

Gedurende het grootste deel van het jaar sloten de lopende
transa.cties en de particuliere kapitaalbewegingen, welke doör tussen-
komst van de Betalingsunie vereffend werden, met tekorten. De over-
schotten, die niettemin op 'bepaalde tijdstippen werden geboekt,
vloeiden meestal voort uit buitengewone of toevallige,' kapitaal-
verrichtingen.

Het creditsaldo III het eerste kwartaal is toe te schrijven' aan
de incassering, in Januari, der halfjaarlijkse rente door de Unie 'betaald
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op de kredieten die haar werden toegekend en uit de betaling, door
Nederland, van een maandelijks bedrag van fr 248 millioen als
geleidelijke en vervroegde terugbetaling van de lening van fr 1,9 mil-
liard door België bij het begin van 1950 toegestaan.

Gedurende .het tweede kwartaal waren de buitengewone
kapitaalverrichtingen practisch in evenwicht. De betaling door
Nederland van het saldo van fr 658 millioen op de lening van 1950
werd gecompenseerd door de terugbetaling, in Mei en Juni, van de
kortlopende lening van fI' 658 millioen, die de Belgische Schatkist
in Juni 1953 bij de Nederlandse banken had geplaatst.

Stand van de Belgisch·Luxemburgse Economische Unie
in de Europese Betalingsunie

(millioenen franken)

I Financieringsmodaliteiten
---------_._- .~_. __ .-

I
Netto- Cumulatief Kredieten Terugbeta-
takorb verrekeninga-

Kredieten
88n ling in goudPeriode

I
overschot Betalingen Frankrijk

of (per einde in goud of san de en het of in $ Totaal
-overschot I periode) in dollars Verenigd- van

E.B.U. bilaterale

I
Koninkrijk vorderingeni (1)

I
, I

Juni 1950-Dec. 1952 ... + 41.415 + 41.415 + 23.965 + 14.950 + 2.500 + 41.415
1953 ........................ - 2.521 + 38_894 - 1.011 - 1.510 - 2.521
1954 Ie kwartaal ...... + 779 + 39.673 + 390 + 389 + 779

2e » ...... - 2.138 + 37.535 - 1.069 - 1.069 + 2.138
Juni 1950-Juni 1954 ... + 37.535 + 37.535 + 22.275 + 12.760 + 2.500 + 37.535
Bijzondere transacties op i

+ 800 - 3.425 + 2.6251 Juli 1954 ............ ,
3e kwartaal ...... 730 + 36.8051- 116 - 855 + 241 - 730
4e » ...... + 788 + 37.593 '+ 393 + 116 + 279 + 788

~::~ ;~~~:~~~ ... ~~~~ .. ::: I + 3~::~~
+ 37.593 + 398 - 4.844 ,+ 3.145 - 1.301

+ 37.593 + 23.352 + 8.596 + 2.500 1+ 3.145 + 37.593

(1) Die kredieten werden geleidelijk terugbetaald door wapenleveringen.

Het lopende tekort in het derdekwartaal werd verzacht door de
halfjaarlijkse storting der door de Europese Betalingsunie ver-
schuldigde rente en door de incassering van de eerste tranches der
lening van 100 millioen gulden sedert Juli in Nederland uitgegeven.

In het Jaatste kwartaal hebben twee verdere maandelijkse
afnemingen van fr 132 millioen elk door de Schatkist op dezelfde
lening verricht, het lopend overschot doen toenemen.
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Wisselreserves
van de Bank

Op 30 Juni 1954 bereikte de vordering van de Belgisch-Luxem-
burgse Economische Unie op de Europese Betalingsunie fr 12,8 mil-
liard. Ingevolge' de onderhandelingen over de hernieuwing van de
Unie ondertekenden de debiteuren met de Belgisch-Luxemburgse
Economische Unie bilaterale terugbetalings- en aflossingsakkoorden en
betaalden zij fr 2,6 milliard. Bovendienbetaalde de Unie zelf
fr 800 millioen in inwisselbare valuta. De Belgisch-Luxemburgse vor-
dering op de Unie werd aldus teruggebracht op fr 9,4 milliard bij het
begin van het dienstjaar 1954-1955. Tenslotte werd, in het raam der
aanpassingen van het mechanisme der Betalingsunie, het credit-
quotum van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie verhoogd
tot 403 millioen eenheden, waarbij, voor het dienstjaar 1954-1955,
een « rallonge » van 125 millioen rekeneenheden gevoegd werd.

De vermindering van de creditstand in de Europese Betalings-
unie maakte het mogelijk de inhoudingen op de ontvangsten afkomstig
van de lidstaten andermaal te verlagen en daarna op te heffen.

Het verschil tussen de ontvangsten en uitgaven voortvloeiend
uit de verrichtingen met het buitenland stemt overeen met de
beweging der wisselreserves van het bankwezen, waarvan het grootste
gedeelte door de Bank wordt aangehouden.

Het totaal bedrag der wisselreserves van de Bank onderging
weinig verandering: het bereikte fr 50,6 milliard op het einde van
December 1954 tegen fr 52,4 milliard een jaar tevoren.

Het Rijk kocht in de loop van het jaar het dollarsaldo terug dat
het op termijn aan de Bank had verkocht en waarvoor door het
Internationaal Monetair Fonds aan België een onherroepelijk trekkings-
recht werd toegewezen; hierdoor komt het dat. de post « te
ontvangen deviezen en goud », waarin dit treklángsrecht begrepen
was, niet meer opgenomen is in het totaal der wisselreserves van
de Bank.
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De goudvoorraad onderging geen belangrijke schommelingen;
de aangroei bij het einde van het jaar is toe te schrijven aan de om-
zetting in goud van een deel der inwisselbare deviezen. Deze laatste
gaven een minder stabiel verloop te zien. Hun bedrag nam in de loop
der eerste vier maanden van het jaar geleidelijk af. De toeneming in
Mei houdt vooral verband met de overdracht door de Schatkist aan
de Bank van Zwitserse franken afkomstig van de plaatsing van
schatkistcertificaten in het buitenland, terwijl de aangroei in Juli toe
te schrijven is aan de terugbetaling in dollars van een deel der vorde-
rmgen op de Europese Betalingsunie.

Wisselreserves van de Nationale Bank van België
(millioenen franken)

Netto-
tegoeden of Overige

Totaal BewegingVordering -verplicbbin- netto-
Einde maand Goud

Inwisselbare
op de gen in bila te- tegoeden of

der der
deviezen raIe akkoor- wissel- wissel-

E.B.U. den met do -veeplich-
reserves reservesE,RU.· tingen

landen

1950 Juni ......... 29.061 I 4.036 (1) I - I 7.3421- 1.790 I 38.649 -I

1952 December ... 35.181 I 1.431 i 14.951 I 167 1- 705! 51.025 + 7.319(2)
1953 December ... 38.786 902 I 13.440 I 589 - 1.307 52.410 + 1.385
1954 Januari ...... 38.961 1.069

I
13.806 - 107 - 1.467 52.262 - 148

Februari ...... 39.355 582 13.739 197 - 1.473 52.400 + 138
Maart ......... 39.354 485 13.829 - 126 - 1.241 52.301 - 99
April ......... 39.379 69 I 13.761 - 664 - 1.058 51.487 - 814
Mei ......... 38.803 2.216

I
13.436 - 1.369 - 878 52.208 + 721

Juni ......... 38.265 346 12.760 - 585 - 1.082 49.704 -2.504
Juli ......... 38.170 3.853 i 8.887 - 752 - 1.097 49.061 - 643
Augustus 37.946 3.192 I 8.439 323 932 48.968 93... I - -
September ... 37.993 4.532 I 8.480 48 - 1.377 49.676 + 708
October 37.976 4.572 ! 8.432 205 - 803 50.382

1 + 706...... I
November ... 38.544 4.032 ; 8.465 492 I - 847 50.686 + 304
December 38.911 3.339 i 8.596 638 - 915 50.569 - 117... ;

(1) Met inbegrip van de vordering op de E.e.A. (fr 2.340 millioen) .
(2) Na uitschakeling van de herwaardering van de goudvoorraad (fr 4.415 millioen) en van de vor-

dering op de E,e.A. (fr 642 millioen).

In de bilaterale netto-tegoeden en -verplichtingen tegenover de
lidstaten van de Europese Betalingsunie waren bij het begin van het
jaar nog voor fr 29 millioen oude tegoeden begrepen; sedert einde
Juni vertegenwoordigen zij nog alleen de saldi; welke tussen twee
maandelijkse verrekeningen bij de Bank geboekt worden.

De overige netto-tegoeden of -verplichtingen omvatten de saldi
m bilaterale betalingsakkoorden met bepaalde landen, zoals Spanje,
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Begrotingen

Uruguay en de meeste landen van Oost-Europa, alsook de saldi van
de betalingsovereen Komsten met Argentinië en Columbia, de ver-
plichtingen aan de internationale financiële instellingen en aan de
Centrale Bank van Belgisch-Kongo en Ruanda-Urundi.

Een andere factor die de geldsomloop beïnvloedt, is de krediet-
verlening door de Bank en de depositobanken aan de Schatkist. Zij
vormt nochtans slechts een deel van de openbare schuld die zelf
hoofdzakelijk bepaald wordt door de begrotingsontvangsten en -uit-
gaven. Per slot van rekening zijnhet dan ook deze laatste die de
circulatie beïnvloeden.

De Algemene Toelichting van de Begroting voor 1955 geeft
voor de gewone begroting van 1954 nieuwe ramingen van de

ontvangsten op grond
Begrotingen

(millioenen franken)

!

Dienstjaar! Dienstjaar ! Dienstjaar
1958 1954 1955
(1) (2) (3)

!
A. Gewone begroting !

i
Uitgaven ............... 77.197 I 81.295 80.590
Ontvangsten ............ 76.830 I 77.000 80.618
Overschot (+) of

tekort (-) ............ - 367 1- 4.295 + 28
B. Buitengewone begroting l

Uitgaven .................. 17.131 19.335 18.399
Ontvangsten (4) ......... 2.695 1.735 1.112,---
Tekort (-) ............... -14.436 -17.600 -17.287

C. Gezamenlijk tekort (-) -14.803 i-21.895 -17.259

van de opbrengsten die
tot 31 Augustus 1954
werden verwezenlijkt
en, voor de uitgaven,
het bedrag der aan-
vankelijke kredieten,
der amendementen en
bijkredieten voorzien
in het aanpassingsblad.
Haar besluit luidt als
volgt :«De ontvang-
sten betreffende het
dienstjaar 1954 zullen;
volg ens del a a t ste
rammgen, 'fr 77.000

millioen bedragen, terwijl het bedrag der uitgaven, die van
vroegere dienstjaren inbegrepen, op fr 81.294,8millioen gesteld is,
wat dus een mali .van fr 4.294 millioen betekent" waarvan natuurlijk

(1) Werkelijke ontvangsten en uitgaven op 31 Juli 1954.
(2) Uitgaven : aanvangskredieten, amendementenen bijkredie-

tenblad.
Gewone ontvangsten : geraamdop basis van de werkelijke

ontvangsten der eerste acht maanden.
Buitengewone ontvangsten : ramingen. .
(3) Ramingen. .
(') ExcI. deopbrengsten der geconsolideerde Iéningen.
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na de afsluiting van het dienstjaar de niet aangeweride, te vernietigen
kredieten moeten afgetrokken worden ».

De gewone begroting voor 1955 werd in evenwicht ingediend.
Hoewel voor de dienst van de schuld fr 1,6 milliard meer moest
uitgetrokken worden, zijn de vermoedelijke uitgaven kleiner dan die
van het vorige dienstjaar,inzonderheid wegens de overbrenging van
sommige kredieten op de buitengewone begroting. Op de ontvangst-
zijde werd een stijging met fr3,6 milliard voorzien op grond van het
verbeterde conjunctuurverloop, van de afsluiting der begroting 1954
op de normale datum en wegens de inschrijving op de gewone
begroting van de bijbelasting op de benzine, die sedert April 1952
wordt geheven.

Op de uitgavenzijde van de buitengewone begroting voor 1955
IS fr 18,4 milliard ingeschreven, tegen fr 19,3 milliard in 1954,
doch laatstgenoemd cijfer bevatte een krediet van fr 1,1 milliard voor
de terugbetaling van een lening door de Nationale Maatschappij van
Belgische Spoorwegen aangegaan. Afgezien van die exceptionele
verrichting,blijven de buitengewone uitgaven vrijwel op hetzelfde
peil gehandhaafd. Die stabiliteit is de resultante van enkele belang-
rijke wijzigingen, waaronder een verhoging der burgerlijke en een
verlaging der militaire uitgaven.

De buitengewone ontvangsten groot fr 1,1 milliard voorzien
voor 1955, omvatten"fr 925 millioen, wat het aandeel van het buiten-
land vertegenwoordigt in de werken die in België in het raam van de
Noordatlantische Verdragsorganisatie zullen uitgevoerd worden.

De gevestigde binnenlandse schuld steeg van fr 139,2 milliard Openbare Schuld

Op 31December 1953 tot fr 165,5 milliard Op 30 November 1954.
Staatsleningen op lange termijn werdenuitgegeven in Februari-Maart,
in Juni-Juli en in October-Novembervoor resp. fr Il,5milliard,
fr 6,7 milliard en fr 8,9 milliard; de eerste heeft een rentevoet van
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4,5 pCt en een looptijd van 18 jaar, beide andere een rente van
4,25 pCt en een looptijd van 20 jaar. In October plaatste de Nationale
Maatschappij van Belgische Spoorwegen een lening van fr 1,4 mil-
liard, waarvan rente en terugbetaling ten laste zijn van de Schatkist,
weshalve zij in de openbare schuld werd opgenomen. Tegenover die
verschillende emissies stonden aflossingen, waaronder die van de
Muntsaneringslening fr 1,6 milliard bereikten.

Openbare Schuld
(millioenen franken)

Bron : Bestuur van de Thesaurie en van de Openbare Schuld

Binnenlandse schuld ]' I
Buitenlandse i

I I I
schuld Ihalflange kortlopende (1)

1 _+--------7-------~--------~··~(2~).---_+--~(1~)~(2~)--

1950 Juni ! 115.939 Il 39.409 ! 77.926
1952 December I 127.922 31.249, 87.939
1953 November I 139.625 33.996 Il 85.060

December 139.188 33.098 87.955

1954 Januari 137.915 32.897 I 89.560
Februari 146.717 31.327, 87.751
Maart .........•........ 149.200 30.687 I 85.642
April.... .......• 149.069 29.564 I 89.666
Mei ..• 148.952 30.619 88.357
Juni 149.584 30.520 88.744
Juli .........•........ 154.961 28.560 85.342
Augustus 156.158 25.845 87.703
September .. 156.049 25.808 86.807
October .....••••.•...• / 157.090 25.809 90.186
November .....•..•••• 165.533 25.815 83.382

Einde mueud
gevestigde

16.746
18.868
21.978
21.688

21.721
21.755
21.813
21.845
23.483
20.707
20.548
20.786
21.998
22.105
22.213

Totale
schuld

250.020
265.978
280.659
281.929

282.093
287.550
287.342
290.144
291.411
289.555
289.411
290.492
290.662
295.190
296.943

(1) Excl. de Dotatie der Oudstrijders.
(2) Excl. de Inter-regeringeschulden voortvloeiend nit de oorlog 1914-1918.

De binnenlandse schuld op halflange termijn werd verlaagd van
fr 33,1 milliard op 31 December 1953 tot fr 25,8 milliard op
30 November 1954. Twee reeksen schatkistcertificaten 1944 vervielen
in 1954; een deel er van werd geruild tegen nieuwe speciaal daartoe
uitgegeven certificaten op vijf jaar; het saldo werd terugbetaald of in
langlopende obligatiën geconverteerd.

De binnenlandse kortlopende schuld verminderde met fr 4,6 mil-
liard in de eerste elf maanden van het jaar. Haar inkrimping bij de
uitgifte der gevestigde leningen werd slechts ten dele teniet gedaan
door de aangroei op andere tijdstippen.
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Verschillende verrichtingen waren van invloed op de buiten-
landse schuld. In Mei werden in Zwitserland ten belope van fr 1,7 mil-
liard schatkistbons in dollars en Zwitserse franken geplaatst, doch
de opbrengst er van werd besteed aan de vervroegde terugbetaling
van het saldo van een lening groot $ 50 millioen, die in 1952 door
de Export-Import Bank was verstrekt geworden; dit had een vermin-
dering van de rentelast ten gevolge. In het tweede halfjaar ging de
Staat in Nederland een langlopende 3,75 pCt lening aan van 100 mil-
lioen gulden, alsook een lening van $ 50 millioen op de Amerikaanse
markt en bij de Internationale Bank voor Herstel en Ontwikkeling.

Over het geheel steeg de openbare schuld van fr 281,9 milliard
op 31 December 1953 tot fr 296,9milliard op 30 November 1954,
d.i. een verhoging met fr 15 milliard. Het gedeelte der schuld dat in
het bankwezen werd ondergebracht, vermeerderde van fr 51,8 mil-
liard bij het begin van het jaar tot fr 58,5 milliard in October; in
November daalde het tot fr 53,2 milliard door de incassering van de
opbrengst der binnenlandse lening.

Einde 1953 beliep het krediet van de Bank aan de Schatkist
fr 8 milliard. Van Januari tot Juli 1954 bleef het beneden dit cijfer.
Daarna vermeerderde het om in October fr 9,9 milliard te bereiken.
Bij het einde van het jaar bedroeg het fr 7,9 milliard.

Verder vermeerderde het krediet van de depositobanken aan de
Schatkist gedurende de eerste elf maanden van 1954 met fr 3,3 mil-
liard tegen slechts fr 2,1 milliard tijdens de overeenstemmende
periode van 1953. Tegen een inkrimping van het kortlopend over-
heidspapier in het bezit van de banken woog een aangroei van hun
portefeuille overheidsfondsen ruim op. Verschillende factoren lagen
aan dit verloop ten grondslag. Daar was vooreerst de aan de banken
voorbehouden uitgifte van fr 591 millioen 3,25 pCt certificaten met
3 jaar looptijd op 1 Februari en van fr 590 millioen 2 7/8 pCt
certificaten met 2 jaar looptijd op 1 Mei; krachtens een op 23 Juni 1953
getroffen beslissing mogen zij opgenomen worden in de dekking van
de deposito's op minder dan één maand. Verder hadden de banken
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de verplichting aangegaan in te schrijven op fr 2,4 milliard speciale
certificaten, ten einde de inhoudingen op de ontvangsten uit de lid-
staten van de Europese Betalingsunie te kunnen afschaffen; aan-
vankelijk werd de opbrengst er van op een speciale rekening bij de
Bank gestort als provisie voor haar vorderingen op de Europese

Kredietverlening door de Nationale Bank en door de depositobanken
aan de Schatkist
(millioenen franken)

Nationale Bank van België (1) Depositobanken (2)

Einde maand
Overheids·1

Eind·
Schatkist- Ander Overheids- totaal

certificaten overheide- Totaal
papier l ,fondsen

Totaal
papier

I

~-·-------·-··---~--'·ï---·--_·_-----

1950 Juni ......... 4.855 161 5.016 29.120 6.424 35.544 40.560
1952 December ... 6.035 225. 6.260 33.651 8.758 42.409 48.669 .
1953 November ... 6.485 97 6.582 32.408 12.127 44.535 51.117

December ... 7.970 70 8.040 31.530 12.223 43.753 51.793
1954 Januari ...... 6.860 77 6.937 32.496 12.324 44.820 51.757

Februari ...... 7.335 70 7.405 32.000 13.034 45.034 52.439
Maart ......... 5.345 104 5.449 31.858 13.498 45.356 50.805
April ......... 7.070 100 7.170 32.157 14.671 46.828 53.998
Mei ............ 7.145 137 7.282 31.941 15.189 47.130 54.412,
Juni ......... 7.795 188 7.983 31.710 15.982 47.692 55.675
Juli ......... 6.315 206 6.521 30.761 16.047 46.808 53.329
Augustus ... 8.710 158 8.868 31.474 16.565 48.0il9 56.907
September ... 8.625 55 8.680 30.736 17.445 48.181 56.861
October ...... 9.820 45 9.865 30.883 17.793 48.676 58.541
November ... 6.090 52 6.142 28.127 18.960 47.087 53.229
December ... 7.895 44 7.939

(1) Excl. de gevestigde vordering op de Staat (fr 34.660 millioen op 31 December 1954) en de
Staatsfondsen aangehouden door de Bank.

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

Betalingsunie; toen echter de terugbetalingen in Juli 1954 door de
Betalingsunie en door de debiteurlanden de noodzakelijkheid ener
provisie deden verdwijnen, werd de Schatkist hiervan de begunstigde;
als tegenprestatie kocht zij het saldo terug van het trekkingsrecht op
het Internationaal Monetair Fonds, dat zij in 1952 aan de Bank had
overgedragen, zeggefr 1,5. milliard. Een derde factor was in
November de inschrijving door de banken op fr 1,8 milliard obli-
gatiën van de lening met 20 jaar looptijd, door middel van schatkist-
certificaten met ten hoogste één jaar looptijd. Tenslotte traden de
banken op verschillende, tijdstippen als koper op de rentenmarkt op.
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De evolutie van de geldcirculatie wordt niet alleen bepaald door
de stand van de betalingsbalans en door het verloop van de openbare
financiën, doch ook door de nieuwe middelen die ten behoeve van
het bedrijfsleven in de vorm van bankkredieten aan bedrijven en
particulieren worden geschapen.

Die kredieten, die behalve III Juli en bij de jaarwisseling, in
1953 tamelijk stabiel waren
gebleven, namen van April
1954 af verder uitbreiding.
Zoals vorig Jaar veroor-
zaakten de vooruitbeta-
lingen der belastingen in
Juli een stijging van de
kredietverlening, die achter-
af slechts in geringe mate
werd teniet gedaan. De
voorbereiding van de jaar-
wisseling bracht de gebrui-
kelijke uitzetting teweeg.

Bankkredieten aan bedrijven en particulieren
(millioenen franken)

I
Gedee!te ondergebracbt

Einde maand bij het buiten het Totaa!
bankwezen bankwezen

(1)

1950 Juni ......... 28.100 I 3.300 I 31.400
1952 December ... 38.361 I 8.169 46.530
1953 November ... 37.459 I 8.879 46.338

December ... 40,301
I

7.771 48.072
1954 Januari ...... 38.879 8.798 47.677

Februari ...... 38.612 9.052 47.664
Maart ......... 38.977 8.826 47.803
April ......... 39.026 9.701 48.727
Mei ............ 38.832 9.893 48.725
Juni ......... 39.m4 9.458 49.032
Juli ......... 41.113 8.734 49.847
Augustus ... 40.377 9.055 49.432
September ... 40.327 9.452 49.779
October ...... 40.649 9.991 50.640
November ... 41.408 9.445 50.853Dit verloop houdt

hoofdzakelijk verband met
de hoge industriële en
commerciële bedrijvigheid, alsmede met de toenemende verkopen op
afbetaling.

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

De kredieten aan de in het buitenland gevestigde bedrijven, die
ca. 7 pCt van het totaal vertegenwoordigden, namen slechts lichtjes toe.

De last van een aanzienlijk bedrag van de aanvankelijk door de
banken verleende kredieten, wordt door andere instellingen gedragen.
Op de vervaldagen van Maart, Juni, Juli en November vloeide een
deel der door die instellingen aangehouden wissels naar de banken
terug. Op die tijdstippen stegen de door deze laatste gefinancierde
bedragen sterker .dan de gezamenlijke kredietverlening aan het par-
ticulier bedrijfsleven.
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De banken hebben hun discontokrediet verhoogd. Dank zij de
versterking van hun -werkmiddelen, en vooral van de deposito 's,
konden de banken hun kredietfaciliteiten aan bedrijven en partien-
lieren uitbreiden zonder dat zij in dezelfde verhouding het herdisconto
behoefden aan te spreken.

De voorschottennamen eveneens uitbreiding. De prolongaties en
voorschotten op effecten omvatten de bedragen, die krachtens het
besluit van 22 Maart 1952 werden gemobiliseerd door de houders
van niet rentegevende schatkistcertificaten, welke de tegenwaarde
vormen van de « speciale rekeningen E.B.U. ». Hun verloop werd
beïnvloed door de geleidelijke vermindering en daarna de verdwijning

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

(millioenen franken)

Disconto Voorschotten

Herdis· Prolongaties
Eind·

Einde maand totaalHandels· conteerde en voor .. Diverse
papier wissels Tot.al schotten debiteuren

Totaal
(2) op effecten

.----
I

1950 Juni ......... 8.282 3.696 11.978 744 12.891 13.635 25.613

1952 December ... 11.482 7.902 19.884 1.180 14.749 15.929 35.313
1953 November ... 11.375 7.048 18.423 1.509 15.222 16.731 35.154

December ... 11.880 8.025 19.905 1.512 15.792 17.304 37.209
1954 Januari ...... 12.118 6.796 18.914 1.388 15.601 16.989 35.903

Februari ...... 12.872 I 6.188 19.060 1.364 15.848 17.212 36.272
Maart ......... 13.335 6.977 20.312 1.561 15.779 17.340 37.652
April ......... 12.681 7.140 19.821 1.547 16.286 17.833 37.654
Mei ......... 11.631 7.631 19.262 1.474 16.308 17.782 37.044
Juni ......... 11.886 7.699 19.585 1.125 16.678 17.798 37.383
Juli ......... I 9.831 9.163 18.994 1.303 17.108 18.411 37.405
Augustus ... I 10.761 8.4.36 19.197 1.236 16.864 18.100 37.297
September ... 11.740 7.758 19.498 1.168 16.831 17.999 37.497
October ...... 13.120

I
7.035 20.155 985 16.753 17.738 37.893

November ... 12.204 7.693 19.897 1.465 16.968 18.433 38.330

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

(2) Vooral bij de .Nationale Bank van België en het Herdiscontering- en Waarborginstituut, doch excl.
de op de markt herdisconteerde wissels.

der voorschotten op die speciale certificaten, welke bij het begin van
het jaar een maximum-bedrag van fr 647 millioen bereikten. De rente-
voet op die voorschotten, die aanvankelijk, in 1952, 5,5 pCt bedroeg,
was geleidelijk verlaagd geworden tot 3,5 pCt, daarna tot 3 pCt en

- 34-



tenslotte tot 2,75 pCt op 29 October' 1953; hij bleef op dit peil tot
aan de vereffening van de speciale rekeningen in October 1954.

De acceptverplichtingen der depositobanken stegen van
fr 8,1 milliard in December 1953 tot fr 8,5 milliard in November 1954.

Acceptverplichtingen
der depositobanken (1)

Het lopende bedrag der door vreem-
de banken geaccepteerde deviezenwissels
bleef tijdens dezelfde periode tamelijk
stabiel en bereikte resp. fr 732 en
fr 736 millioen.Die wissels diendenhoofd-
zakelijk voor de financiering van de
katoen- en wolinvoer.

Millioenen
frankenEinde maand

1950 Juni ! 4.668
1952 December 9.134
1953 November

December
1954 Januari

Februari .
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September ."
October
November

7.755
8.136

8.127
8.135
8.344
8.393
8.366
8.425
8.428
8.417
8.423
8.508
8.456

Daarentegen stegen de bankaccepten
m Belgische franken van fr 7,4 milliard
op het einde van 1953 tot fr 7,7 milliard
op het einde van November. Ongeveer
87 pCt dier wissels werd ter visering aan
de Bank voorgelegd. De geviseerde bank-
accepten in Belgische franken dienden

(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.

vooral tot financiering van de invoer;
doch de stijging van het uitstaande bedrag sloeg uitsluitend op de
wissels ter financiering van de uitvoer, welke wissels in November
25 pCt van het totaal vertegenwoordigden tegen 22 pCt in Decem-
ber 1953.

De door de Bank geviseerde handelsaccepten bestaan daarentegen
bijna uitsluitend uit papier voor financiering van de uitvoer : op
30 November 1954 bereikten zij, zoals op 31 December 1953,
fr 1,1 milliard.

De spreiding per land of per monetair gebied van de geviseerde
accepten ter dekking van invoertransacties stemt vrij getrouwovereen
met de geografische indeling van het handelsverkeer.' Daarentegen
blijkt dergelijke overeenstemming te ontbreken wat de accepten ter
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dekking van de uitvoer betreft. Bovendien bereikte het bedrag dier
wissels in een bepaalde periode getrokken, meestal geen 10 pCt van
de uitvoer derzelfde periode.

Het totale uitstaande bedrag der geviseerde en niet geviseerde
bank- en handelsaccepten in Belgische franken bereikte in November
fr 8,8 milliard tegen fr 8,5 milliard in December 1953.

Uitstaande geviseerde bank- en handelsaccepten
(milliarden franken)

Invoer Uitvoer

Einde maand
E.B.u··1 Dollar-

I
Andere

I
E.B.u·'1 Dollar-

I
Andere

I
Totaal Totaal

landen gebied landen landen gebied landen

I
1952 December ...... 2,7 1,6 1,2 5,5 0,6 0,2 1,9 2,7

1953 November ......... 3,2 0,8 1,1 5,1 0,8 0,3 1,4 2,5
December ......... 3,3 0,8 1,0 5,1 0,9 0,3 1,3 2,5

1954 Januari ......... 3,1 0,9 0,9 4,9 0,9 0,2 1,3 2,4
Februari ......... 3,1 0,8 0,9 4,8 0,9 0,2 1,3 2,4
Maart ............ 3,4 0,8 0,9 5,1 0,9 0,3 1,4 2,6
April ............ 3,5 0,9 0,8 5,2 0,9 0,3 1,3 2,5
Mei ............... 3,5 0,8 0,7 5,0 1,0 0,3 1,4 2,7
Juni ............... 3,5 0,9 0,8 5,2 1,0 0,3 1,5 2,8
Juli ............... 3,3 0,8 0,9 5,0 1,0 0,3 1,7 3,0
Augustus ......... 3,3 0,8 1,1 5,2 0,9 0,4 1,6 2,9
September ...... 3,2 0,8 1,1 5,1 1,0 0,4 1,5 2,9
October ......... 3,1 0,8 1,1 5,0 1,0 0,4 1,4 2,8
November ......... 3,1 0,8 1,1 5,0 1,1 0,4 1,3 2,8

Een aanzienlijk deel van dit papier wordt op de markt verhandeld
door tussenkomst van het Herdiscontering- en Waarborginstituut.
Dit laatste mobiliseert hiervan trouwens veranderlijke bedragen voor
eigen rekening. De omvang van zijn portefeuille wordt bepaald door
zijn daggeldleningen. De lopende wissels die hiermee niet kunnen
gefinancierd, worden bij de Bank herdisconteerd. Dit herdisconto
ondergaat aldus de invloed van de wijzigingen in de geldmarktver-
houdingen : het bleef, evenals vorig jaar, binnen tamelijk beperkte
grenzen, behalve op de vervaldagen van Juli, Augustus.en December.

De discontotarieven van het Herdiscontering- en Waarborg-
instituut werden in 1954 tweemaal aangepast.

Op 9 Februari werden de tarieven voor de wissels op meer
dan 120 dagen, ter financiering van de invoer of uitvoer, verlaagd
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ten belope van 1/8 tot 1/2 pCt. Hierdoor werd het verschil tussen
de onderscheiden regimes verkleind. Immers, de differentiële percen-
tages voor aankoop van wissels, die tot dusver door het Instituut
werden toegepast en er algemeen toe strekten de in dollars betaal- .
bare uitvoer en de invoer uit de lidstaten van de Europese Betalings-
unie te bevorderen, waren niet meer zo verantwoord na de kentering
die zich in de Belgisch-Luxemburgse stand in de Europese Betalings-
unie had voorgedaan.

Herdiscontering· en Waarborginstituut en Nationale Bank
Handelspapier en voorschotten aan bedrijven en particulieren

(millioenen franken)

Nationale Bank
Herdiscontering-

Einde maand en Waarborg- Voorsohotten
instituut Handelspapier

op overheidsfondsen Totaal

(1) (2)

I I
I

I
1950 Juni .................. 1.623 4.646 ~ 531 5.177
1952 December ............ I 2.596

I
9.152 560 I 9.712

1953 December ............ 2.498 8.320 948 I
9.268

1954 Januari ............... 3_372 6.501 492

I
6.993

Februari ............... 3.807 4.968 344 5.312
Maart .................. 1.790 7.919 1.162 9.081
April .................. 2.919 6.082 1.179 I 7.261
Mei ..................... 2.248 7.121 910 8.031
Juni .................. 2.245 7.585 I 1.032 8.617
Juli ..................... i 1.942 10.332 1.272 11.604
Augustus ............ 2.521 8.568 1.044 9.612
September ............ 2.336 7.558 886 8.444
October ............... 2.413 6.218 585 6.803
November ............ 2.544 7.284 757 8.041
December ............ 2·021 9.512 291 9.803

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

rekeningen.

Op 14 September vereenvoudigde het Instituut zijn tarieven. Met
ingang van die datum verschillen de percentages nog alleen volgens
de looptijd van het papier; behoudens voor de wissels getrokken voor
uitvoer naar het dollargebied en die van een bevoorrecht regime
blijven genieten, zijn zij dus dezelfde zowel voor de invoer als voor
de uitvoer. Alleen de percentages voor de wissels ter financiering van
veiligheidsvoorraden werden niet gewijzigd; zij bleven vastgesteld
op 2 3/4 pCt, d.i. de discontovoet van de Bank voor de geaccepteerde,
bij een bank gedomicilieerde wissels.

- 37-



De evolutie der portefeuille handelspapier van de Bank wordt
sterk beïnvloed door .do bedragen aan wissels die door het Her-
discontering- en Waarborginstituut worden gecedeerd. Als krediet-
.gever in laatste instantie ondervindt de Bank de uiteindelijke invloed
van de vraag- en aanbod-verhoudingen op de geldmarkt. Behalve in
Februari en in October overtrof haar portefeuille het bedrag in de
overeenstemmende maanden van 1953. Bij de Juli-ultimo bereikte zij
fr 10,3 milliard ten gevolge van de geldkrapte ontstaan door de
uitgifte van de 4,25 pCt lening met 20 jaar looptijd. Op die datum
bedroeg het herdisconto van het Herdiscontering- en Waarborg-
instituut en dat van de banken resp. fr 3,9 milliard en fr 5,2 milliard.
Bij het einde van het jaar deed zich de normale stijging voor en de
portefeuille handelspapier bereikte fr 9,5 milliard tegen fr 8,3 milliard
het jaar tevoren.

De voorschotten op overheidsfondsen, waarm de voorschotten
wegens mobilisatie der cc speciale rekeningen E.B.U. » begrepen zijn,
vertoonden een aan de handelsportefeuille gelijl:aardig verloop. Het
bedrag bleef overigens veel meer beperkt.

De-disconto- en rentetarieven door de Bank toegepast, werden
niet gewijzigd. Sinds 29 October 1953 bleef het percentage voor de
geaccepteerde, bij een bank gedomicilieerde wissels, dat als een type-
percentage kan worden beschouwd, vastgesteld op 2,75 pCt.

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

Onder de verschillende kredietvormen op korte en halflange
termijn waarop de Belgische uitvoerders een beroep kunnen doen,
zijn de geviseerde bank- en handelsaccepten van de grootste betekenis.

De duur van de kredietfaciliteiten toegestaan in de vorm van door
de Bank geviseerde bankaccepten, strekt zich voor de financiering der
betalingstermijnen over het algemeen tot vijf jaar uit. In beginsel
worden die kredieten bij het Herdiscontering- en Waarborginstituut
of, door zijn tussenkomst, in de markt gedisconteerd, zo hun looptijd
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korter is dan twee jaar. Het papier met een langere looptijd kan bij
de Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid worden
gemobiliseerd. De Bank aanvaardt accepten ter herdisconto zo zij nog
maar 120 dagen te lopenhebben.

Einde September beliepen de geviseerde bankaccepten voor de
uitvoer fr 1,6 milliard, d.i. fr 469 millioen meer dan in Septem-
ber 1953. De geviseerde handelsaccepten bereikt.en op dezelfde daturn
fr 1,2 milliard, d.i. een stijging van fr 54 millioen.

Hoewel de discontoverrichtingen grotendeels betrekking hebben
op door de Bank geviseerde accepten, houdt het Belgische bankwezen
eveneens andere wissels ter financiering van de uitvoer aan.

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

(milliarden franken)

1
81-12-19521 80-9-1958

1

81-12.19581 80-9-1954

Kredieten aan het bedrijfslefJen fJ001 financiering fJan
de uitfJoer
Accepten geviseerd door de Nationale Bank :

bankaccepten ............................................. 1,7 1,2 1,5 1,6
handelsaccepten .......................................... 1,0 1,2 1,1 1,2

Niet geviseerde bankaccepten .............................. (a) (a) (a) (a)
Andere kredieten toegestaan door banken e,n parasës-

1,3tale instellingen ............................................. 1,0 1,2 1,4
Fabricagekredieten .......................................... 0,8 1,1 1,5 1,1

Totaal ......... 4,5 4,7 5,4 5,3

Tussenkomst van de Nationale Delcrederedienst ...... 4,0 4,5 4,3 4,1
-
Kredieten verleend door de Schatkist en de Notionole

Bank
Europese Betalingsunie .................................... 15,0 13,3 13,4 8,5
Lidstaten van de E.B.U. .................................... 4,5 3,5 3,6 0,6
Andere bilaterale betalingsakkoorden ..................•.. 0,4 ·0,2 0,3 0,3,

(a) Onbepaald.

Bovendien verlenen de banken voorschotten aan buitenlandse
correspondenten voor de financiering van handelsverrichtingen bij de
uitvoer.

Tenslotte dienen nog de fabricagekredieten vermeld, die tijdens
de periode van uitvoering der door het buitenland geplaatste orders
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worden verstrekt. Alleen diegene waarvoor tegelijkertijd een herdis-
contokrediet bij het Herdiscontering- en Waarborginstituut bestaat,
zijn gekend. Of de banken al dan niet laatstgenoemde kredietverlening
hebben aangesproken, wordt hier buiten beschouwing gelaten, want
er werd verondersteld dat die fabricagekredieten geheel door de
uitvoerders zelf werden aangewend in de bankinstellingen die deze
kredieten hebben verleend. Mits dit tweeërlei voorbehoud mag het
bedrag der fabricagekredieten einde September op IT 1,1 milliard
geraamd worden.

Ten einde de overheidssector van het krediet in staat te stellen
de uitvoerders een maximum steun te verlenen opdat zij aan aanbeste-
dingen in het buitenland zouden kunnen deelnemen, over de
levering van uitrustingsgoederen zouden kunnen onderhandelen en,
in geval de markt tot stand komt, de bestellingen zouden kunnen
uitvoeren en de vereiste betalingstermijnen toestaan, richtte de Rege-
ring, op 12 September 1952, het Adviserend Coördinatie-comité voor
de Financiering op. halflange termijn van de uitvoer (Cofinex) op.

De zaken die in de loop van 1954 ter onderzoek aan dit Comité
werden voorgelegd, bedroegen in totaal ca. fr 3 milliard.

Dossiers, ter waarde van fr 828 millioen, werden door de aan-
vragers ingetrokken of voor een voorafgaand onderzoek vanwege
de Nationale Delcrederedienst of voor aanvulling teruggezonden.

Ten belope van fr 2,1 milliard werd een gu~stig advies uitgebracht
voor zaken die werden aanvaard, hetzij door de Nationale Maat-
schappij voor Krediet aan de Nijverheid, hetzij door het Herdiscon-
tering- en Waarborginstituut, hetzij in gemeenschappelijk overleg
door beide instellingen samen, elk voor hun deel. Geen enkele
aanvraag moest worden afgewezen bij gebrek aan financiële middelen.
Bedoelde fr 2,1 milliard vertegenwoordigt echter niet alle werkelijk
uitgevoerde transacties, want verschillende aanvragen hadden betrek-
king op zaken in aanbesteding of onderhandeling waarvoor de bestel-
ling aan de belanghebbenden niet werd toegewezen.'
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Alhoewel de waarborgen verleend door de Nationale Delcredere-
dienst geen eigenlijke financieringsbijdragen zijn, vergemakkelijken
zij niettemin de mobilisatie der vorderingen van de uitvoerders bij de
banken. In September bedroegen de werkelijk door de Dienst aan-
gegane verplichtingen, d.w.z. de waarborgen verbonden aan trans-
acties in uitvoering, fr 4 milliard tegen fr 4,3 milliard bij het einde
van vorig Jaar.

De kredietverlening van de monetaire overheid onder bilaterale
of multilaterale betalingsovereenkomsten draagt een ander karakter
dan de individuele financiering van de uitvoer. Die overheidskredieten,
welke ter beschikking van de debiteurlanden worden gesteld, zijn
een middel tot financiering van hun betalingsbalans in Belgische
franken; zij bevorderen aldus indirect de uitbreiding van de verkoop
van Belgische en Luxemburgse producten. Op 30 September bereikten
zij fr 9,4 milliard tegen fr 17 milliard één jaar vroeger. Die vermin-
dering is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de daling der netto-vorde-
ringen op de Europese Betalingsunie en op de lidstaten van deze
laatste, krachtens de regeling van Juni 1954.

De wijze van tussenkomst van de Bank in de financiering der
bilaterale hetalingsovereenkomsten, afgesloten of nog af te sluiten
met landen die niet of geen deel meer uitmaken van de Europese
Betalingsunie, .werd gewijzigd bij de aanvullende overeenkomst van
14 September 1954 tussen de Staat, de Bank en de Nationale
Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid.

Krachtens die overeenkomst zal de Bank, die voordien met eigen
middelen de gehele uitvoering der akkoorden verzekerd had, nog
alleen haar tussenkomst verlenen in de mate waarin zij een debetstand
vertoont in het raam van die akkoorden. De financieringsverplich-
ling door de Bank aangegaan, ial nochtans voor elk akkoord dat
met een vreemd land wordt of zal worden afgesloten, een tussen de
Staat en de Bank te bepalen maximum-bedrag niet overtreffen.
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In uitvoering van diezelfde overeenkomst ging de Nationale
Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid de verplichting aan haar
tussenkomst te verlenen tot een beloop van twee milliard wanneer
de door de Bank verleende kredieten het voorziene maximum voor
iedere overeenkomst afzonderlijk of voor de gezamenlijke overeen-
komsten zullen bereikt hebben.

Onder de instellingen 'waarvan de verbintenissen door de Staat
gewaarborgd zijn, is het Rentenfonds de enige die voor vrij aanzien-
lijke bedragen, doch bij tussenpozen, een beroep doet op de voor-
schotten van de Bank. Het doet zulks in zover de geldmiddelen, die

het zich op de geldmarkt buiten verreke-
.ning aanschaft, niet volstaan om ZIJn
portefeuille te financieren.

Kredietverlening
aan de Instelltngen
waarvan de
verbintenissen door
de staat
gewaarborgd zijn

Kredietverlening door de Bank
aan de instellingen

waarvan de verbintenissen
door de Staat

gewaarborgd zijn In 1954 hebben twee factoren in
tegengestelde richting de obligatie-aan-
kopen en -verkopen van het Fonds
beïnvloed : de vaste noteringen op de
obligatiënmarkt en de grote omvang der
door de overheid uitgegeven langlopende
leningen. Tot September wogen beide
invloeden ongeveer tegen elkaar op en het
obligatiënbezit van het Fonds hield zich
ongeveer binnen dezelfde grenzen als
vorig jaar. Tijdens die periode deed het
Fonds, wegens momentele verminde-
ringen van het daggeldaanbod, een beroep

op het krediet van de Bank, en wel einde April-begin Mei en van half-

Einde maand
franken

Millioenen

1950 Juni
1952 December
1953 December
1954 Januari

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

3.356
445

6
6

536
6

224
1.125

9
13
12

954
1.183

Juni tot de eerste week van Augustus af.

In het laatste kwartaal daarentegen groeide ZIJn obligatiënbezit
sterk aan en, ondanks de ruime callgelden, vereiste zijn financiering
een herhaald beroep op de Bank.
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Na een stijging van fr 5,4 milliard in Januari tot fr 6,3 milliard Daggeldmarkt

in Maart kromp het daggemiddelde der omzetten op de daggeldmarkt
ononderbroken tot fr 3,9 milliard in Juli. Naderhand ging het op-
nieuwopwaarts en bereikte in November fr 6,4 milliard, het hoogste
peil van het jaar.

De inzinking omstreeks het midden van 1954 trofde verrich-
tingen op de markt in verrekening zowel als buiten verrekening.

Zoals in het verleden bleef het particuliere bankwezen de voor-
naamste geldlener in verrekening. In het derde kwartaal deden de
inschrijvingen op de lening 1954-1974, eerste reeks, de vooruitbeta-
ling der belastingen en de bankbiljettenbehoeften in de verlofperiode
de beschikbare middelen van de banken slinken, weshalve deze laatste
hun daggeldleningen verminderden.

Daggeldmarkt
(millioenen franken)

Gelden uitgeleend door de Ontleende gelden door
Totaal der

Daggemiddelden verhandelde niet het H.W.I. het /-- 8nde~~-bedragen verrekenende
instellingen

verrekenende voor eigen Rentenfonds instellingen
instellingen rekening

____ ~. _.,-_w .•·___ •• _. ___ ·___ w. ___ " __ • I

I
I1950 Ie halfjaar ......... 4.296 2.400 I 1.896 2.024 1.955 317

1953 ..................... 5.391 I 3.071

i

2.320 2.843 2.153 395
1954 ..................... 5.336 ! 2.752 2.584 2.733 2.295 308
1954 Januari ............ 5.369

I
3.348 2.021 3.300 1.774 295

Februari ...........• 5.655 3.177 2.478 3.477 1.875 303
Maart ..............• 6.338 3.313 I 3.025 3.498 2.492 348
April 5.576 I 3.178 i 2.398 3.017 2.284 275................ I
Mei .................. 5.281 2.740 I

2.541 2.679 2.294 308
Juni ............... 4.612 2.498 , 2.114 2.312 1.948 352
Juli .............. : ... 3.930 2.265 1.665 1.928 1.613 389
Augustus ......... 4.843 2.321 2.522 2.415 2.084 344
September ......... 5.145 2.398 2.747 2.914 1.949 282
October ............ 5.534 2.644 2.890 2.547 2.712 275
November ......... 6.368 2.735

I
3.633 2.456 3.626 286

December ......... 5.428 2.431 2.997 2.235 2.942 251

Gedurende de eerste maanden van 1954 hadden de andere verre-
kenende instellingen vrij belangrijke bedragen verstrekt. Naderhand
was dit niet meer het geval. Het totaal der op de.markt in verrekening
aangeboden gelden bereikte in de laatste maanden dan ook niet meer
het peil bij het begin van het jaar.
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Sedert het grootste deel der bijdragen in de Hijksdienst voor
Maatschappelijke Zekerheid maandelijks en niet meer trimestrieel
wordt afgedragen, werd het volume der door die instelling uitgeleende
kapitalen meer stabiel. Nochtans werden nog topcijfers aangetekend
in de eerste dagen van Februari, Mei, Augustus en November.

De rentevoet voor het daggeld bleef vastgesteld op 1,25 pCt.

De spaarmiddelen van particulieren en bedrijven worden, hetzij
III vaste kapitaalgoederen en voorraden geïnvesteerd, hetzij aan-
gewend voor financiële beleggingen, en meer in het bijzonder voor
termijn- of spaardeposito 's, hetzij gebruikt voor effectenaankopen of
hypothecaire leningen.

Financiële
beleggingen

Algemene Spaar- en Lijfrentekas
Inlagen op particuliere spaarboekjes

(millioenen franken)

Maandgemiddelden I Stortingen I Terug· I Overschotbetalingen
------ --~----,...-

I
I

1950 Ie halfjaar ............ 828 612 216
1953 ........................... 1.100 807 293
1954 ........................... 1.112 895 217
1954 Januari ............... 1.438 684 754

Februari ............ 1.112 757 355
Maart .................. 1.074 958 116
-April .................. 1.023 969 54
Mei ..................... 982 942 40
Juni .................. 1.026 1.002 24
Juli ..................... 1.306 Ü15 291
Augustus ............ 1.041 813 228
September . '" . '" . '" (fi) 1.012 867 145
October . '" '" '" '" '". (fi) 1.116 865 251
November ......... (fi) 975 835 140
December ......... (fi) 1.239 1.032 207

De termijnreke-
ningen en de deposito-
boekjes bij de banken
stegen van fr 16,8 mil-
liard in November
1953 tot fr 20 milliard
één jaar later, d.i. een
toeneming m et fr
3,2 milliard tegen
fr 2,6 milliard in de
vorige twaalf maanden .

De deposito's op
particuliere spaar-
boekjes bij de Alge-

mene Spaar- en Lijfrentekas gingen er eveneens op vooruit : met
inbegrip van de gekapitaliseerde rente, bereikten zij ca. fr 49,4 milliard
op het eindevan 1954 tegen fr 45,5 milliard op het einde van 1953.

(fi) Voorlopige cijfers.

Het overschot der inleggingen op de terugbetalingen, gemiddeld
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fr 217 millioen per maand, was nochtans kleiner dan in 1953. De
inleggingen bleven op peil, doch de opvragingen vermeerderden. Het
tamelijk hoge bedrag van deze laatste is vooral toe te schrijven aan de
aankopen van duurzame goederen, aan de omvang van de woning-
bouwen aim de inschrijvingen op overheidsleningen.

De emissies van Staatswege overtroffen de aflossingen met
fr 16,6 milliard. In 1953 was voor fr 10 milliard meer geëmitteerd
dan afgelost.

Verschillende parastatale instellingen deden eveneens een
beroep op de kapitaalmarkt, met name de Nationale Maatschappij van
Belgische Spoorwegen voor fr 2,9 milliard en de Regie van Telegraaf
en Telefoon voor fr 2,2 milliard, incl. een eonversielening groot
fr 1,4 milliard.

De Kolonie gaf harerzijds op de Belgische markt een lening van
fr 2,2 milliard uit.

Tenslotte bedroegen de netto-emissies van aandelen en obligatiën
door industriële en handelsmaatschappijen, met inbegrip van de
Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid, van Januari
tot November fr 4 milliard, zegge fr 0,5 milliard meer dan in de over-
eenkomstige periode van vorig jaar.

Daar er verder in de bouwnijverheid een drukke bedrijvigheid
heerste, bereikten de hypotheekinschrijvingen, welke voor het
grootste deel met hypotheekleningen gepaard gaan, zowat fr 19,5
milliard, d. i. fr 2 milliard meer dan in 1953.

Na de zwakke bedrijvigheid op de contant- en termijnmarkt der Effectenbeurzen

aandelen van de Brusselse Beurs in 1953 volgde een krachtige weder-
opleving van het eerste kwartaal af. Het totaal der omzetten was het
hoogste dat sedert het einde van de oorlog werd aangetekend.
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In overeenstemming hiermee steeg het algemeen indexcijfer der
aandelennoteringen .op de contantmarkt te Brussel en te Antwerpen,
van 242 op l' Januari
tot 321 op 15 Decem-
ber 1954. De stijging
was nagenoeg alge-
meen. Zij was bij-
zonder sterk - meer
dan 50 pCt - in de
sectoren zink, lood en
mijnen, glas- en sple-
gelglasfabrieken, waar-
van de producten zeer
werden gevraagd.

Op de obligatiën-
markt werden de note-
ringen vaster ondanks
de omvang van de
Staatsemissies, zodat de kapitalisatievoet er verder daalde.

Markt der niet vast rentende waarden

Indexoijfer
der Doteringen
Basis : 1986 •

1938 = 100
(1)

Kapitaalomzetten
per maand

(millicenen frankenl
(2)

Periode

----------------------- - .- ------ ---

1950 Ie halfjaar •••......
1953 ••.•.................

--,- .__._-_...._-' -

171 873
237 1.370
279 2.266
244 1.226
248 1.609
246 2.550
256 2.114
275 2.485
278 2.218
286 2.705
297 2.103
303 2.622
295 2.118
300 2.397
316 3.046

1954

1954 Januari .
Februari .
Maart .
April .
Mei ..
Juni .
Juli ..
Augustus ..
September .
October .
November
December .........

(1) Beurzen te Brussel en Antwerpen. Contantmarkt, de Iste

en de 15e van iedere maand.
(2) Beurs te Brussel. Contant- en termijnmarkt.

Rendement van de vast rentende effecten

I

4 pCt Leningen - Vervaldag 5 tot 10 jaar
Geünificeerde

Begin periode
sohnld Staat

I
Parastatalen

I
Vennoot-
schappen

(1) (1) (2)
I

I

1950 Juli .............................. 4,35 4,64 I 4,67 5,91
i1953 Januari ........................ 4,48 4,72 I 4,84 6,21

1954 Januari ........................ 4,33 4,49 I 4,46 5,88
Februari ........................ 4,32 4,38 4,32 5,60
Maart ........................... 4,34 4,47 4,41 5,74
April ........................... 4,32 4,43 4,36 I 5,68
Mei .............................. 4,32 4,44 4,36 5,84
Juni ........................... 4,80 4,40 4,22 5,88
Juli ........................... I 4,25 4,33 4,24 5,73
Augustus ..................... 4,26 4,29 4,29 5,71
September ..................... 4,22 4,10 4,15 5,47
October ........................ 4,22 4,17 4,22 5,44
November ..................... 4,21 4,27 4,83 5,41
December ..................... 4,21 4,35 4,36 5,35

(1) Geheel op bepaalde datum terugbetaalbare leningen.
(2) Leningen terugbetaalbaar met annuïteiten.
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Het rendement der geünificeerde schuld, dat vorig jaar van
4,48 pCt tot 4,33 pCt gedaald was, ging verder terug tot 4,20 pCt
op het einde van 1954. Een gelijklopende beweging deed zich voor in
de rendementen der andere Staatsleningen en der obligatiën van
parastatale instellingen en particuliere vennootschappen.
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ECONOMISCHE EVOLUTIE

De inspanningen die de wereldeconomie sedert het midden van
1952 geleverd heeft om de economische gevolgen van de Korea-oorlog
uit te schakelen, legden de grondslagen voor de herneming die zich
in 1954 ontwikkelde.

In de Verenigde Staten daalde het nationaal inkomen tot in het
derde kwartaal van 1954, doch een heropleving tekende zich af in
de laatste drie maanden van het jaar. De Europese economie bleek
voldoende hersteld om de lichte achteruitgang van de Amerikaanse
eonjunctuur op te vangen.

Het uitblijven van elke speculatieve voortvarendheid kenmerkt
de jongste herneming. Op de wereldmarkten bleven de stijgingen van
de grondstoffenprijzen over het algemeen binnen matige grenzen.
Verschillende producten, inzonderheid in de landbouwsector, konden
trouwens vóór het laatste kwartaal hun toestand niet verbeteren.

De kentering die zich in de Belgisch-Luxemburgse economie
voordeed, vertoonde eveneens gelijkaardige tendenzen : zij betrof
nagenoeg uitsluitend de geproduceerde hoeveelheden en niet de
prijzen, behalve dan de stijgingen in de metaalnijverheid tijdens het
tweede halfjaar.

Aangewakkerd door de drukke bedrijvigheid in de metaal- en in
de bouwnijverheid en mede dank zij de bevestiging van de vooruit-
gang die reeds vroeger in de meeste andere sectoren was geboekt,
overtrof de industriële voortbrenging in de herfst de vorige topcijfers.
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Steenkolenmijnen

De wijzigingen in de totale invoer- en uitvoerwaarde hadden een
aanzienlijke stijgi~g van het nadelig saldo der handelsbalans tot gevolg.
Dat verschijnsel is kenmerkend voor perioden van opgaande
conjunctuur hier te lande, uit hoofde van de gestegen grondstoffen-
behoeften en de ongunstige wending van de ruilvoet. Het toegenomen
tekort kwam tot uiting in het handelsverkeer van de Belgisch-Luxem-
burgseEconomische Unie zowel met het dollargebied als met de
lidstaten van de Europese Betalingsunie. Tegenover laatstgenoemde
landengroep werd echter in de loop van het vierde kwartaal een batig
saldo opgetekend.

De werkloosheid verminderde sterk onder invloed van de toe-
nemende industriële werkgelegenheid en van de tewerkstelling der
werklozen door de provinciale en de gemeentelijke overheid.

Op het gebied van de economische samenwerking in Europa
werd het afgelopen jaar gekenmerkt door het openstellen van de
gemeenschappelijke markt voor speciale staalsoorten, door een betere
werking van de markten die in 1953, in het raam van de Europese
Gemeenschap voor Kolen et Staal, geopend werden en door een zekere
vooruitgang op de weg naar de vrijmaking van de handel.

Steenkoolproductie
(duizenden tonnen)

Bron : Algemene Directie van het Mijnwezen

I I
Productie

Maondgemiddelden Productie per werk-
bare dag

1948 ..................... 2.224 87,7
1951 ..................... 2.472 97,9
1952 ..................... 2.532 100,3
1953 .....- ................ 2.505 99,3
1954 .................. (v) 2.436 95,5
1954 1° kwartaal ...... 2.557 100,9

2e » ...... 2.408 97,6
3e " ...... 2.275 86,4
4e " ... (v) 2.503 97,5

(v) Voorlopige cijfers.

De bedrijvigheid III de
steenkoolnijverheid liep emgs-
zins terug : de extractie ver-
minderde inderdaad van
30 millioen t III 1953 tot
29,2 millioen t in 1954.

Tegelijkertijd daalde het
aantal op het einde van het jaar
tewerkgestelde mijnwerkers van
134.294 tot 124.997 eenheden .
Daal' het effectief sterker afnam

dan de productie, gaf de productiviteit per arbeider een verdere voor
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uitgang te zien : het daggemiddelde bereikte 783 kg tegen 755 kg het
jaar voordien. Die vorderingen wijzen op de voortschrijdende
rationalisatie en wederuitrusting in de steenkolenmijnen.

De leveringen van Belgische steenkool op de binnenlandse
markt liepen tot het einde van de zomer verder terug in verband met
een inkrimping van 17 pCt in de aankopen der cokesfabrieken
en van 8 pCt in de afzet van huisbrandkolen. Van de maand
September af trad een vastere marktstemming in.

De handel met het buitenland breidde zich uit. De gemiddelde
steenkoleninvoer per maand vermeerderde van 202.249 t in 1953
tot 338.457 t over de eerste negen maanden van 1954. Die stijging
houdt hoofdzakelijk verband met de toegenomen aankopen van Duitse
steenkool, waarvan het maandgemiddelde verhoogde van 70.392 t in
1953 tot 184.818 t gedurende de eerste negen maanden van 1954.

De uitvoer van Belgische steenkool nam verder uitbreiding :
van Januari tot November bereikte hij 4.699.410 t tegen 3.642.779 t
in 1953. Hij werd begunstigd door de toelagen verstrekt in het raam
van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal.

De voornaamste afzetgebieden waren naar rangorde: Nederland,
Frankrijk en Italië. Voorts leverde de steenkoolnijverheid aanzienlijke
hoeveelheden aan het Verenigd-Koninkrijk en, in de laatste maanden
van het jaarlaan de Duitse Bondsrepubliek.

Nadat de steenkolenvoorraden het zeer hoge peil van 4 millioen t
bij het einde van Juli bereikt hadden, liepen zij terug tot 2,8 mil-
lioen t op het einde van het jaar, dank zij de seizoenherneming in het
laatste kwartaal.

De binnenlandse steenkolenprijzen ondergingen geen enkele
wijziging en blijven verder onderworpen aan het omslagstelsel
ingevoerd door de Hoge Autoriteit van de Europese Gemeenschap
voor Kolen en Staal. De toelagen van de Belgische Schatkist en van
de Gemeenschap lagen iets beneden de in 1953 toegekende bedragen.
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Cokesfabrieken

Electriciteit

Gas

De totale bijdrage van 1 Januari tot 30 September 1954 beliep
fr 804,8 millioen, waarvan fr 674,2 millioen dienden tot verlaging van.
de binnenlandse prijs en fr 130,6 millioen tot ondersteuning van de
verkoop van Belgische steenkool in de andere landen van de
Gemeenschap.

Het verschil tussen de Belgische en de Westduitse prijzen nam
lichtjes toe.

De maandelijkse cokesproductie steeg van 496.056 t in 1953
tot508.074 t over de eerste elf maanden van 1954. De voorraden
krompen in van 201.013 t op het einde van 1953 tot 133.181 t op
het einde van November 1954.

De gemiddelde uitvoer per maand, met inbegrip van de afzet
door het Groothertogdom Luxemburg, vermeerderde van 68.371 t in
1953 tot 75.500 t over de eerste negen maanden van 1954. België
voerde hoofdzakelijk uit naar Frankrijk, Hongarije en Denemarken.

De goede stemming op de staalmarkt had de vastere noteringen
op de cokesmarkt tot gevolg, ook al bleven de officiële tarieven tot
einde November ongewijzigd.

De voortbrenging van electrische stroom bereikte een maand-
gemiddelde van 868.532 millioen kWh over de eerste elf maanden van
1954 tegen 817.150 millioen kWh in 1953. Die aangroei met 6,3 pCt
is toe te schrijven aan de herneming in de nijverheid.

Twee nieuwe centrales werden opgericht om te voorzien in de
steeds toenemende vraag.

De maandelijkse gashoeveelheden voor het openbare verbruik
stegen van 61,6 millioen ma in 1953 tot 64,2 millioen m" gedurende
de eerste tien maanden van 1954.
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De totale gasvoortbrenging vermeerderde, in verband met het
herstel in de ijzer- en staalnijverheid, van gemiddeld 147 millioen m"
per maand in 1953 tot 159 millioen ma over de eerste negen maanden
van 1954.

De productie van de petroleumraffinaderijen ging er merkbaar Minerale oliën

Op vooruit, dank zij de uitbreiding van het raffineervermogen.

Petroleumraffinaderijen
Bron : Ministerie van Financiën - Bestuur der Accijnzen

Productie

In bewerking Stookoliën
Maandgemiddelden Ruwe petroleum Lichte oliën

I
(kiloliters) (kiloliters) Fuel-oil Andere

(tonnen) (tonnen)

1948 .................................... 23.611 3.123 9.220 3.351

1951 .................................... 82.648 18.476 32.889 16.040

1952 .................................... 254.779 60.918 107.543 39.729

1953 .................................... 307.675 78.508 111.631 65.948

1954 (eerste 11 maanden) ......... 354.910 92.809 121.669 73.307

1954 le kwartaal ..................... 275.787 73.248 98.707 52.344
2e » ..................... 385.804 102.254 124.618 81.282
3e » ..................... 387.827 98.392 135.478 80.580
October-November ............ 377.875 99.607 130.975 81.377

Op de binnenlandse markt namen de behoeften ononderbroken
toe met de ontwikkeling van het autoverkeer, het stijgend verbruik
van stookolie in de nijverheid en in de huiskachels.

De uitvoer naar de buurlanden nam, behoudens voor benzine,
verder toe.

De groothandelsprijzen, die bij het begin van het jaar in lichte
mate stegen, slonken vervolgens met 4 pCt onder invloed van de
daling der wereldprijzen.

Bij het einde van 1953 had de ijzer-en staalnijverheid een periode
van aanpassing doorgemaakt, die noodzakelijk bleek wegens de

IJzer- en staal-
niJverheid
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buitensporigheden van de hoogconjunctuur veroorzaakt door de
Korea-oorlog, alsook wegens de opening van de gemeenschappelijke
markt. Het herstel dat zich bij het begin van het jaar aftekende, ont-
wikkelde zich snel met ingang van het tweede kwartaal. Van Januari
tot Juni overtrof de productie lichtjes het peil van 1953, waarna zij
zeer hoge cijfers bereikte. Tijdens de laatste maanden bleek het produc-
tievermogen benuttigd tot een grens waar de kostprijzen buiten
verhouding tot de verkoopprijzen gaan stijgen.

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

Bron : Nationaal Instituut voor de Statistiek

Maandgemiddelden I Ruwijzer I Ruwstaal I
Afgewerkt

stenl

1948 ........................ 328 321 259
1951 ........................ 404 417 324
1952 ........................ 398 416 314
'1953 ........................ 351 366 280
1954 (eerste10 maand.) (v) 379 400 294
1954 le kwartaal ............ 357 880 286

2e » ............ 376 399 284
3e » ............ 393 410 296
October (v) ............ 416 438 344
November (v) ......... 431
December (f1) ......... 440

I..

Sedert het begin
van het jaar hebben
verschillende factoren
de markt gesteund. De
Hoge Autoriteit der
Europese Gemeenschap
voor Kolen en Staal
besloot met ingang van
1 Februari een stren-
gel' toezicht te houden
over de prijsschalen
die door de onder-

nemingen worden medegedeeld, doch een afwijking van 2,5 pCt
in beide richtingen toe te laten. De nieuwe prijstarieven door de onder-
nemingen ingediend, kwamen neer op oen daling van bijna 5 pCt
t.o.v. de tarieven van Mei 1953, die niet in acht genomen werden. De
aankondiging van die maatregelen veroorzaakte gedurende de eerste
weken van het jaar een belangrijke toevloeiing van bestellingen met

(v) Voorlopige cijfers,

een eerder speculatief karakter.

Van de lente af deed de sterke toeneming van de bedrijvigheid
ID de bouwnijverheid en in de verwerkende industrieën in West-
Europa de orders aangroeien, te meer daar, na aanwending der toe-
gelaten marge van 2,5 pCt in neerwaartse richting, een verdere prijs-
daling op de gemeenschappelijke markt weinig waarschijnlijk was.
Overigens, de stijging van de ijzer- en staalprijzen, eerst in het
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Verenigd-Koninkrijk in Mei en daarna in de Verenigde Staten, had een
sterkere vraag in de overzeese landen ten gevolge; de Britse en Duitse
hoogovenbedrijven, die zeer door hun binnenlandse markt in beslag
genomen waren, konden slechts beperkte hoeveelheden staal voor de
uitvoer bestemmen.

De Verenigde Staten bleven afzijdig van de algemene herneming,
ook al heerste er een betere stemming in het laatste kwartaal van het
jaar. De Amerikaanse firma's voerden geen sterkere concurrentie op
de wereldmarkten en hun prijzen bleven tamelijk hoog, behalve wat
de platen betreft. .

De herneming van de vraag naar ijzer- en staalproducten in de
loop van 1954 ging niet gepaard met een plotse stijging der note-
ringen, zoals dit in 1950 en in 1951 het geval was. De in Februari
gepubliceerde prijstarieven van de gemeenschappelijke markt onder-
gingen geen enkele algemene wijziging, doch de Belgische produ-
centen schaften in het derde kwartaal de prijsafslag van 2,5 pCt af,
waarna ze de toegelaten marge van 2,5 pCt in de andere richting
gingen toepassen. Krachtens een arrest van het Hof van Justitie van
de Gemeenschap op 21 December, zou de toepassing der prijsmarges
in strijd zijn met de tekst van het Verdrag.

De eenheidsprijzen bij de uitvoer daalden van fr 5.208 per t
in het vierde kwartaal van 1953 tot fr 4.833 in het derde kwartaal
van 1954. De minima-noteringen voor handelsstaal, vastgesteld voor
de uitvoer door de firma's die de overeenkomst van Brussel onder-
tekenden, werden door achtereenvolgende verhogingen in de loop
van het tweede halfjaar van fr 4.000 per t in het begin van Januari
op fr 4.800 bij het einde van het jaar gebracht (fr 4.300 voor de
leveringen aan de Verenigde Staten en Canada).

Dank zij een levendig herstel in het laatste kwartaal, overtrof
de uitvoerhoeveelheid haar gemiddelde van 1953, ondanks de zwakke
verkoop op de Amerikaanse markt. Naar waarde vertoonde de uitvoer
een lichte teruggang ten gevolge van de daling der eenheidsprijze~.
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Metaalverwerkende
nijverheid

De werking van de gemeenschappelijke markt der Europese
Gemeenschap voor Kolen en Staal vergemakkelijkte de uitvoer naar
de Duitse markt en 'bracht bovendien een belangrijke verkoopstroming
naar Frankrijk teweeg. Daar anderzijds Nederland verder grote
bestellingen plaatste en de aankopen door het overzeese sterlinggebied
opwogen tegen de teruggang van de invoer door het Verenigd-
Koninkrijk, ging de totale uitvoer naar de lidstaten van de Europese
Betalingsunie er op vooruit.

Venezuela en Peru bleven onze voornaamste cliënten in Latijns-
Amerika. Oe Braziliaanse markt bleef gesloten, terwijl Argentinië zijn
aankopen hernam.

Het zwaartepunt van de wederuitrusting in de ijzer- en staalnij-
verheid, dat hoofdzakelijk bij de staalfabrieken lag, wordt nu meer
verlegd naar de hoogovens en de inrichtingen voor behandeling der
grondstoffen.

De Hoge Autoriteit der Europese Gemeenschap voor Kolen
en Staalopende op 1 Augustus de gemeenschappelijke markt voor
de speciale staalsoorten, waarvan België vrij geringe hoeveelheden
voortbrengt.

In de metaalverwerkende nijverheid heerste over het geheel
een betere toestand dan in 1953. De nieuwe bestellingen, waarvan
sommige voor militaire doeleinden, vermeerderden aanzienlijk zowel
op de binnenlandse markt als bij de uitvoer.

De zeer hoge cijfers der totale leveringen weerspiegelen de toege-
nomen afzet op de binnenlandse markt.

De verbetering, die eerst tot enkele sectoren beperkt bleef,
breidde zich in de loop van het jaar tot nagenoeg de ganse nijverheid
uit.

Wat de producten van eerste verwerking betreft, stak. de drukke
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bedrijvigheid die tijdens het tweede halfjaar in de draadtrekkerijen
en bij de producenten van gegalvaniseerde platen heerste, sterk af
tegen de toestand in de staalgieterijen en in de ijzersmelterijen die aan
dit herstel weinig of niet deelnamen.

In de scheeps-
bouw werden de
bestellingen opnieuw
aangevuld dank zij de
Russische orders bij
het begin van het jaar;
ID de scheepsherstel-
lingsbedrijven, die aan
scherpe schommelin-
gen onderworpen zijn,
trad tijdens de lente een
herstel in, waarop in

Metaalverwerkende nijverheid (1)
(milIioenen franken)

Bronnen : Fsbriruétel en Nationaal Instituut voor de Statistiek

I Opgenomen I
I

Afzet
Maandgemiddelden Uitvoer in het

bestellingen binnenland

1948 ........................... 3.158 1.109 2.044
1951 ........................... 4.392 1.587 2.243
1952 ........................... 4.018 1.568 2.545
1953 ........................... 3.543 1.531 2.401

1954 (eerste 11 maand.) (v) 4.704 1.588 3.211
1954 Ie kwartaal ............ 4.837 1.511 3.120

2é » ............ 4.608 1.650 3.269
3é » (v) ...... 4.744 1.601 3.197
October-November (v) 4.587 1.590 3.278

(1) Incl. onder-aannemingen. Basis der telling verruimd sedert 1954.
(v) Voorlopige cijfers.

de zomermaanden een
teruggang en in de herfst andermaal een wederopleving volgden.

In de automobielnijverheid ontwikkelde zich de montage in een
versneld tempo : het aantal ineengezette wagens steeg met ca. 65 pCt
t.o.v. vorig jaar. De invoer van volledig gemonteerde autovoertuigen
is sedert 1 Januari 1954 verboden, doch bepaalde voorlopige contin-
genten werden voor Europese merken toegekend.

De vliegtuignijverheid ontving belangrijke militaire bestellingen.

Onder de fabrieken van spoorwegmaterieelonderhield de sector
der Diesellocomotieven een goede bedrijvigheid, dan wanneer de
bouwers van personen- en goederenwagons met moeilijkheden te
kampen hadden.

In de overige sectoren bleef de productie zowel van metalen
verbruiksgoederen als van productiemiddelen op peil of steeg meestal
verder; in de electro-technische constructie werd tijdens het tweede
halfjaar opnieuween ontwikkeling van de bedrijvigheid geboekt.

- 57-



Non·ferro metalen

. De uitvoer van metaalfabrikaten maakte gedeeltelijk de terug-
gang van vorig jaar goed. Het aandeel van Nederland alleen vertegen-
woordigde ca. 22 pCt van de totale afzet in het buitenland, tegen
17,2 pCt in 1953; de producten in al de sectoren, doch vooral de auto-
voertuigen, werden door die verruiming van de Nederlandse markt
begunstigd. De aankopen van Duitsland, Frankrijk en de Skandina-
vische landen namen iets toe, terwijl die van het Verenigd-Koninkrijk,
na de uitzonderlijk hoge cijfers in 1952, zich sedert de inzinking in
1953 niet meer herstelden. De leveringen aan de U.S.S.R. namen in de
loop van het tweede halfjaar aanzienlijk uitbreiding.

Kongo, de voornaamste overzeese cliënt, nam 18 pCt van de
totale afzet af, d.i. iets minder dan vorig jaar; de Kolonie kocht rollend '
materieel, schepen en allerhande uitrustingsgoederen. De Verenigde
Staten werden naar rangorde de derde buitenlandse cliënt; hun aan-
kopen betroffen vooral getrokken draad, motoren, materieel voor de
glasnijverheid. Ook de verschepingen naar Latijns-Amerika maakten
vooruitgang, dank zij de grotere uitvoer naar Columbia; daarentegen
bleven de Argentijnse en de Braziliaanse markt practisch gesloten tot
in het laatste kwartaal.

In het Verre Oosten werd de verminderde afzet in Indonesië
goedgemaakt door de uitvoer van rollend materieel naar Indië en
Pakistan. De meer vrijheidsgezinde invoerpolitiek van Australië
maakte het mogelijk de verschepingen naar die markt te vermeerderen.

In de non-ferro metaalnijverheid verbeterde de algemene gang
van zaken t.O.V.het gemiddeld peil van 1953. In de sector van het
ruw zink evenaarde het productievolume bijna zijn vóóroorlogs
cijfer. Een lichte verbetering deed zicheveneens voor in de tin-
nijverheid, terwijl in de sector van het ruw koper de productie sedert
1952 weinig veranderde. De nijverheid van het ruw lood ondervond
moeilijkheden in de ertsvoorziening . Wat de halffabrikaten betreft,
handhaafde zich de vooruitgang die, ondanks de invoerbeperkingen in
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sommige landen, tijdens het tweede halfjaar van 1953 werd gemaakt.
De verwerking van speciale en zeldzame metalen nam uitbreiding.

Behalve voor tin vertoonden de wereldprijzen der voornaamste
non-ferro metalen van de zomermaanden af een herstel, dat sterk
afstak tegen de eerder zwakke stemming in het eerste halfjaar.

Productie van non-ferro metalen
(tonnen)

Bron : Union des Industries des Métaux Don ferreux

I

Ruwe producten

I
Maandgemiddelden

I I I
Halffabrikaten

Koper Zink Lood Tin

1948 ........................ 11.350 12.827 5.503 1.023 12.322
1951 ........................ 11.846 16.741 5.887 835 16.470
1952 ........................ 12.227 15.567 6.285 849 13.007
1953 ........................ 12.527 16.179 6.041 821 12.833
1954 (eerste 10 maanden) . 12.738 17.786 5.956 942 14.032

1954 Ie kwartaal ............ 11.899 17.430 5.821 872 13.215
26 » ............ 13.110 18.123 5.700 1.017 13.810
3e » ............ 13.043 17.998 6.039 795 14.066
October ............... 12.923 (1) 17.591 (1) 6.424 (1) 967 (1) 17.044

(1) Beweeglijke kwartaalgemiddelden.

Na de vaste prijzen in het eerste kwartaal brokkelden de tin-
noteringen af en op het einde van December lagen ze 6 pCt
hoger dan bij het begin van het jaar. Zodra de overeenkomst
tot de regularisatie van de markt door een voldoend aantal productie-
en verbruikslanden zal bekrachtigd zijn, zal de Internationale Tinraad
bijeenkomen om de modaliteiten van zijn tussenkomst te bepalen.

Gedurende de eerste maanden van 1954 vertoonde de koper-
markt tekenen van verzwakking, bij zoverre dat Chili en de Verenigde
Staten stelselmatig hun voortbrenging beperkten. Dank zij de
Amerikaanse aankopen voor de voorraadvorming, waarmee grote
hoeveelheden Chileens koper gemoeid waren, sloeg de tendens tot
aangroei der .wereldvoorraden om; wekenlange stakingen in Chili en
in de Verenigde Staten veroorzaakten een gevoelige schaarste van het
derde kwartaal af. Hierdoor steeg de notering van geraffineerd koper
op de Londense markt: een maximum van £ 305 per ton werd bereikt
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tegen £ 234 bij het begin van het jaar. In October liep de prijs terug,
waarna hij andermaa~ klom tot £ 290 op het einde van het jaar.

Onder invloed van de Amerikaanse aankopen gingen de lood- en
zinknoteringen te Londen in het tweede halfjaar opwaarts, en wel tot
resp. £ 107 en £ 84 per ton tegen £ 89,5 en £ 74,5 bij het begin van
het jaar. De fundamentele onevenwichtigheid van de tinmarkt kwam
door die voorraadaankopen van de regering niet tot uiting.

Op de binnenlandse markt bewogen de prijzén binnen enge
grenzen. Doch in de laatste maanden van het jaar viel een stijging op
te merken, die voor het koper 7,7 pCt bereikte.

De uitvoer liep verder iets terug wegens de verzwakking van
de Amerikaanse vraag. De verkoop in het Verenigd-Koninkrijk bleef
tamelijk zwak. Op de andere buurmarkten werd de afzet gehandhaafd
en af en toe zelfs verruimd.

Chemische
nijverheid

De toeneming van de voortgebrachte en uitgevoerde hoeveel-
heden en de kentering in de prijzen en in de werkgelegenheid getuigen
van de geleidelijke verbetering in de chemische nijverheid.

Over het algemeen bleven de gespecialiseerde bedrijven van een
tamelijk gunstige eonjunctuur genieten. De productie van zuiverende
middelen, springstoffen, plastics en fotografische producten bleek
zich sneller te ontwikkelen dan die in de zware chemische nijverheid.

De algemene stijging van de uitvoer verbergt uiteenlopende
strekkingen al naar gelang de bestemming. Terwijl de afzet in Neder-
land en Duitsland afgetekend vermeerderde, liepen de verzendingen
naar het Verenigd-Koninkrijk en de Verenigde Staten terug. De
inkrimping van de verkoop op de Amerikaanse markt is nagenoeg
geheel toe te schrijven aan de onderbreking van de uitvoer van stik-
stofmeststoffen die, begin 1953, een grote uitbreiding had geno~en.
In het Verenigd-Koninkrijk hielden de verminderde aankopen in het
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buitenland, in weerwil van de vrijmaking van de Invoer, verband
met de uitbreiding van de productie.

In de loop van het jaar hebben verschillende belangrijke produ-
centen zich verenigd om een petro-chemische fabriek op te richten,
die grotere hoeveelheden basisstoffen ter beschikking van de Belgische
nijverheid zal stellen.

Het herstel in de textielnijverheid hield aan, vooral dank zij de Textielnijverheid

toeneming van de buitenlandse vraag.

Van Januari tot November 1954 overtrof de uitvoerhoeveelheid
met 13 pCt die van de overeenkomstige maanden van 1953. De binnen-
landse vraag handhaafde zich op een hoog peil.

Afgezien. van een lichte daling der wolnoteringen, bleven de
grondstoffen prijshoudend. De prijzen der fabrikaten waren iets lager.

In de wolnijverheid hield
de productie zich op het peil der
eerste elf maanden van het jaar
1953. De voorraden werden
verder aangevuld. Sommige
sectoren echter, en inzonderheid
de kammerijen, de wasserijen en
de kamwolspinnerijen, werden
getroffen door een scherpe
mededinging vanwege de Franse
nijverheid, die in belangrijke
mate rechtstreeks door de over-
heid gesteund werd. De invoer uit Frankrijk nam met de helft toe.
De tapijtindustrie, die vooral op de afzet in de Verenigde Staten is aan-
gewezen, ondervond de terugslag van de conjunctuurdaling daar te
lande.

Productie der wolwasserijen en -kammerijen
(tonnen)

Bron : Verbond der Belgische Textielnijverheid

Maandgemiddelden I Wasserijen IRammerijen

1948 ..................... 2.282 1.700

1951 ..................... 1.296 1.326
1952 ..................... 1.152 1.079
1953 ..................... 1.670 1.618
1954 (eerste 11 maand.) 1.469 1.397
1954 le kwartaal ...... 1.453 1.535

2e » ...... 1.628 1.459
3e » ...... 1,431 1.379
October-November. 1.311 1.125
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Daarentegen groeide de bedrijvigheid in de weverijen. In de
eerste maanden van het jaar werden voor de U.S.S.R. belangrijke
orders uitgevoerd. De productie slonk in het begin van de zomer, doch

Productie der wolspinnerijen en -weverijen
Bron : Nationa.l Instituut voor de Statistiek

Indexcijfers Spinnerijen

van de productie

I
Weverijen

(1938 = 100) Il'amwol Kaardwol

1948 .................. 126 138 124
1951 .................. 124 131 160
1952 .................. 104 124 130
1953 .................. 124 165 155
1954 (eerste 10 m.) 131 151 156
1954 1° kwartaal ... 121 163 157

2e " ... 127 150 143
3e " ... 132 127 158
October ...... 163 191 189

een levendig herstel volgde
in de herfst onder begunsti-
ging van een minder sterke
Nederlandse mededinging.
De kaardwolspinnerijen, die
in de weverijen hun voor-
naamste afzetgebied vinden,
haalden voordeel uit die
kentering.

Duidelijker nog was
de wederopleving III de

katoennijverheid. Hier nam de uitvoerhoeveelheid afgetekend toe en
er werd een goede binnenlandse verkoop onderhouden.

De katoenweverijen wisten
hun afzet in het buitenland,
inzonderheid III het sterling-
gebied, uit te breiden. De uit-
voer van katoenen tapijten ont-
wikkelde zich eveneens, doordat
de sterkere vraag vanwege het
Verenigd-Koninkrijk l'mm op-
woog tegen de gekrompen uit-
voer naar de Amerikaanse
markt. De spinnerijen werden
begunstigd door de verbetering

in de bedrijvigheid der katoen- en tapijtweverijen, hun voornaamste
cliëntele op de binnenlandse markt. Nederland behield de eerste plaats
onder hun buitenlandse markten, gevolgd door de Skandinavische
landen. Bovendien werden dit jaar belangrijke leveringen aan
Indonesië geboekt.

Xatoenproductie
Bron : Nationaal Instituut voor de Statistiek

Indexcijfers I Spinnerijen Ivan de productie Weverijen
(1938 = 100) (1)

1948 ..................... 107 (2)127
1951 ..................... 142 160
1952 ..................... 108 125
1953 ..................... 118 135
1954 (eerste10 maand.) 129 153
1954 Ie kwartaal ...... 135 155

2e » ...... 129 152
3e » ...... 120 147
October ......... 144 174

(1) Zuivere en met rayonvezels gemengde katoen.
(2) Katoen en fibraan.
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De juteproductie bleef belangrijk, doch steeg niet verder.
De Indische mededinging werd sterker aangevoeld, vooral op de Ame-
rikaanse markt, die met de Unie van Zuid-Afrika ons voornaamste
buitenlands afzetgebied vormt.

In de vlasnijverheid deed
zich geen verbetering voor. De
meest getroffen sectoren zIJn
de vlasvezelbereiding en de
spinnerijen; de weverijen, die
een minder gespecialiseerd mate-
rieel bezitten, konden overscha-
kelen naar de fabricatie van
stoffen waarin katoen en rayon
ZIJnverweven.

Vlasproductie

Bron : Nationaal Instituut voor de Statistiek

Indexcijfers

I I
van de productie Spinnerijen Weverijen

(1938 = 100)

1948 ..................... 90 55
1951 ..................... 148 90
1952 ..................... 131 88
1953 ..................... 111 82
1954 (eerste10 maand.) 103 81
1954 Ie kwartaal ...... 111 77

2" » ...... 92 78
3e l> ...... 99 81
October ......... 125 101

In de rayon- en fibraan-
nijverheid werden daarentegen meuwe vorderingen gemaakt. De
grotere afzet in de Oostelijke landen en Indië maakte de inzinking
van de uitvoer naar de Verenigde Staten goed. Op de binnenlandse
markt werd de afzet begunstigd door de verbetering in de rayon-
weverijen, die minder met de Nederlandse concurrentie te kampen
hadden.

In de particuliere en parastatale sector van de bouwnijverheid Bouwnijverheid

heerste een levendige bedrijvigheid. Het aantal toegekende bouw-
premiën bereikte een maandgemiddelde van 1.737 voor de eerste drie
kwartalen van het jaar, d.i. 130 meer dan over de overeenstemmende
periode van 1953; met ingang van October daalde dit aantal in sterke
mate.

Het groot aantal woningen in aanbouw begunstigde de productie
van bouwmaterialen.
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Voedselbedrl1ven

De steenbakkerijen deden zonder moeilijkheden hun productie
van de hand, doch deze laatste werd gehinderd door een abnormaal
vochtige zomer. De prijzen bleven vast en de voorraden matig.

Ook in de glas- en spiegelglasfabrieken was de gang van zaken
bevredigend. Niet alleen bleek de binnenlandse vraag zeer druk, doch
de uitvoer bereikte hoge cijfers.

Productie van bouwmaterialen
Bron : Nationaal Instituut voor de Statistiek

Cement Vlakglas Gewone
Maandgamlddelden (duizenden (indexcijfer baksteen

(millioenen
tonnen) 1938 = 100) stuks)

1948 ..................... 278 82 215
1951 ..................... 366 94 195
1952 ..................... 343 57 169
1953 ..................... 386 86 172
1954 (eerste 10 msand.) 370 t1 91 t1 176
1954 lé kwartaal ...... 271 88 109

2e » ...... 411 83 187
3e » ...... 416 100 224
October ......... 403 t1 103 t1 203
November ...... t1 346 v 175

(v) Voorlopige cijfers.

In de cement-
fabrieken bleef de pro-
ductie belangrijk, al
was ze iets lager dan
vorig jaar. De uitvoer
naar Nederland was
even groot als in 1953
en hij vermeerderde
naar Belgisch-Kongo;
hij verminderde echter
gevoelig naar de

meeste andere landen; op de binnenlandse markt kromp de verkoop
iets in.

Een aantal takken in de sector der steengroeven verkeerden
verder in een onzekere toestand. De productie van porfiersteenslag en
zandsteen overtrof niet het peil van 1953; zij werd geremd door het
gebruik van minder harde steen, door de concurrentie van het Rijnse
grint en door de voltooiing van bepaalde militaire werken.

De ceramische bedrijven verhoogden hun fabricage van ver-
scheidene bouwmaterialen, en met name van wand-, vloertegels en
dakpannen. Zij leverden eveneens meer aarden vaatwerk. De productie
van vuurvaste steen bleef echter middelmatig.

Over het geheel evenaarde de bedrijvigheid van de voedsel-
industrieën in 1954 nagenoeg het peil van vorig jaar ..
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Op de binnenlandse markt bleef het afzetvolume practisch
ongewijzigd, dochde stijging van sommige prijzen deed de totale
afzetwaarde toenemen.

Gedurende de eerst elf maanden verminderde de uitvoer met
36 pCt naar hoeveelheid en met 22 pCt naar waarde t.o.v. 1953; die
teruggang trof vooral de suiker-, de olie- en de vleesconserven-
fabrieken.

,1 '

De productie en de verkoop door de meelfabrieken bleven
zoals vorig jaar iets beneden de vóóroorlogse cijfers. Het percentage
van inmenging van inheemse tarwe werd boven de 30 pCt gehouden,
ten einde de afzet van de totale binnenlandse oogst vqu 1953 te
verzekeren.

De bedrijvigheid in de beschuit- en dieetvoedselfabrieken bleef
op hetzelfde niveau. Een sterke mededinging deed zich op de markt
gevoelen : de invoer uit Nederland steeg meer dan de uitvoer
daarheen.

Tijdens de eerste negen maanden van 1954 werden 916 millioen
liter melk in demelkerijen aangevoerd tegen 851 millioen voor
dezelfde periode van 1953.Die toegenomen productie vond haarweer-
slag op de bedrijvigheid in de zuivelnijverheid (boter, afgeroomde
melk, kaas); belangrijke overschotten werden opgeslagen en de
prijzen waren over het algemeen neerwaarts gericht.

In de margarinefabrieken werd de binnenlandse afzet begunstigd
door een toenemend verbruik; hij steeg van 66.801 t voor de eerste
elf maanden van 1953 tot 76.621 t over de overeenstemmende periode
van 1954. Gedurende diezelfde periodenam de fabricage met
15 pCt toe.

De suikerproductie in het landbouwjaar 1953-1954 overtrof met
75.000 t die van het jaar 1952-1953. De voorraden liepen dan ook
verder op, ondanks een stijging met ca.. 2.300 t vanhet maandelijkse



verbruik in het binnenland. In 1953 was de uitvoer uitzonderlijk
hoog geweest, in verband met de inwerkingtreding van de Interna-.
tienale Suikerovereenkomst op 1 Januari 1954; voor de eerste tien
maanden van 1954 vertegenwoordigde hij nog slechts 43 pCt naar
hoeveelheid en 52 pCt naar waarde van de buitenlandse afzet
gedurende dezelfde periode van het vorige jaar.

Het verminderde chocoladeverbruik deed de bedrijvigheid sterk
teruglopen.

Het maandgemiddelde van de voortbrenging in de distil-
leerderijen slonk van 23.358 hl tot 18.800 hl van het ene jaar op
het andere, in weerwil van de vermeerdering van de uitvoerwaarde
met 41 pCt.

In de bierbrouwerijen verzwakte de bedrijvigheid, in verband
met de ongunstige invloed van het aanhoudend slechte weder op het
binnenlands verbruik. De uitvoer ging iets toenemen. De concentra-
tiebeweging werd verder voortgezet: in November bedroeg het aantal
ondernemingen in bedrijf maar 535 eenheden meer tegen 645 in 1950
en 1.141 in 1938.

In de vruchtenconservenfabrieken maakte de productie een
merkelijke vooruitgang. T.o.v. de overeenkomstige maanden van
vorig jaar verdrievoudigde de confituuruitvoer naar hoeveelheid en
verdubbelde hij naar waarde.

De uitvoerwaarde van groentenconserven steeg wegens de
tamelijk hoge prijzen.

Dank zij een regelmatig toegenomen verbruik verruimden de
vleesconservenfabrieken hun verkoop op de binnenlandsemarkt :
deze laatste biedt dan ook gunstige vooruitzichten. Daarentegen bleef
de uitvoer over het algemeen vrij zwak, afgezien van enkele belang-
rijke leveringen aan de Verenigde Staten in de loop vanhet eerste
kwartaal van 1954. Het Verenigd-Koninkrijk heeft practisch zijn

- 66-



aankopen in België stopgezet. Het verlies van die traditionele markt
werd dan ook scherp aangevoeld.

D,einspanningen lot rationalisatie en verhoging van de producti-
viteit werden in de voedselbedrijven voortgezet.

Dank zij een sterke vraag zowel hier te lande als in het buiten-
land en een verzachting van de Nederlandse concurrentie bereikten
de papier- en kartonfabrieken een bijzonder hoge productie. In de
flessenfabrieken, tafelglasfabrieken en andere holglasbedrijven ver-
meerderde de voortbrenging met 35 pCt t.o,v. vorig jaar en bereikte
het hoogste cijfer sedert 1951.

Generlei verbetering deed zich voor in de ledernijverheid. De
looierijen en de schoenfabrieken produceerden ongeveer dezelfde
hoeveelheden als in 1953.

Het verbruik van sigaren en sigarillo 's nam van 1953 tot 1954
met een 15 pCt toe, terwijl dat van sigaretten en rooktabak ongewijzigd
bleef. De fabricage van sigarillo's steeg met het verbruik, doch dit
was niet het geval voor sigaren, waarvan de invoer toenam.

In de diamantnijverheid steeg de bedrijvigheid verder, zij het
ill een geringer tempo dan in 1953. Tijdens de eerste elf maanden
vermeerderde 'de getelde uitvoerwaarde voor geslepen en nijverheids-
diamant met 14 pCt t.O.V.de overeenkomstige periode van 1953. Van
de maand Juni af werd de productie door staking geremd. Een ver-
schuiving der werkloze arbeidskrachten naar andere economische
sectoren tekende zich duidelijker af.

De diamantnijverheid ondervond de nadelige invloed van de
uiteenlopende prijsbeweging voor ruwe sierdiamant en voor uitge-
voerde diamant, die de winstmarges doet inkrimpen. De officiële prijs
voor geslepen diamant bij de uitvoer daalde van een gemiddélde 'van
£ 38,5 per karaat in 1952 tot £ 36 in 1953 en tot ca. £34,5 in 1954.
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Vergeleken met de eerste elf maanden van 1953 steeg de officiële
invoer van ruw diamant met 9 pCt. Ondanks die verbetering hebben.
de ongeoorloofde transacties nochtans een deel van de grondstof,
waarvan de voorziening ontoereikend wordt geacht, naar het buiten-
land afgeleid.

Het vooruitzicht van de hernieuwing in 1955 van het leverings-
contract tussen de Société Internationale Forestière et Minière du
Congo en de Diamond Corporation Ltd voor de duur van vijf jaar,
laat verhopen dat meer aan de behoeften aangepaste hoeveelheden
grondstof voor de nationale nijverheid zullen voorbehouden worden.

Landbouw Blijkens de telling van 15 Mei 1954 der landbouw- en tuinbouw-
bedrijven groter dan één are, verminderde de landbouwoppervlakte

Oppervlakte van verschillende teelten
(duizenden hectaren)

Brou : Nationaal Instituut voor de Statistiek

Teelt (1)

Broodgranen
,waarvan : Tarwe

Rogge

Secundaire granen . " " ,... , " " " "
waarvan : Haver

Nijverheidsgewassen ,,"""""'"
waarvan : Suikerbieten

Vlas ." " .. " " " " ,"
Cichorei " ... " .. ".
Tabak """.""""

Aardappelen

Weiland

Groenvoer

Andere teelten "."""""",,,,,,,,,

Totaal

(1) Bedrijven groter dan één are.

15 Mei 1953 15 Mei 1954

259,1 273,8
170,3 184,1
81,7 82,1

258,3 232,8
161,4 ).52,3

95,7 94,4
58,9 56,8
32,4 32,0
0,9 2,8
2,0 1,6

89,2 93,1

820,7 815,0

61,1 65,9

170,9 166,6

1.755,0 1.741,6

in één jaar met 13.400 ha. Die langzame inkrimping, welke verschil-
lende jaren terug aanving, is vooral te wijten aan de uitbreiding
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der stedenen verkeerswegen, aan de uitvoering van militaire werken
en aan de herbebossing van de Ardennen.

Nochtans vermeerderde het broodgraanareaal, vooral dat van
tarwe, welke teelt door de valorisatiepolitiek wordt aangemoedigd.
De teelt van nijverheidsgewassen en secundaire graangewassen,
waarvan de prijzen in 1953 waren geslonken, ging daarentegen
achteruit. De cichoreiteelt maakte hierop uitzondering : de beteelde
oppervlakte werd in één jaar tijds. ruim verdriedubbeld. De markt
van dit product werd gesaneerd en de prijzen waren opwaarts gericht.

De groenten-, fruit- en bloementeelten in open lucht krompen
lichtjes in, terwijl diezelfde teelten onder glas enigszins uitbreiding
namen, dank zij het groter verbruik van vroege groenten, vruchten
en bloemen.

De huidige ramingen wijzen op een daling van de opbrengst van
het merendeel der teelten in 1954.

Het aanhoudend, ongunstig zomerweer heeft de graanoogsten
zeer beschadigd. De vochtigheid tastte het suikergehalte der suiker-
bieten aan; die factor, samen met deinkrimpingvan de beteelde opper-
vlakte, veroorzaakte een daling van de suikerproductie van 398.637 t
in 1953 tot ca. 342.000 t in 1954. Daarentegen verhoogde de
opbrengst per hectare van aardappelen en van vlas, resp. met 40 pCt:
en 20 pCt t.O.V.vorig jaar.

De vooruitgang van de motorische drijfkracht deed het aantal
landbouwpaarden verder slinken : in één jaar verminderde het met
ca. 13.000 stuks: tegelijkertijd wijst de laatste telling vanhet tractoren-
park op een toeneming met 3.000 eenheden.

De rund- en varkensstapel vermeerderde resp. met 45.000 en
52.000 stuks, zodat zich een zekere overproductie voordeed die de
vleesprijzen ging beïnvloeden.
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Vervoerwezen

Voor het eerst sedert het einde van de oorlog hebben de hoender-
kwekers hun teelt lichtjes verminderd.

verkoopprijzen van
landbouwproducten,
opgemaakt dool' het
Ministerie van Land-
bouw, bleef practisch
ongewijzigd : 382 voor
de eerste elf maanden

van 1953 en 381 voor de overeenstemmende periode van 1954,
terwijl het indexcijfer van de productiekosten van 473 tot 488

De lossingen werden
beïnvloed door een sterke
toeneming van de invoer

van granen en minerale oliën. De aanvoer van ertsen en de inwaartse
doorvoer gingen daarentegen achteruit.

Veestapel
(duizenden stuks)

Bron : Nationuul Instituut voor de Statistiek

[15 Mei 1U531

---~~~~~o~-w--pa-a--rd-en-- :-I- 220,6

Runderen 2.327,5
953,1

Veestapel (1)

waarvan : melkkoeien ..

1.258,2Varkens

(1) Bedrijven groter dan één are.

verhoogde.

Internationale zeescheepvaart in de haven
van Antwerpen

(duizenden metrieke tonnen)

Brou : Nationaal Instituut voor de Statistiek

Mnundgemiddelden
Aungevo,erde Afg~voerde

goederen goederen

1948 ..................... 1.149 597

1951 ..................... 1.261 1.169

1952 ..................... 1.304 986

1953 ..................... 1.201 1.147

1954 (eerste 9 maand.) 1.252 1.061

1954 le kwartaal 1.187 1.033
2e » 1.196 1.089
3e » 1.373 1.061
October 1.168

Het gemiddeld
maandindexcijfer der

15 Mei 1954

207,7

2.372,5
971,0

1.310,2

Een drukke bedrijvig-
heid kenmerkte de zee-
scheepvaart in de Antwerpse
haven in 1954. De aanvoer
nam toe, doch de afvoer
vertoonde een matige terug-
gang. De tonnage der bin-
nengevaren schepen over-
trof het topcijfer van 1953.

Bij de afvoer is de teruggang te wijten aande vermindering van
de verschepingen van steenkool en minerale oliën, daar de verkoop
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van die producten zich meer naar Frankrijk en het Rijnbekken uit-
breidde ten koste van het vervoer ter zee.

Het daggemiddelde der als dokwerkers ingeschreven gecontro-
leerde werklozen kromp verder in, en wel van 5.027 eenheden in
December 1953 tot 3.822 eenheden in October 1954. Die daling is
afgetekend groter dan die van het aantal als dokwerkers ingeschreven
arbeiders, dat tijdens dezelfde periode met slechts 273 eenheden
verminderde.

Het aantal regelmatige scheepvaartlijnen verminderde van 234
op het einde van December 1953 tot 230 op het einde van
November 1954.

De omvang van het goederenvervoer te water en per spoor,
onderging weinig verandering. De langs de binnenscheepvaart ver-
voerde tonnage nam verder uitbreiding, zij het ook in een trager
tempo, terwijl het spoorwegvervoer inkromp.

Het spoorwegvervoer Vervoer van zware goederen per spoor

werd beïnv loed door de Dron: Nutionale Maatschappij van Belgische Spoorwegen

I
Duizenden

I
Millioeuen

Maandgemiddelden vervoerde ton-
tonnen kilometers_.

1948 ..................... 5.322 513
1951 ..................... 6.008 552
1952 ..................... 5.501 506
1953 ..................... 5.150 477
1954 (eerste 11 maand.) 5.026 461
1954 le kwartaal ...... 4.887 461

2e » ...... 4.720 426
3e l> ...... 4.941 460
October-November. 5.822 516

gang van zaken in de metaal-
nijverheid. Nadat het voor
ertsen en metalen bij het
begin van het jaar tegenover
de overeenstemmende
maanden van 1953 merk-
baar was achteruitgegaan,
trad een verbetering in; zij
kwam tot uiting in het totale
vervoer van zware goederen, dat bij het einde van het jaar opnieuw
een vrij grote omvang had aangenomen.

De inkrimping van het spoorwegvervoer veroorzaakte een ver-
hoging van hetdeficit van de Nationale Maatschappij van Belgische
Spoorwegen, die nochtans haar herstelinspanningen voortzette : het

- 71-



Werkgelegenheid

bedrijfspersoneel werd verlaagd van 70.686 eenheden in September
1953 tot 67.816 eenheden in October 1954. De uitbreiding van de
electrische tractie bp de lijnen Brussel-Oostende en Leuven-Dender-
leeuw-Aalst bracht de totale lengte van het geëledrificeerde net op
346 km.

In de binnenscheepvaart gmg de bedrijvigheid er verder op
vooruit. De toeneming betrof vooral het internationaal vervoer,

begunstigd als het was door de uit-

vervoer, uitgedrukt in ton-kilometers,
nam sterker toe, en wel van 55.438 duizend eenheden in de eerste
negen maanden van 1953 tot 62.592 duizend eenheden in de overeen-
komstige maanden van 1954.

Bedrijvigheid
van de binnenscheepvaart

Bron: Nationaal Instituut voor de Statistiek

Muundgemiddelden
Duizenden
vervoerde

tonnen

1948
1951
1952
1953

2.175
3.471
3.295
3.912
4.155
3.283
4.485
4.696

1954 (eerste 9 maanden) .
1954 Ie kwartaal .

2e » .
3" » •.•.........

breiding van de steenkoolhandel in
het kader van de Europese Gemeen-
schapvoor Kolen en Staal; ook de
doorvoer nam uitbreiding.

Het verkeervan de S.A.B.E.N.A.
nam steeds toe. In de eerste negen
maanden van 1954 steeg het aantal
passagiers met 2 pCt. Het totale

De modernisatie van het wegennet werd druk voortgezet en de
uitgaven waren nagenoeg even groot als in het jaar 1953.

De werkloosheid had in Januari 1954 met 235.500 volledig
werklozen en 132.500 gedeeltelijk werklozen haar hoogste na-oorlogs-
cijfer bereikt. Die ongunstige evolutie was hoofdzakelijk tewijten aan
het buitengewoon strenge weer in het begin van de winter en, in
mindere mate, aan de moeilijkheden waarmee sommige industrieën,
zoals de metaalnijverheid en de steenkolenmijnen, te kampen hadden.

Achteraf trad een grondige verbetering op de arbeidsmarkt in;
de teruggang van de werkloosheid tot October overtrof de normale
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seizoenbeweging . In October was het algemeen daggemiddelde der.
werklozen tot 157.000 eenheden geslonken; het was nog slechts
25.000 eenheden hoger dan in 1948.

De uitbreiding van de werkloosheid in de laatste twee maanden
van het jaar bleef binnen matige grenzen. De conjunctuurverbetering
woog gedeeltelijk op tegen de seizoenverslapping van de bedrijvig-
heid. Tevens was de regering er op bedacht de uitwerking van deze
laatste te verzachten door er voor te zorgen dat haar maatregelen tot
opslorping van de werkloosheid tijdens het slechte seizoen verder hun
invloed deden gelden.

Daggemiddelde der gecontroleerde werklozen
(duizenden eenheden)

Bron : Rijksdienst voor Arbeidsbemiddeling en Werkloosbeid

I Tot.al I Volledig werklozen I Gedeeltelijk werklozen
Maandgemiddelden

Mannen I Vrouwen ! Mannen ! Vrouwen J Totaal Mannen, I Vrouwen I Totaa.lTotaal

1950 ............ 168 I 56 I 224 128 42 170 40 14 54
1951 ............. 132 75 207 101 52 153 31 22 53
1952 ............ 155 92 247 108 66 174 47 26 73
1953 ............ 158 88 246 117 67 184 41 21 I 62
1954 ............ 148 77 225 108 59 167 40 18 58
1953 lé kwart. 208 93 301 139 70 209 69 23 92

2e » 141 90 231 107 67 174 34
!

23 57
3e » 130 82 212 102 64 166 28 18 46
4e » 156 88 244 121 67 188 35 i 21 56

! I

1954 lé kwart. 224 91 315 150 71 221 74 I 20 94
2e » 139 80 219 108 62 170 31 18 49
3e » III 68 179 87 53 140 25 14 39
4e » 113 68 181 85 51 136 28 17 45

Bedoelde maatregelen speelden een grote rol in het tweede half-
jaar. Zij waren hoofdzakelijk gericht op de uitvoering van werken
van openbaar nut, die de ondergeschikte besturen, met geldelijke steun
van de Staat, door de werklozen deden uitvoeren. Hoewel zij geen
nieuwigheid waren - ze werden in Mei 1949 op touw gezet -,
namen zij nochtans een grotere uitbreiding van Juli 1954 af. De
regering besloot het totaal bedrag der uitbetaalde lonen voor haar
rekening te nemen en de uitvoering van een groter aantal werken toe
te laten.
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Prijzen en lonen

Het aantal door provinciën, gemeenten en openLare instellingen
tewerkgestelde personen bedroeg in October 1954 gemiddeld
26.000 eenheden, d.i. 16.500 eenheden meer dan in Juni van hetzelfde
jaar en 16.000 meer dan in October 1953. Dank zij die factor kromp
de volledige werkloosheid naar verhouding sterker in dan de
gedeeltelijke werkloosheid.

De opslorping betrof meer de werkloze mannen dan de vrouwen.
De eersten werden meer begunstigd door de tewerkstellingspolitiek
van de ondergeschikte besturen; daarbij kwam dat de conjunctuur-
verbetering meel' afgetekend was in die bedrijven die het meest man-
nelijke arbeidskrachten aanwenden, zoals in de metaalnijverheid en
de bouwnijverheid.

Niettemin daalde het aantal vrouwelijke volledig werklozen.
Zulks moet echter ten dele worden verklaard door toepassing van een
wijziging der reglementering van de werkloosheidsverzekering op
26 September 1953, waarbij de steunperiode voor· de gehuwde
vrouwen welke geen kostwinner zijn, beperkt wordt.

Een programma van vrouwelijke werken, door de ondergeschikte
besturen uit te voeren, werd tijdens de laatste weken van het jaar
uitgewerkt. Het vond tot dusver slechts een begin van toepassing.

Al de bedrijfstakken werden betrokken bij de teruggang van de
werkloosheid, doch vooral de bouwnijverheid, de metaalnijverheid
en de textielnijverheid.

De beschikbare cijfergegevens over de werkgelegenheid
bevestigen die verbetering. Het totaal effectief der bezoldigde
arbeidskrachten nam toe vanaf Februari. Het overtrof de cijfers van
1953 inhet tweede halfjaar. Zijn bewegingen waren echter minder
omvangrijk dan die van de volledige werkloosheid.

Het algemeen peil der groothandelsprijzen, dat vorig jaar met
4 pCt gedaald was, onderging in 1954 weinig of geen veranderingen :
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hel gemiddelde voor de eerste elf maanden van het jaar was 1 pCt
lager dan dat van 1953.

De industriële prijzen werden vaster met ingang van het tweede
kwartaal, doch de stijging van het algemeen indexcijfer tijdens de
eerste elf maanden bereikte nog geen 1 pCt. De hausse der grond-
stoffennoteringen bedroeg ongeveer 2 pCt; zij werd gedeeltelijk teniet
gedaan door de onbeweeglijkheid der prijzen van halffabrikaten en
fabrikaten. De Belgische producenten trachtten over het algemeen
hun verkoopprijzen te handhaven of nog te verlagen, r ten einde hun
concurrentievermogen op de markten te verbeteren.

Alle producten bewogen echter niet in overeenstemming met de
algemene lijn door de gezamenlijke indexcijfers aangegeven.

In de ijzer- en staalnijverheid ging het eonjunctuurherstel in het
tweede halfjaar gepaard zowel met een toeneming van de voort-
gebrachte hoeveelheden als met een herstel der prijzen in de diverse
productiestadia.

In de sector der non-ferro metalen oefende de prijsstijging van
de grondstoffen sedert het tweede kwartaal van het jaar een sterke
invloed uit op de prijzen van de gefabriceerde producten.

Het prijsbeloop in de textielnijverheid vertoont een nogal
verscheiden beeld. De dalingen overheersten in al de stadia van de
productie der wolnijverheid; in de katoennijverheid vertoonden de
noteringen sedert het begin van het jaar in de sector der grondstoffen
en der halfafgewerkte producten een neiging tot stijgen en anderzijds
bij de weefselseen stahiliteit gevolgd door een neiging tot dalen.

Uiteenlopende bewegingen vielen eveneens waar te nemen ll1

de chemische industrie.

In die takken waar de grondstoffen en de afzetgebieden hoofd-
zakelijk binnenlands zijn of waarvan de markt sterk georganiseerd
is, zoals voor cement, ceramische producten, glas, rayon, waren de
prijzen evenals vorig jaar zeer stabiel.
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De groothandelsprijzen in de landbouwondergingen brede
schommelingen. Afgezien van de seizoenbewegingen daalden de

meeste onder hen bene-
den het peil van 1953.
Het prijsverloop werd
zeer beïnvloed, eerst in

Indexcijfers der groothandelsprijzen
(1936 . 1938 = 100)

Bron : Mlnisterle van Economische Zaken

Maandgemiddelden

I
Algemeen

I
Nijverheids-

I
Landbouw-

indexcijfer producten producten

1948 .................. I 389 375. 451
1951 .................. 471 476 452
1952 .................. 444 444 443
1953 .................. 415 411 430
1954 (eerste 11 m.)

I
410 407 421

1954 Ie kwartaal ... 411 405 438
2e :t ... 410 407 426
3e » ... 408 408 409
October ...... 409 410 405
November ... : 411 412 410

I

opwaartse en daarna in
neerwaartse richting,
door de sterke bewe-
gingen waaraan de
wereldprijzen voor
cacao en koffie onder-
hevig waren. De koffie-
noteringen stegen met

45 pCt in de eerste drie maanden van het jaar, waarop een nagenoeg
even grote teruggang in het tweede halfjaar volgde. De hausse der
cacaonoteringen hield tot Juli aan. Zij bereikte alsdan 43 pCt. In
November was zij nagenoeg geheel teniet gedaan. De prijzen voor
ingevoerde tarwe lagen bij voortduring beneden die van 1953. De
noteringen voor inheemse tarwe veranderden weinig t.O.V.vorig jaar:
ze blijven onderworpen aan het stelsel der van regeringswege vast-
gestelde richtprijzen.

Indexcijfers der kleinhandelsprijzen
(1936 - 1938 = 100)

Bron : Ministerie van Economische Zalren

Maandgemiddelden

I
Algemeen

I
Voedings-

I
Andere

indexcijfer middelen producten

1948 ...................
I

393 I 384 I 410
1951 413 i 378 467............ '...... i

1952 .................. I 416
I

392 453
1953 .................. I 415 395 446

1

1954 ..................
I

422

I

407 445
1954 lé kwartaal ... 422 406 445

2e » ... 423 I 408 445
3e » ... 423

I
407 444

4" » ... 422 406 444
1

I

De kleinhandels-
prijzen bleven zeer vast
op een peil dat lichtjes
dat van het VOI'lgJaar
overtrof.

Het indexcijfer
der voedselprijzen steeg
in het eerste halfjaar,
waarna het tamelijk
stabiel bleef. Nochtans
waren de seizoendalin-

gen in het volle seizoen even sterk als in 1953 en de prijzen van som-
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mige producten, zoals boter, meren, aardappelen, spijsolie, waren
wegens de daling van de groothandelsprijzen fundamenteel neerwaarts
gericht. De dalingen werden echter bijna geheel teniet gedaan door
de stijgingen der andere producten, waaronder hoofdzakelijk cichorei,
koffie en cacao.

Het indexcijfer der niet-voedselproducten handhaafde zich op
zijn vorig peil.

Het indexcijfer der textielgoederen bleef onbeweeglijk. Het
omvat echter maar een beperkt aantal artikelen en werd slechts
gedeeltelijk beïnvloed door de prijsafslag die in de perioden van
opruiming wordt toegestaan.

Het verschil tussen de Belgische en de buitenlandse prijzen, zoals
het uit de vergelijkingen van de algemene indexcijfers naar voren
treedt, blijkt zich, zowel voor de groothandels- als voor de kleinhan-
delsprijzen, op een iets gunstiger peil dan in 1953 te stabiliseren.
Een geleidelijke verbetering is sedert verschillende jaren aan de gang.

Het algemeen loonpeil, dat in 1953 ongewijzigd bleef, verhoogde
in lichte mate tijdens het eerste halfjaar van 1954, met name onder
invloed van de bijlonen en de productiviteitspremiën in sommige
bedrijfstakken die een gunstig eonjunctuurverloop kenden.

Het merendeel der arbeiderslonen bewoog sedert 1951 in functie
van het indexcijfer der kleinhandelsprijzen.

Op de waardevermindering van het goederenverkeer met het
buitenland in 1952 en in 1953 volgde in 1954 een herstel dat III

ongelijke mate de invoer en de uitvoer beïnvloedde.

De invoer, welke in het eerste halfjaar die van de overeenstem-
mende periode van 1953 met 6,3 pCt overtrof, steeg verder in het
tweede halfjaar. Van Januari tot November bereikte hij fr 116 mil-
liard tegen fr 110,5 milliard over de eerste elf maanden van 1953.
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De uitvoer bleef in het eerste halfjaar ongeveer gelijk aan die in
de overeenkomstige periode van 1953. Na een lichte teruggang in het
derde kwartaal, bereikte hij tijdens de laatste drie maanden van het
jaar belangrijk hogere cijfers dan in het laatste kwartaal van vorig
Jaar.

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

Brou : Netdonaal Instituut voor de Sta.tistiek

I I I
I

Verhouding
Maandgemiddelden Invoer I Uitvoer

I
Saldo uitvoer/invoer

I I in pCt.

1948 .................................... 7.293 6.177 - 1.116
I

85
1951 .................................... 10.626 11.056 + 430 104
1952 .................................... 10.252 10.212 - 40 100
1953 .................................... 10.094 9.414 - 680 93
1954 le kwartaal ..................... 10.279 8.934 - 1.345 87

2'e » ..................... 10.675 9.611 - 1.064 90
3e » ..................... 10.549 9.032 - 1.517 86
October ........................ 10.823 10.489 - 334 97
November ..................... 1) 10.596 10.881 1) + 285 1) 103
December ..................... 1) 10.666

..
(v) Voorlopige cijfers,

Over het geheel beliep de afzet III het buitenland fr 114,9 mil-
liard in 1954 tegen fr 112,9 milliard in 1953.

Indexcijfers van het volume, van de eenheidsprijzen en van de ruilvoet
(1948 = 100)

Bron : Nationaal Instituut voor de Statistiek

1954 Ie kwartaal .
2e »
36 »
October .
November .

121
126
135
135
138
142

116
110
105
107
104
101

138
151
155
167
159
182
185

100
100
103
92
89
86
87
90

1948
1951
1952
1953

1 In-,v,.-oe_r 1 Uitvoer I
I In~=~c~!~rs 'I Indexcijfers li Indexcijfers I Indexcijfers I

I
volume VBn de ~~~u:: van de I

(1) prijzen I (1) prijzen I

I
I

100
120
120
101
94
92
90
91
94

Indexcijfers
van de
ruilvoet

Muandgemiddelden

100 100
122 120

100
149

(1) Indexcijfers van het, volume gewogen door de prijzen van het basisjaar.

Het herstel' van de totale waarde van het goederenverkeer
geschiedde ondanks de prijsdaling.
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Naar hoeveelheid groeide hethandelsverkeer met het buitenland
zowel bij de invoer als bij de uitvoer met 8 pCt t.O.V.het gemiddeld
peil van 1953 aan.

De daling van de invoerprijzen kwam bij het begin van het jaar
tot staan en werd in de laatste maanden gevolgd door een kentering,
teweeggebracht door de vastere noteringen van verscheidene grond-
stoffen op de wereldmarkten. Daar de uitvoerprijzen tot Augustus
terugliepen, verzwakte de ruilvoet verder; hierdoor vermeerderde het
tekort van de handelsbalans van fr 7,5 milliard voor de eerste elf
maanden van 1953 tot fr Il,7 milliard voor dezelfde periode van
1954.

De verhouding uitvoer finvoer bedroeg 90 pCt tegen 93 pCt III

1953.

Samenstelling van de invoer der B.L.E.U. volgens de hoofdrubrieken
van de model-indeling van de internationale handel

(maandgemiddelden in millioenen franken) .

Goodel'cngroep, 1953 I
1954

(eerste 10 maanden)

Ruwe grondstoffen brandstoffen (rubrieken 2 + 3) 3.366 i 3.478en [
waarvan : wol 667 ! 558............................................. ikatoen .......................................... 320 363

ijzererts I 292 I 266.......................................

I
non-ferro metaalerts ........................... 269 245
vaste brandstoffen ........................... 340 440
ruwe minerale oliën ........................... 308 I 357

Scheikundige producten (rubriek 5) 502 ! 543........................ ,

IVoedingsmiddelen. (rubrieken 0 + 1) ..................... 1.812 1.871
Fabrikaten (rubrieken 6 + 8) .............................. 2.593 2.707
Machines en vervoermateriaal (rubriek 7) ............... 1.622 1.714
Diversen (rubrieken 4 + 9) ................................. 199 220

Totaal .................. 10.094 .10.533
i

De invoer van ruwe stoffen vermeerderde over het geheel in
lichte mate wegens de gestegen aankopen van vaste brandstoffen en
ruwe minerale oliën voor de raffinaderijen. Daarentegen verzwakten
de wolaankopen, terwijl de invoer van katoen, ijzererts en non-ferro
metaalertsen weinig veranderde. Nochtans viel in het tweede semester
bij de ertsen een herstel op te merken.
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De sterke teruggang van de uitvoer van metaalproducten in 1953
kwam in de loop van 1954 tot staan; een fundamentele stijging kwam
in het laatste kwartaal tot uiting.

Bron : Nutioneal Instituut vaar de Statistiek

Samenstelling van de uitvoer der Belgisch·Luxemburgse Economische Unie

Voornaamste producten

Maandgemiddelden In pCt. van de totale
(millioenen franken) uitvoer

1954 191'4
1953 (eerste 11 1953 (eerste 11

maanden) maanden)

1.903 1.778 20,2 18,8
1.720 1.701 .18,3 17,9

900 892 9,6 9,4
1.810 1.860 19,2 19,6

741 828 7,9 8,7
347 390 3,7 4,1
290 351 3,1 3,7
275 205 2,9 2,2
251 234 2,7 2,5
191 223 2,0 2,4
184 207 1,9 2,2
106 129 1,1 1,4
101 94 1,1 1,0
95 88 1,0 0,9
55 55 0,6 0,6
52 54 0,5 0,6
44 46 0,5 0,5
22 24 0,2 0,3
9 7 0,1 0,1

318 296 3,4 3,1

9.414 9.462 100,0 100,0

IJzer- en staalproducten .
Producten der metaalverwerking .
Non-ferro metalen .
Textiel en kleding .
Scheikundige producten .
Vaste brandstoffen , ..
Diemanten .
V~dingsmi??elen .
Minerale oliën " ..
Landbouwproducten .
Glas en spiegelglas .
Papier en boeken .
Huiden en leder .
Cement .
Productender steengroeven ..
Rubber .
Hout en meubelen .
Ceramiek .
Tabak .
Diversen

Eindtotaal .

De uitvoer van textielgoederen bevestigde de vooruitgang welke
'hij in 1953 maakte; de daling in de wolsector werd ten dele goed-
'gemaakt door de leveringen van katoenproducten. Het aandeel van
de textielgoederen in de totale uitvoer handhaafde zich op ca. 19 pCt
in vergelijking met 46 pCt voor de drie sectoren van de metaal-
nijverheid.

De buitenlandse c1iëntele van de scheikundige en diamant-
nijverheid breidde haar aankopen uit.

Een gelijkaardige, doch sterkere ontwikkeling kenmerkte de
uitvoer van vaste brandstoffen, die begunstigd werd door de maatre-
gelen getroffen door de Hoge Autoriteit van de Europese Gemeen-
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schap voor Kolen en Staal, alsook door de betere stemming op de
kolenmarkt in het laatste kwartaal.

De vastere tendens bij de uitvoer van bouwmaterialen kwam
hoofdzakelijk op rekening van de glas- en spiegelglasfabrieken.

In weerwil van de uitbreiding van het raffineervermogen der
petroleumnijverheid daalde de uitvoerwaarde van de minerale oliën,
gedeeltelijk onder invloed van de prijsteruggang.

De voedselbedrijven, die door de invoerbeperking III verschei-
dene landen getroffen werden, zagen hun afzet in het buitenland niet
onaanzienlijk teruglopen.

De uitvoer in de andere sectoren bleef over het algemeen gelijk
aan de gemiddelden van vorig jaar.

De geografische spreiding van het handelsverkeer onderging
enkele belangrijke wijzigingen die zich in het laatste kwartaal van
het jaar duidelijker aftekenden.

Het goederenverkeer met de landen van de Europese Betalings-
unie sloot met een matig tekort, dat algeheel te wijten is aan de trans-
acties in de eerste negen maanden van het jaar; sindsdien ging het
ruilverkeer met die landengroep een beter evenwicht en zelfs een
klein overschot vertonen.

De aankopen in dit gebied verhoogden in absolute waarde. Het
aandeel van Duitsland en Frankrijk steeg ten nadele van dat van het
Verenigd-Koninkrijk en van Nederland. De Duitse Bondsrepubliek is
de eerste leverancier van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie
geworden.

De uitvoer naar die markten verruimde zowel naar absolute
als naar relatieve waarde. Hij vertegenwoordigde 71,2 pCt van de
totale uitvoer tegen 68,4 pCt in 1953.
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In vergelijking met vorig jaar vertoonde het verloop der uitvoer-
stromingen per land verschillende uiteenlopende bewegingen.

Nederland nam nagenoeg 21 pCt van de totale uitvoer af tegen
17,8 pCt in 1953 en Il pCt in 1937. Die cijfers zijn een sprekend
bewijs van de ontwikkeling van het handelsverkeer in Benelux. Een
steeds .toenemend aantal goederen, waaronder brandstoffen en auto-
voertuigen een bijzondere vermelding verdienen, haalt voordeel uit
de verruimde Benelux-markt die bij de 20 millioen inwoners omvat.
De vooruitgang in de verkoop van textielgoederen in de loop van
vorig jaar werd voortgezet.

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

Bron : Nabionasl Instituut voor de Statistiek

Invoer Uitvoer Saldo

I 1954 I 1954 I 19541953 (eerste 1953 (eerste 1958 teerste
10 maand.) 10 masnd.) 10 meend.)

I
I

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

E.B. U.-landen (1) .................. 6.820 7.030 6.442 6.640 - 378 - 390
Verenigde Staten en Canada ...... 1.279 1.311 1.090 857 - 189 - 454
Belgisch-Kongo en Ruanda-Urundi 755 819 551 544 - 204 - 275
Andere landen ........................ 1.240 1.373 1.331 1.281 + 91 - 92

Totaal ......... 10.094 10.533 9.414 9.322 - 680 - 1.211

B. Percentages van de totale
waarde :

E.B. U.-Ianden ........................ 67,5 66,7 68,4 71,2
Verenigde Staten en Canada ...... 12,7 12,5 11,6 9,2
Belgisch-Kongo en Ruanda-Urundi 7,5 7,8 5,9 5,8
Andere landen ........................ 12,3 13,0 14,1 13,8

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

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

De teruggang der leveringen aan Duitsland in 1953 in verband
met de verminderde staaluitvoer, hield aan tot het einde van het
eerste halfjaar. Een kentering trad naderhand in; zij betrof voor-
namelijk brandstoffen, autovoertuigen en ijzer- en staalproducten.

Frankrijk kocht iets meer aan, terwijl de afzet in het Verenigd-
Koninkrijk verder terugliep. Het aandeel van beide landen in de
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totale Belgische uitvoer bereikte slechts 15,6 pCt tegen 30,7 pCt
in 1937.

Het betere evenwicht dat in 1953 in het handelsverkeer met
de Verenigde Staten en Canada tot uiting kwam, maakte plaats voor
een toenemend tekort ten gevolge van de verminderde uitvoer. De
inzinking van de invoer uil de Verenigde Staten en Canada in 1953,
blijkt een duurzaam karakter te dragen, tenzij de wederuitvoer van
Amerikaanse producten, eventueel na verwerking, montage, omzetting
van kolen in cokes, een grotere omvang zouden aannemen. Opgemerkt
zij dat de aankopen in Noord-Amerika beïnvloed worden door natuur-
lijke marktfactoren, want de invoer is sedert 26 Mei 1954 nagenoeg
geheel vrij.

Ten gevolge van de verminderde afzet van ijzer en staal
en textielgoederen, kromp het aandeel van de Verenigde Staten en
Canada in de gezamenlijke uitvoer van Il,6 pCt in 1953 tot 9,2 pCt
in 1954, ondanks de toegenomen verschepingen van metaalfabrikaten
en diamanten.

Het handelsverkeer met Belgisch-Kongo en Ruanda-Urundi sloot
met een hoger tekort dan vorig jaar, ten gevolge van een toegenomen
invoer. Het percentage van dit goederenverkeer in de totale buiten-
landse handel bleef nagenoeg ongewijzigd: 7,8 pCt voor de invoer en
5,8 pCt voor de uitvoer.

De transacties met de overige wereld waren practisch in even-
wicht. Na de overeenkomst die bij het begin van het jaar gesloten
werd, nam de handel met de U.S.S.R. uitbreiding, doch de uitvoer
bleef bij de invoer ten achteren.

De regering streefde el' naar de uitvoer te bevorderen, o.m. door
de oprichting van een Fonds voor de Buitenlandse Handel, een
Adviserende Raad voor de Buitenlandse Handel en een Studiecom-
missie voor bevordering van de uitvoer der kleine en middelgrote
ondernemingen.
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BEHEER

Bij koninklijk besluit van 28 Augustus 1954 werd het mandaat
van de heer gouverneur Maurice Frère hernieuwd voor een termijn
van vijf jaar, met ingang van 7 November 1954.

Op voordracht van de Regentenraad werden de mandaten van de
heer vice-gouverneur Adolphe Baudewyns en van de heren directeurs
Jean Van Nieuwenhuyse, Franz De Voghel en Hubert Ansiaux op
dezelfde datum hernieuwd voor een termijn van zes jaar, met ingang
van 14 September 1954.

Het mandaat van de heer Marcel Lefebvre, die tot directeur
benoemd werd op 28 Mei 1953, loopt tot 27 Mei 1959.

** *

De heer vice-gouverneur Adolphe Baudewyns heeft op 4 Novem-
ber 1954 de Bank verlaten, wegens het bereiken van de leeftijdsgrens.

Zijn vertrek wordt ten zeerste betreurd.

De heer Adolphe' Baudewyns, die in 1910 als klerk in dienst
der Bank trad, beklom snel al de trappen van de hiërarchie. Op
15 Juli 1936 werd hij tot secretaris benoemd en op 28 Juli 1937 tot
directeur; in deze hoedanigheid werd hij op 10 Mei 1940 aangeduid
om de Bank in het buitenland te vertegenwoordigen, opdracht waar-
van hij zich op merkwaardige wijze kweet. Hij werd op 4 Novem-
ber 1944 aangeduid als vice-gouverneur en belast met de personeeJs-
aangelegenheden.
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De heer Baudewyns heeft de Bank vertegenwoordigd in de raden
van het Fonds voor Delging der Staatsschuld, van het Rentenfonds,
van de Algemene Spaar- en Lijfrentekas, van de Bank van Belgisch-
Congo en van de Centrale Bank van Belgisch-Congo en Ruanda-Urundi.
Van 29 April 1952 tot 30 Juni 1952, datum waarop het uitgiftepri-
vilege werd overgedragen, heeft hij de hoge functies vervuld van
Gouverneur van de Bank van Belgisch-Congo.

De Vice-Gouverneur was een rechtschapen man, een methodisch
en onvermoeibaar werker, bezield met de hoogste plichtsbetrachting
en steeds bezorgd om het algemeen belang.

Wegens de uitmuntende diensten die hij aan onze Instelling
heeft bewezen, werd de heer Baudewyns door de Koning gemachtigd
de eretitel van zijn ambt te voeren.

** *

Bij koninklijk besluit van 30 November 1954 werd de heer
Hubert Ansiaux tot vice-gouverneur benoemd, ter vervanging van de
heer Adolphe Baudewyns.

** *

De Algemene vergadering heeft op 22 Februari 1954 haar jaar-
lijkse zitting gehouden.

Zij heeft de titel van ere-regent verleend aan de heren Paul
Charles en Emile Van Dievoet, die de leeftijdsgrens hadden bereikt.
De gouverneur bracht hun volgende hulde :

(( De heer Paul Charles, Gouverneur van de Centrale Bank van
Belgisch-Congo en van Ruanda-Urundi, is regent van de Bank sedert
3 November 1944. Hij nam actief deel aan de werkzaamhedenvan
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de Regentenraad en van de Algemene Raad; zijn uitgebreide kennis
en zijn ervaring in zake problema's die aan de centrale banken gesteld
worden, waren ons uiterst kostbaar.

» De heer Emile Van Dievoet, Voorzitter van de Algemene Spaar-
en Lijfrentekas, werd lid van het College der Censoren op
26 Februari 1940 en werd, op voordracht van de Hoge Land-
bouwraad, tot regent verkozen op 26 Augustus 1946. Sedert
23 Februari 1953 zetelt hij in de Raad als regent gekozen onder de
leidende personaliteiten van de financiële instellingen van openbaar
nut. De hecr E. Van Dievoet was voor de Bank, in de meest verheven
zin, een schrander en zeker raadgever, aan wie ik hulde wens te
brengen. »

In vervanging van de heren Pau] Charles en Emile Van Dievoet
werden de heer André De Guchteneëre, directeur-generaal van de
Algemene Spaar- en Lijfrentekas, en de heer Robert Vandeputte,
voorzitter van de Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijver-
heid, wier namen voorkwamen op de lijst der candidaten voorge-
dragen door financiële instellingen van openbaar nut, door de verga-
dering verkozen.

De vergadering heeft. het mandaat hernieuwd van de heer regent
Yvan Feyerick wiens naam voorkwam op de lijst der candidaten voor-
gedragen door de meest vooraanstaande organisaties van de handel.

Aan de andere kant heeft zij het mandaat hernieuwd van de heren
censoren Jean Brat, Nicolas Boost en Louis Delvaux, en de heer
Edmond Konings aangeduid ter vervanging van wijlen de heer censor
Louis Lagage.

Alle toegekende mandaten eindigen na de gewone algemene
vergadering van de maand Februari 1957.

** *
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De heer Jean Brat nam ontslag als censor op 5 Juli 1954.

Het Beheer betuigt hem zijn oprechte dank voor de diensten die
hij aan de Bank heeft bewezen.

** *

Tijdens het verlopen boekjaar, had onze Instelling het overlijden
te betreuren van de heer Paul Charles, ere-regent, en van de heer
Louis Leclerc, censor.

De Regentenraad houdt er van zich aan te sluiten bij de hulde
aan de heer Leclerc gebracht door zijn collega's van het College der
Censoren.
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PERSONEEL

Wegens het bereiken van de leeftijdsgrens hebben in het afge-
lopen jaar meerdere uitstekende medewerkers de Bank verlaten.

De heel' Raoul Libreck, onderdirecteur, chef van het departe-
ment Buitenland, ging op 4 November 1954 op rust, na een loopbaan
die in 1910 aanving. De heer Emile Charles, onderdirecteur, chef van
de Juridische dienst, die sedert 1919 bij de Bank werkzaam was,
verliet ons op 30 Juni 1954.

De heren Arthur Caupain, agent der Bank te Nijvel, Louis
Vanderwinkel, agent der Bank te Malmédy, en John De Meyer, afde-
lingshoofd in de bijbank Antwerpen, werden eveneens gepensioneerd
na vele jaren toegewijde arbeid, alsmede de heer Amaury Carlier,
agent in nonactiviteit, Mevr. Stéphanie Dejardin-Straete, de heren
Maurice De Potter, Ignace De Valckeneer, Jules Donnez, Louis Gillard,
Jules Gremling, Hyacinthe Lizen, Juffr. Juliette Lothaire, de heer Emile
Maes, Mevr. Rosa Marquet-Van Herreweghe, de heren Guillaume
Michiels, Lucien Obbens, Juffr. Elisa Poechet, de heren Clément
Hamakers. Léon Rosy, Juffr. Claire Servais, de heren Félix Terryn,
Jean Van den Plas, Mevr. Berthe Vandervondelen-Durenne, de heren
Eugène Vandevelde, Alphonse Van de Wiele, Charles Van Bansbeeck,
Alexandre Van Rossem, Mevr. Berthe Vons-Vanderveken, de heren
Joseph Verplancke, François Waeyenberg, van het personeel te Brussel
en de heren Georges Bascourt.,René Bernard, Edouard Deneyer, Pierre
Desonay, Herman Detilleux, Jules Le Roy, Henri Rouneau, Joseph
Thirifays, der bijbanken en agentschappen in de provincie.

** *
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De Bank had in het afgelopen jaar het overlijden te betreuren
van verschillende medewerkers, nI. de heren Charles Baeken, Charles
Boeckmans, Léon Camberlin, Juffr. Augusta De Haene, de heren Paul
De Hauwere, Philémon De Witte, Victor Lebon, Henri-Edgard
Maertens, Charles Stragier en Edouard Thys, van het Hoofdbestuur en
de heer Frans Van Hove, van de bijbank Antwerpen.

** *

Het Beheer houdt er van aan al de leden van het personeel van
het Hoofdbestuur, van de bijbanken en de agentschappen, uitdrukking
te geven van zijn dankbaarheid voor het groote plichtsbesef waarmede
zij, zoals voorheen, hun taak hebben volbracht.

** *

Ingevolge het eindigen van het mandaat der leden van de Afvaar-
diging van het Personeel, werd op 26 Februari 1954 een nieuwe
Afvaardiging verkozen. Deze is nauw in contact gebleven met de
Directie en met de chef van het Personeel. De gestelde problemen
werden in een geest van volledige verstandhouding onderzocht.
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ONTLEDING VAN DE BALANS
EN VAN DE WINST- EN VERLIESREKENING

OVER HET BOEKJAAR 1954

ACTIVA

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

per kg.,vertegenwoordigt degoudvoorraad per 31 Decem-
ber 1954 . . fr. 38.910.933.799,29
waarvan,

goud III het buitenland
goud III België

. fr. 38.735.706.994,25

. fr. 175.226.805,04
fr. 38.910.933.799,29

Op 31 December van vong Jaar bedroeg de goudvoorraad
fr. 38.786.505.963,04.

Daar de Belgische Schatkist de middelen had voor de vervroegde
terugbetaling, op 15 Juni 1954, van het saldo der lening van 50 mil-
lioen dollars, in 1952 in de Verenigde Staten uitgegeven, werd de
Bank ontlast van de verbintenis, die zij exceptioneel aanvaard had om
bij de Federal Reserve Bank of New York een gouddeposito, vrij van
alle lasten, aan te houden ten belope van 105 % van het bedrag der
certificaten in omloop.

Dit deposito vertegenwoordigde, einde 1953, de tegenwaarde
van fr. 2.106.300.000.

Om dezelfde reden werd een einde gesteld aan de voorwaarde-
lijke verbintenis die de Bank had aangegaan door de rugtekening van
de schatkistcertificaten in dollars, die aan Amerikaanse banken werden
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Tegoed op
het buitenland

Te ontvangen
deviezen en goud

gecedeerd. Die verbintenis stond in de balans van 1953, in de orde-
rekening « Rugtekening van certificaten in U.S.-dollars voor rekening
van de Schatkist », -voor fr. 2.006.000.000 geboekt.

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

Het bedraagt :

a) in buitenlandse
Per 31 December 1954 Per 31 December 1953

deviezen . fr. 3.335.274.147,70 902.469.551,20
b) in Belgische

franken . fr. 3.261.694,25 390.415,-
fr. 3.338.535.841,95 902.859.966,20

De rubriek cc Te ontvangen deviezen en goud », die op
31 December 1953 een saldo van fr. 1.994.000.000 aanwees, komt
sedert 13 Juli 1954 niet meer op de weekstaat van de Bank voor.

Voorgaand bedrag vertegenwoordigde het saldo van de aankoop
op termijn aan de Staat, in 1952, tegen contante betaling in Belgische
franken, van de dollars waarvoor een onherroepelijk trekkingsrecht
aan België werd erkend bij beslissing van het Internationaal Munt-
fonds dd. 19 Juni 1952.

Oorspronkelijk bedroeg deze verrichting fr. 2.492.500.000.

Op 30 Juni 1953 werd zij ten belope van fr. 498.500.000
afgewikkeld.

Van 1 Januari tot 20 Mei 1954 heeft de Staat, à rato van
25 millioen frank per week, een bedrag van fr. 500.000.000 ingekocht
en het saldo op 13 Juli 1954.
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Per 31 December 1953 bedroegen de vorderingen op het buiten-
land in het kader van betalingsaccoorden op de actiefzijde van de
balans:

I zonder speciale provisie
a) E.n.U. .

met speciale provisie .

b) landen, leden van de E.B.U.
c) andere landen

· fr. 10.622.592.347,-
· fr. 2.817.207.653,-
fr. 13.439.800.000,-

· fr. 941.896.971,88
· fr. 304.314.870,41
fr. 14.686.011.842,29

De financiering door de Bank van de eredieten door de Belgisch-
Luxemburgse Economische Unie toe te staan aan de Europese
Betalingsunie, bleef t.ot 30 Juni 1954 geregeld door de overeenkomst
van 7 October 1953, gesloten in het kader van de besluitwet n' 5
van 1 Mei 1944, gewijzigd bij de wet van 28 Juli 1948. Deze
overeenkomst voorzag, boven de oorspronkelijke hoogtegrens van
fr. 10.065.625.000, 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 (zie verslag van vorig jaar blz. 93), in de kassen
der Bank werd gestort. Zij werd in Januari 1954 aangevuld door een
voorlopige overeenkomst, krachtens dewelke de veiligheidsmarge van
één milliard frank mocht overschreden worden ten belope van
500 millioen frank, terwijl als tegenprestatie de Staat aanvaardde
de vervroegde afwikkeling te doen, à rato van 25 millioen frank per
week, van de mobiliseringsverrichtingen betreffende het trekkings-
recht op het Internationaal Muntfonds met vervaldag op 30 Juni 1954,
t.w. eveneens 500 millioen frank.

De aan de Europese Betalingsunie toegestane voorschotten
bedroegen fr. 12.760.450.000 op 30 Juni 1954, datum waarop de
overeenkomst van 7 October 1953 een einde nam.

Aan de andere kant was de speciale provisie, bestemd voor de
dekking van de voorschotten toegestaan boven de contractuele
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hoogtegrens, op de passiefzijde van de weekstaat van de Bank geboekt
voor:

Speciale provisie wegens voorschotten E.B.U. :

a) Speciale rekeningen .
b) Schatkist - Accoord E.B.U. .

. fr. 1.053.644.359,-

. fr. 1.746.983.610,-

fr. 2.800.627.969,-

Ingevolge de beslissing die op 30 Juni 1954 door de Raad van
de Europese Organisatie voor Economische Samenwerking werd
getroffen, en de bilaterale aceoorden door de Belgisch-Luxemburgse
Economische Unie afgesloten met onderstaande debiteurlanden van
de Europese .Betalingsunie, werd de vordering op de Unie, op
13 Juli 1954, met fr.3.425.000.000 verminderd; dit bedrag werd in
dollars terugbetaald en IS onderverdeeld als volgt

Stortende partijen Bedragen in Bedragen in
U.S.-dollars Belgische franken

Denemarken 4.000.000 200.000.000
Frankrijk 12.500.000 625.000.000
Italië 10.000.000 500.000.000
Noorwegen 5.000.000 250.000.000
Verenigd-Koninkrijk 21.000.000 1.050.000.000

52.500.000 2.625.000.000
Europese Betalingsunie . 16.000.000 800.000.000

Totaal. 68.500.000 3.425.000.000

In het saldo voortspruitend uit de verrekening van de verrichtin-
gen over de maand Juni, dat op dezelfde datum werd vereffend, was
de tweede jaarlijkse terugbetaling van 500 millioen frank begrepen,
die door de Europese Betalingsunie gedaan werd op de vordering van
2,5 milliard frank die geconsolideerd werdop 30 Juni 1952 en terug-
betaalbaar was in vijf jaar; deze vordering verminderde aldus tot
1,5 milliard frank.

Rekening houdend met genoemde aflossingen en Illet het
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resultaat van de verrekening betreffende de maand Juni, werden de
voorschotten aan de Europese Betalingsunie teruggebracht, op
13 Juli 1954, tot fr. 8.925.050.000, bedrag dat lager is dan de
oorspronkelijke contractuele hoogtegrens yan, fr. 10.065.625.000.,

De modaliteiten volgens dewelke de speciale provisie wegens
voorschotten E.B.U. werd gerestitueerd, enerzijds aan de houders van
speciale rekeningen, anderzijds aan de Belgische en aan de Luxem-
burgse Schatkist, zijn uiteengezet op bladzijden 108 en 109 van dit
verslag.

Een nieuwe overeenkomst in verband met de uitvoering van het
Internationaal Accoord van Parijs dd. 19 September 1950 houdende
oprichting van een Europese Betalingsunie, werd op 1 Juli 1954
tussen de Belgische Staat en de Bank aangegaan.

Deze overeenkomst, welke 30 Juni 1955 afloopt, vervangt al de
vorige ter zake gesloten.

De verbintenis door de Bank aangegaan om uit eigen middelen
de voorschotten of de eredieten te dekken die aan de Unie zullen
worden verleend, blijft er in beperkt tot fr. 10.065.625.000.

Zoals in de vorige overeenkomsten waarborgt de Staat de Bank
tegen om 't even welk kapitaalverlies, wisselverschil, of andere, die
zij zou kunnen ondergaan bij de uitvoering van de verbintenissen die
voor België voortvloeien uit de bepalingen van dit Accoord.

Op 31 December 1954 vertegenwoordigen de voorschotten aan
de E.B.U. fr. 8.596.250.000, waarin het hiervoren aangeduide saldo
van de op 30 Juni 1952 geconsolideerde vordering, t.w. 1,5 milliard
frank, begrepen is.

Vergeleken met het bedrag dat op de balans per 31 Decem-
ber 1953 geboekt stond, is het totaal van de voorschotten die door de
Belgisch-Luxemburgse Economische Unie aan de E.B.U. werden
verleend, dus met fr. 4.843.550.000 verminderd in 1954.
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Het aandeel, in deze vermindering, van de terugbetalingen
gedaan door de landen waarmede in Juli 1954 bilaterale terug-
betalings- en delgingsaccoorden tot stand kwamen, beloopt
fr. 3.143.200.000, t.W. fr. 2.625.000.000 hiervoren aangeduid, ver-
meerderd met de periodieke stortingen in die aceoorden voorzien.

Een gelijkaardig accoord, van kracht sedert Januari 1955, werd
met IJsland gesloten op 10 December 1954.

De rubriek b) « Landen, leden van de E.B.U. » waarvan het
bedrag per 31 December 1954 fr. 708.965.736,77 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. De niet terugbetaalde bedragen der saldi, per
30 Juni 1950, geconsolideerd overeenkomstig de bilaterale aceoorden
in 1950 gesloten in uitvoering van het Internationaal Accoord van
Parijs dd. 19 September 1950, werden definitief aangezuiverd bij de
verrekening der E.B.U.-verrichtingen over Juni 1954.

De rubriek c) « Andere landen » vertegenwoordigt de vorde-
ringen, in vreemde munten en in Belgische franken, van de Bank op
vreemde landen die geen lid zijn van de E.B.U. en waarmede bilaterale
betalingsaccoorden werden gesloten.

Deze vorderingen stonden op de balans per 31 December 1954
geboekt voor fr. 579.836.810,37.

De tussenkomst van de Bank m de uitvoering van gezegde
aceoorden is geregeld door de overeenkomst tussen de Staat en de
Bank, dd. 25 Februari 1947.

Een bijkomende overeenkomst werd op 14 September 1954
tussen de Staat, de Bank en de Nationale Maatschappij voor Krediet
aan de Nijverheid getekend, luidens dewelke de Bank zich tegenover
de Staat verbindt, uit eigen middelen, de uitvoering te financieren van
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de bilaterale accoorden, gesloten of te sluiten met landen die geen
lid zijn van deE.B.U., ten belope van het verschil tussen de credit-
saldi en de debetsaldi,in haar boeken, van de rekeningen die aan de
buitenlandse circulatiebanken geopend werden uit hoofde yan die
accoorden. Boven deze marge, en ten belope van twee milliard frank,
zal de Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid de
nodige provisie aanleggen. In sommige gevallen zal de Nationale
Maatschappij kunnen tussenkomen alvorens de globale grens, vast-
gesteld voor de tussenkomsten van de Bank, bereikt wordt, en dit in
toepassing van de bepaling luidens dewelke de respectieve bedragen
der tussenkomsten van de Bank en van de N.M.K.N., voor elk
betalingsaccoord, in gemeen overleg met. de Staat zullen worden
vastgesteld.

Op 31· December 1954 was het nog niet nodig geweest effectief
beroep te doen op demedewerking van de N.M.K.N.Bij het aanleggen
van provisies zullen deze op het credit worden gestort van een
speciale rekening die hiervoor in de boeken van de Bank zal worden
geopend.

Voornoemde overeenkomst van 14 September 1954 bepaalt dat
de Staat, op alle sommen in Belgische franken die door de Bank
worden verstrekt, rente zal vergoeden berekend tegen de discontovoet
voor de geaccepteerde in een bank gedomicilieerde wissels.

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 ~et deze landen gesloten
accoorden. Daarentegen werd zij gedebiteerd voor de interesten die
de Staataan de Bank verschuldigd is krachtens de overeenkomsten
van 25 Februari 1947, 7 October 1953, 1 Juli ·1954 en 14 Septem-
ber 1954 betreffende 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 resultaten die, op de winst- en
verliesrekening, onder de rubriek « Disconto, wissel, intresten en
provisies» voorkomen.
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Debiteuren wegens
termijnverkopen van
deviezen en goud

Handelspapier
op België

Mobilisering van
speciale rekeningen
E.B.U.

Deze rubriek heeft als tegenpost op de passiefzijde «: Te leveren
deviezen en goud» en staat in de balans per 31 December 1954
voor . fr. 1.447.779.555,-

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

Per 31 December 1953 bedroeg deze
post . fr. 20.150.000,-

De portefeuille van het doorde Bank gedisconteerd en in België
betaalbaar handelspapier bedraagt per 31 Decem-
ber 1954 . . fr. 9.511.683.785,35
tegen, per 31 December 1953 . fr. 8.319.399.491,75

Onder deze rubriek, die in de balans per 31 December 1953
fr. 227.379.500 beliep, werd de mobilisering geboekt die door de
Bank toegestaan werd, onder vorm van voorschotten in rekening-
courant of van discontering van promessen, ten gunste van houders
van onbeschikbare speciale rekeningen.

De afschaffing, voorzien door de Belgische en de Luxemburgse
besluiten van 8 April 1954, van de tijdelijke afhoudingen op het
provenu van de uitvoer naar de lidstaten van de Europese Betalings-

\

unie en, aan de andere kant, de vereffening van 'de speciale rekeningen
naarmate het verstrijken van hun termijn van onbeschikbaarheid
hebben, IpSO facto, een einde gesteld aan de mobiliserings-
verrichtingen.

De « Renteloze schatkistcertificaten neergelegd III onderpand
voor de mobilisering yan speciale rekeningen E.B.U. ». die, einde
1953, een sub-orderekening vormden onder de« Diverse bewaar-
nemingen », werden op hun respectieve vervaldagenafgelost.

- 98-



Devoorschotten op overheidsfondsen, gedaan overeenkomstig de
bepalingenvan artikel 17, 8° der statuten, bedragen per 31Decem-
ber 1954 . . fr. 290.893.890,72

Per 31 December 1953 beliepen zij 720.975.497,-. fr.

Deze portefeuille begrijpt volgende waarden

Per 31 December 1954

Voorschotten op
overheidsfondsen

Per 31 December 1953 statuten.

Overheidseffecten
(art. 20 der

Overeenkomst van
a) Schatkistcertificaten .fr. 7.895.000.000,- 7.970.000.000,- 14 September1948)

b) Papier uitgegeven door
instellingen waarvan
de verbintenissen door
de Staat gewaarborgd
ZIJn . fr. 1.183.000.000,-

c) Andere Belgische over-
heidseffecten. . fr. 44.000.000,- 70.200.000,-

Totaal. . fr. 9.122.000.000,- 8.040.200.000,-

Onder de Schatkistcertificaten zijn, op 31 December 1954,
certificaten in U.S.-dollars begrepen die de Staat, op 5 Januari 1955,
in U.S.-dollars aan de Bank heeft terugbetaald.

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 Belgische Staat, en door deBank
behouden tengevolge van de overeenkomstig artikel 17, 3° en 9° der
statuten gedane verrichtingen, niet hoger gaan dan tien milliard frank.

Krachtens de overeenkomsten die op 15 April 1952 gesloten
werden, enerzijds metde Belgische Staat, anderzijds met de Luxem-
burgse Staat, heeft de Bank een credietmarge, beperkt tot 333 mil-
lioenfrank, ter beschikking van deze laats~egesteld.

Deze credietmarge. werd in 1954 niet aangewend.
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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 Belgische 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
krachtens dewelke een vergoeding van 0,25 pCt 's jaars aan de Bank
wordt toegekend, op het gedeelte van de omloop dat overeenstemt
met de renteloze voorschotten aan de Belgische Staat.

De rente opgebracht door de portefeuille overheidseffecten IS

opgenomen in de resultaten die geboekt staan op het credit van de
winst- en verliesrekening, onder de rubriek « Disconto, wissel,
intresten en provisies »,

Krachtens artikel 37 van de statuten wordt de winst die voor
de Bank voortspruit uit het verschil tussen de rente berekend à
3 1/2 pCt en de 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 », « Voorschotten op overheidsfondsen » en « Overheids-
effecten ».

Deel-
en pasmunt

De deel- en pasmunt wordt als volgt onderverdeeld :

Per 31 December 1954 Per 31 December 1953

Zilvergeld en pasmunt . fr.
Biljetten der Thesaurie. fr.

fr.

202.240.396,75
345.466.150,-.

547.706.546,75

83.530.926,45
162.937.655,-
24.6.468.581,45

- 100-



Het tegoed van de Bank bij de Dienst der Postchecks, in
rekening A, beloopt :
per 31 December 1954
per 31 December 1953

. fr. 1.867.662,47
1.767.542,04. fr.

De rekening B, waarvan het saldo per 31 December 1954
fr. 240.000.000 bedraagt, tegen fr. 468.000.000 per 31 Decem-
ber 1953, vertegenwoordigt het tegoed van een buitenlandse circula-
tiebank dat in postcheckrekening geplaatst werd, krachtens de
overeenkomsten van toepassing sedert 1948. Dit tegoed staat op de
passiefzijde in de rubriek « Verbintenissen tegenover het buitenland
in het kader van betalingsaccoorden - Andere landen b) ». De
rekening B bij de Dienst der Postchecks werd op 6 Januari 1955
afgeschaft, ten gevolge van de overeenkomsten tussen de Staat, de
Bank en de Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid
betreffende de uitvoering van de bilaterale aceoorden gesloten of te
sluiten met de landen die geen deel uitmaken van de Europese
Betalingsunie (zie bladzijden 96 en 97 van dit verslag) .

Het saldo van deze rekening werd op vorengenoemde datum
door de Dienst der Postchecks aan de Bank teruggestort, en derhalve de
indelingen a) en b) van de rekening « Verbintenissen tegenover het
buitenland in het kader van betalingsaccoorden - Andere landen »
samengebracht.

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 1954 staat
ZIJ geboekt voor . fr. 34.660.494.790,12

Krachtens een overeenkomst, op 2 December 1953 gesloten
tussen de Schatkist en de Bank, heeft deze laatste, gelet op de zeer
zware lasten die op de Schatkist drukken wegens het ten uitvoer
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Overheidsfondsen
(art. 18 en 21
der statuten)

Te innen
waarden

brengen van het -vérdedigingsprograrnma; opverzoek' van de Staat, er
in toegestemd, dat dezes aandeel in de winsten' over de boekjaren
1953 en 1954 effectief op het credit van de rekening van de Schatkist
geboekt worde, in plaats van het aan te wenden voor de delging
voorzien in artikel 3, litt. b, tweede alinea van de wet van 28 Juli 1948
betreffende de sanering derbalans van de Bank (zie' blz. 98 en 99
van het verslag van vorig jaar) .

Daar de Staat gevraagd heeft dit regime voor een hijkomend jaar
te verlengen, t.w. voor het boekjaar' 1955, heeft de Bank, op
15December 1954, ditverzoek ingewilligd, onder voorwaarde dat de
Staat de aflossing, voorzien bij art. 3, litt. b, tweede alinea der wet
van 28 Juli 1948, zal hervatten vanaf het boekjaar 1956, en derwijze
zal aanvullen dat het totaal bedrag der aflossingen die moesten verricht
worden voor de boekjaren 1953 tot 1955, inzes jaar aangezuiverd
worde, ten belope van minstens één zesde per Jaar, betaalbaar op
1 Maart van de jaren 1957 tot 1962.

De overheidefondsen en andere krachtens artikels 18 en 21 der
statuten verworven effecten, belopen :
per 31 December 1954
tegen, per 31 December 1953

. fr.

. fr.
l.792.053.561,18
l.677.626.735,03

Deze rubriek staat per 31 December 1954
geboekt voor. . fr.
tegen fr. 130.110.393,93 per 31 December 1953.

151.408.528,83

Zij bestaat o.m.' uit te incasseren waarden (cheques, coupons,
aflosbare stukken), bedragen te ontvangen van derden ten gevolge
vanverrichtingen op effecten of deviezen en aanmaak van biljetten en
drukwerken,alsmede post- en fiscale zegels.
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De waarde van de gronden en gebouwen staat in de balans per
31 December 1954 te boek voor. . fr. 1.060.455.096;92
tegen, per 31 December 1953 . fr. 966.503.316,05

De verhoging mel fr. 93.951.780,87 stemlovereen met de in
1954 gedane uitgaven voor de constructie van de nieuwe gebouwen
van de Bank te Brussel, ten belope van fr. 89.646.945,18, voor de
afwerking van de heropbouw van een agentschap in de provincie dat
tijdens de oorlog verwoest werd, ten belope van fr. 3.513.185,99, en
voor de aankoop van bouwgrond te Malmédy voor fr. 791.649,70,
met het oog op de constructievan 'een nieuw gebouw voor het agent-
schap ter plaatse.

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

Deze rekening, waarvan de tegenwaarde op de passiefzijde voor-
komt onder het hoofd« Pensioenkas van het Personeel », staat op
de balans per 31 December 1954 ingeschreven
voor . fr.
tegen, per 31 December 1953 . fr.

743.761.180,71
707..158.155,39

De verhoging met fr. 36.603.025,32 begrijpt een gewone toelage
van fr. 25.837.278, 'de incassering van loten enpremiën, alsmede
de reglementaire afhoudingen gedaan op de bezoldigingen.

Zoals gepreciseerd in het verslag over het jaar 1952, blz. 99 en
100, omvat thans het steI's~l,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
III 1954 . fr. 9.700.000,-
tegen .fr. 8.868.236,-
III 1953~
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Afgeschreven en
te verzilveren
waarden

Overgangsrekeningen
van de actiefzijde

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 deverbintenissen op
zicht van de Bank kunnen worden aangewend.

Per 31 December 1954 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.

108.255.965,75

3.214.790,15

c) Interestenprorata op overheidsfondsen ver-
worven krachtens de statuten 32.708.435,05. 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. Dit
geschil blijft aanhangig voor de Rechtbank
van L'" Aanleg te Hoei . fr.

f) Waarden van het Fonds van de Honderdste
Verjaring. De inkomsten van dit Fonds,
gevormd bij gelegenheid van de Honderdste
Verjaring der Bank, moeten toelaten prijzen
en beloningen toe te kennen aan bijzonder
verdienstelijke leden van het administratief
en het technisch personeel . . fr. 2.656.644,45

-----------------
Te transporteren: fr. 174.093.495,06

25.014.259,66

2.243.400,-
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Transport : fr.

g) Buitenlandse correspondenten, deviezen ge-
blokkeerd ingevolge buitenlandse valuta-
wetgevingen . fr.
(De laatste drie rekeningen sub e[, f / en
g / hebben hun tegenwaarde in de overgangs-
rekeningen op de passiefzijde.)

Totaal. . Ir.
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Bankbiljetten
in omloop

Rekeningen·courant
en diversen

PASSIVA

Het bedrag der biljetten van de Bank in circulatie beloopt, per
31 December 1954 . . fr. 102.678.691.700,-

Per 31 December 1953 bedroeg deze
omloop . fr. 101.591.891.200,-

Deze bedragen zijn, per coupure, als volgt onderverdeeld :

fr.
fr.
fr.

1.000
500
100

· fr.
· fr.
· fr.

Per 31 December 1954

89.223.066.000,-
7.248.613.000,-
6.207.012.700,-

Per 31 December 1953

85.278.828.000,-
8.970.513.000,-
7.342.550.200,-

Totaal · fr. 102.678.691.700,- 101.591.891.200,-

De rekeningen-courantsaldi en diversen ZIJn als volgt
onderverdeeld :

Schatkist, gewone
rekening .

Schatkist, rekeningen
Accoord voor Econo-

· fr.

mische Samenwerking fr.

Instellingen door bijzondere
wet beheerd en openbare
besturen . . fr.

Per 31 December 1954 Per 31 December 1953

28.510.495,69 26.711.211,70

88.420.165,45 193.428.188,95

Banken in België . · fr. 1.996.863.819,12 2.143.202.038,77

268.970.223,37 363.874.559,64

Banken in het buitenland :
gewone rekeningen . fr. 1.034.476.393,90 920.451.369,95

Te transporteren : fr. 3.417,241.097,53 3.647.667.369,01
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Transport : fr. 3.417.241.097,53 3.647.667.369,01
Particulieren . fr. 280.186.106,02 260.732.908,90

Te betalen waarden . fr. 361.922.167,23 464.708.132,03

fr. 4.059.349.370,78 4.373.108.409,94

Deze opsommmg dient nader omschreven betreffende twee
punten:

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

Het bedrag van fr. 88.420.165,45 geboekt per 31 Decem-
ber 1954, evenals dat van fr. 193.428.188,95 op de balans pel'
31 December 1953, heeft uitsluitend betrekking op de uitvoerings-
periode van het Marshall-plan 1950-1952. De vermindering t.O.V.
vorig jaar is toe te schrijven aan de storting in de Rijkskas, in Februari
en September 1954, van een totaal bedrag groot fr. 100.000.000 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.

De saldi del' verbintenissen tegenover het buitenland in het
kader van betalingsaccoorden zijn devolgende, vergeleken met
vorig jaar :
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Verbintenissen
tegenover het
buitenland in
het kader van
bctallngsaccoorden



Totaal der
verbintenissen
op zicht

Speciale rekeningen
wegens voor-
schotten « Europese
Betalingsunie »

Per 31 December 1954 Per 31 December 1953

Landen, leden van de
E.B.U. · fr. 71.287.769,38 352.123.279,15

Andere landen:
al · fr. 222.483.775,48 226.510.702,62
hl · fr. 240.000.000,- 468.000.000,-

fr. 533.771.544,86 1.046.633.981,77

De rubriek « Andere landen hl» heeft haar tegenwaarde op de
actiefzijde in de rekening « Tegoed bij de Dienst der Postchecks,
rekening B » (zie blz.lOl van dit verslag) .

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 1954 belopen zij fr. 107.271.812.615,64 tegen
fr. 107.011.633.591,71 per 31 December 1953.

Deze rubriek stond op de balans per 31 December 1953 voor
een bedrag van. . fr. 2.817.207.653,-

Het koninklijk besluit van 8 April 1954 en het besluit van de
Luxemburgse regering van dezelfde datum hebben, met ingang van
15 April 1954, de tijdelijke afhoudingen afgeschaft gedaan op de tegen-
waarde 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 E.B.U.

De afhoudingen tot .op deze datum gedaan en door de banken
gestort in het credit van de speciale rekeningen die op hun naam
geopend waren in de boeken van de Bank, werden terugbetaald bij
het verstrijken van hun termijn van onbeschikbaarheid van zes
maanden.
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Derhalve werd het saldo van de speciale rekeningen volledig
aangezuiverd op 10 October 1954.

Er dient aan herinnerd dat, om de afschaffing van de afhoudingen
op de uitvoer en de terugbetaling, op hun vervaldag, van de speciale
rekeningen mogelijk te maken, de Belgische Staat in April 1954 met
de Belgische Vereniging der Banken, een overeenkomst heeft aange-
gaan krachtens dewelke de erkende banken ingetekend hebben op
speciale certificaten ten belope van 2.350 millioen frank. Een gelijk-
aardige overeenkomst werd op hetzelfde tijdstip gesloten in het
Groothertogdom Luxemburg.

Het volledig bedrag der inschrijvingen werd ter beschikking
gesteld van de Nationale Bank van België voor het aanleggen, ter
ontlasting van de uitvoerders, van de speciale provisie voor de finan-
ciering van de eredieten die door de Bank aan de E.B.U. worden toege-
staan, boven de contractuele hoogtegrens.

De door de Belgische en de Luxemburgse regeringen gestorte
provisie was, op de passiefzijde van de weekstaat der Bank, in de
rubriek cc Schatkist - Accoord E.B.U. » geboekt.

De terugbetalingen in dollars op 13 Juli 1954, ten voordele van
de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, hebben het bedrag der
vordering op de E.B.U. beneden de contractuele hoogtegrens van
fr. 10.065.625.000 teruggebracht, en bedoelde prOVISIe, die
fr. 1.949.294.771 beliep, werd op die datum in de Rijkskas terug-
gestort.

Deze rubriek is in de balans per 31 Decem-
ber 1954 gehoekt voor. . fr.
en stond III de balans per 31 December 1953

Te leveren deviezen

1.498.238.642,30 en goud

voor . fr. 32.125.599,85

De rekening ((Debiteuren wegens termijnverkopen van deviezen
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Pensioenkas van
het Personeel

OvergangsrekeDingen
van de passiefzijde

en goud », die er de tegenwaarde van is, staat op de actiefzijde slechts
voor . fr. 1.447.779.555,-

Het verschil vertegenwoordigt uitsluitend contante verbinte-
nissen in vreemd geld.

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

Zij vertegenwoordigt per 31
ber 1954 .
tegen, per 31 December 1953

Decem-
. fr.
. fr.

743.76tI80,70
707.158.155,39

Per 31 December 1954 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 d/ e/ en f / hebben
hun tegenwaarde in de overgangsrekeningen
van de actiefzijde.

g) Fiscale voorziening : Het saldo van deze
rekening beliep per 31 December 1953
fr. 49.829.294,-.

Te transporteren : fr.
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441.027,70

36.200.576,05

74.248,-

2.243.400,-.
2.656.644,45

1.603:532,22

43.219.428,42



Transport : fr.
Tijdens het jaar 1954 werd de rekening

« Fiscale voorziening » gedebiteerd voor ' het
bedrag van de nationale crisisbelasting op het
dividend betaalbaar gesteld op 1 Maart 1954,
voor weinig belangrijke overschotten betreffende
de fiscale dienstjaren 1952 en 1953 en voor de
Luxemburgse belastingen door onze Bijbank in
het Groothertogdom Luxemburg betaald.

Rekening houdend met deze betalingen, met
de overdracht van40 millioen frank die voor-
komen in het debet van de win st- en verlies-
rekening, alsmede met een bedrag van 100 mil-
lioen frank vooraf gestort met het oog op de
aanslag in verband met de inkomsten van de
boekjaren 1953 en 1954 staat de rekening
« Fiscale voorziemug » einde 1954, te boek
voor . fr.

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

i) Provisie voor de constructie van gebouwen fr.
Totaal. . fr.

43.219.428,42

9.033.009,-

23.138.966,52

68.000.000,-
i43.391.403,94

Het kapitaal fr. 400.000.000 is verdeeld in 400.000 aandelen, op Kapitaal

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 Reservefonds

Bank, is verdeeld in volgende rubrieken :

Statutaire reserve.
Voorzieningsfonds

Per 31 December 1954

283.227.494,45
243.149.674,77

. fr.

. fr.
Te transporteren : fr. 526.377.169,22
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Per 31 December 1953

256.395.398,71
242.415.117,72
498.810.516,43



Te verdelen
netto-winst

526.377.169,22 498.810.516,43Transport : fr.
Rekening der afschrijvingen

op gebouwen, materieel
en meubelen . fr. 960.455.096,92 866.503.316,05

fr. 1.486.832.266,14 1.365.313.832,48

De vermeerdering vertegenwoordigt het aandeel in de verdeling
der winsten, per 31 December 1953, dat aan de statutaire reserve toe-
kwam, alsmede uit de afschrijving per 31 December 1954 ten belope
van fr. 93.951.780,87 van de uitgaven van het boekjaar voor de
constructie van de nieuwe gebouwen van de Bank.

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 honderd 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 1954
verwezenlijkt op de verkoop en de incassering van effecten die
de portefeuille overheidsfondsen yan de Bank vormen, zegge
fr. 734.557,05.

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 onbeschikhaar blijven, bedraagt
fr. 50.224,50.

Het batig saldo van de winst- en verliesrekening, t.w. de netto-
winst, te verdelen overeenkomstig de bepalingen van art. 38 'der
statuten, beloopt fr. 336.287.704,98.
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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 financiële instellingen
van de overheidssector en aan Belgische onder-
nemingen, alsmede de exportcredieten geopend
door bemiddeling van buitenlandse circulatie-
banken . fr.

De diverse bewaarnemingen zIJn samen-
gesteld uit:

Onderpanden van de voor-
schottenrekeningen op
Belgische overheidsfond-
sen . fr. 11.991.461.864,50

"Vaarhorgen gegeven door
de discontocedenten . fr. 19.962.750,-

Obligaties van de Muntsa-
neringslening . . fr. 9.599.000,-

Te transporteren : fr. 12.021.023.614,50
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17.591.579,55

23.340.452,10

Te inkasseren
waarden

Geopende
documentaire
credieten

Diverse
bewaarnemingen



Diverse ontvangen
borgtochten

Waarborg-
certificaten
van de Schatkist
ontvangen

Borgtochten
verleend
ten gunste
van het Personeel

Transport : fr. 12.021.023.614,50

Internationaal Muntfonds fr. 8.323.889.561,24

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

Andere bewaarnemingen fr. 22.376.620.476,39

Totaal. . fr. 44.504.312.572,13

Statutaire en reglementaire borgtochten van
bet Beheer, de Discontokantoren en het perso-
neel . fr. 133.254.488,50

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. 1.625.000.000,-

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. 90.476.325,-
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Portefeuille en allerlei tegoed. . fr. 59.291.025,- Schatkist

Diverse waarden toebehorend aan de Staat :

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

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

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

Obligaties van de Regering
der Bondsrepubliek
Duitsland (overeenkom-
sten van Londen dd.
27-2-1953) . . fr. 447.905.400,-

4 1/2 pCt certificaten N.M.
voor Goedkope Woningen
en Woonvertrekken . fr. 4.005.160.000,-

4 1/2 pCt certificaten van
de N.M. voor de Kleine
Landeigendom . fr. 713.850.000,-

Diverse waarden . . fr. 206.169.070,50

fr. 8.636.390.957,50

Diverse waarden door de Staat Ln bewaring
genomen:

Waarden door derden gede-
poneerd . fr.

Te transporteren : fr.

8.116.610.735,61

8.116.610.735,61 8.695.681.982,50
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Transport : fr. 8.116.610.735,61 8.695.681.982,50

Dienst van de ingeschreven
schuld . fr. 10.627.147.200,-

Deposito- en Consignatiekas
fr. 45.834.270.773,86

Als borgstelling gedepo-
neerde waarden . fr. 1.943.881.138,15

fr. 66.521.909.847,62

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

Af te leveren waarden.

lriqetrokken effecten

· fr.

· fr.

45.969.560,-

5.669.289.992,50
9.497.070,-

Fonds voor Delging van de Staatsschuld. . fr. 5.890.736.237,50

Muntfonds :

Overheidsfondsen · fr. 4.704.236.110,-
Totaal. . fr. 91.537.320.800,12

Rentenfonds,
gedeponeerde
effecten

Effecten door de Bank in bewaring genomen,
toebehorend aan het Rentenfonds, opgericht
krachtens de besluitwet van 18 Mei 1945 . fr. 4.041.759.136,50

Algemene spaer- a) Voorlopige beleggingen · fr. 7.925.980.165,-
en Lijfrentekas

b) Beleende fondsen · fr. 10.367.050,-

c) Neergelegde waarborgen. .. fr. 101.395.396,-

Totaal. '.fr. 8.037.742.611,-

-116 -



YERDELING YAN DE NETTO-WINST YAN HET BOEKJAAR 1954

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

2. Van het overschot, hetzij fr. 312.287.704,98
a) 10% aan de reserve .
b) 8% aim het personeel

Totaal van de te verdelen netto-winst.

31.228.770,50
24.983.016,40

3. Van het overschot, hetzij fr. 256.075.918,08
a) Aan het Rijk 1/56•

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

51.215.183,62
204.571.428,57

289.305,89

336.287.704,98

DIYIDEND TOEGEKEND VOOR HET BOEKJAAR 1954

Eerste globaal bruto dividend.

Tweede globaal bruto dividend

· fr. 24.000.000,-

· fr. 204.571.428,57

Totaal. · fr. 228.571.428,57

· fr. 68.571.428,57

· fr. 160.000.000,-

Mobiliënbelasting

Globaal netto-dividend .

voor 400.000 aandelen, t.w. een netto-dividend van fr. 400 per
aandeel.

Dit dividend IS betaalbaar 1 Maart 1955 op vertoon van
coupon nr 153.

De Regentenraad

HIlbert ANSIAUX, Vice-gouverneur,
Jean VAN NIEUWENHUYSE, Directeur,
Franz DE VOGHEL, Directeur,
Marcel LEFEBVRE, Directeur,
Henri DERAEDT, Regent,
André HUYSSENS, Regent,
Léon-A. BEliER'!" Regent,
Yvan FEYERICK, Regent,
August COOL, Regent,
Alfred PUTZEYS, Regent,
Alfons CONIX, Regent,
André RENARD, Regent,
André DE GUCHTENE:ffiRE, Regent,
Robert VANDEPUTTE, Regent.

De Gouverneur,
Maurice FRERE.
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Balans

Winst= en Verliesrekening

Orderekeningen



ACTIVA
BALANS PER

Goudvoorraad .

Tegoed op het buitenland .

Vorderingen op het buitenland in het kader van betalingsaccoorden :

a) E.B.U.

b) landen, leden van de E.B.U ...

c) andere landen

Debiteuren wegens termijnverkopen van deviezen en goud .

Handelspapier op België .

Voorschotten op. overheidstondsen

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

a) scha tkistcertifica ten

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

c) andere overheidseffecten

Deel- en pasmunt

Tegoed bij de Dienst der Postchecks
rekening A

rekening B

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

Overheidsfondsen (art. 18 en 21 der statuten)

Te innen waarden

Gebouwen, materieel en meubelen

Waarden van de Pensioenkas van het Personeel .

Afgeschreven en te verzilveren waarden

Overgangsrekeningen

Totaal van de activa
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38.910.933.799,29

3.338.535.841,95

8.596.250.000,-

708.965.736,77

579.836.810,37

1.447.779.555,-

9.511.683.785,35

290.893.890,72

7.895.000.000,-

1.183.000.000,-

44.000.000,-

547.706.546,75

1.867.662,47

240.000.000,-

34.660.494.790,12

1.792.053.561,18

151.408.528,83

1.060.455.096,92

743.761.180,71

p.m.

175.697.027,28

111.880.323.813,71
.....



31 DECEMBER 1954
PASSIVA

Bankbiljetten in omloop .

Rekeningen-courant en diversen :

1
gewone rekening .

Schatkist Rekeningen Accoord
Samenwerking

Organismen door bijzondere wet beheerd en openbare
besturen

28.510.495,69

voor Economische
88.420.165,45

268.970.223,37

1.996.863.819,12

1.034.476.393,90

280.186.106,02

361.922.167,23

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.

Andere landen aj

bi

71.287.769,38

222.483.775,48

240.000.000,-

Totaal der verbintenissen op zicht

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

102.678.691. 700,---,

4.059.349.370,78

533.771.544,86

107.271.812.615,64

1.498.238.642,30

743.761.180,71

143.391.403,94

400.000.000,-

283.227.494,45

243.149.674,77

960.455.096,92

336.287.704,98

111.880.323.813,71
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DEBET WINST EN YERLIESRE:KENING

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

a) Proven u der disconto- en voorschotverrichtingen
boven de 3 X% .

b) Zegelrecht op de biljettenomloop ;
3.377.740,33

144.230.526,-

318.565.768,28
3.219.333,-

25.837.278,-
13.940.824,05
93.95l.780,87

147.608.266,33

40.000.000,-Overschrijving naar de overgangsrekeningen van het passief voor fiscale voorziening
Ove~schrijving 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

68.000.000,-

734.557,05
336.287.704,98

l.048.145.512,56

ORDEREKENINGEN PER

Te inkasseren waarden .
Geopende documentaire kredieten .
Diverse bewaarnemingen :

Onderpand »[d. uooreehoirekeninqen. op Belg. overheidsfondsen
Waarborgen verleend door discontocedenten
Obligaties van de Muntsaneringslening .
lnternationaal Muntfonds
Internationale Bank voor Wederopbouwen Ontwikkeling
Andere bewaarnemingen

Diverse ontvangen borgtochten
Waarborgcertificaten van de Schatkist ontvangen
Borgtochten verleend ten gunste van het Personeel.
Schatkist :

Portefeuille en allerlei tegoed
Diverse waarden toebehorend aan de Staat

Gewone aandelen N.M.B.S.
Deelhebbende obligaties N.M.B.S. . . . . .
Schatkistbons van de Luxernb. Regering (Belg.-Lux. acc.)
Obligaties van de Regering van de Bondsrepubliek Duits-

land (overeenkomsten van Londen dd. 27-2-1953) .
4 X % Certif. N.M. vr Goedkope Woning. enWoonvert.
4 X % Certif, N.M. voor de Kleine Landeigendom
Diverse waarden

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

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

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

Overheidsfondsen

Rentenfonds, gedeponeerde effecten
Algemene Spaar- en Lijfrentekas

Voorlopige beleggingen .
Beleende fondsen.
Neergelegde waarborgen



PER 81 DECEMBER 195<1 CREDIT

Disconto, wissel, intresten en provisies

Provenu dr 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)

Overschrijving van de rekening « Provisie voor constructie van gebouwen» .

-

686.723.942,70

83.008.263,20

734.557,05

10.393.046,97

3.274.528,64

109.102.620,-

92.813.737,-

2.094.817,-

60.000.000,-

1.048.145.512,56

a1 DECEMBER 195<1

11.991.461.864,50
19.962.750,-
9.599.000,-

8.323,889.561,24
1.782.778.920,-

22.376.620.476,39

59.291.025,-

1.000.000.000,-
638.305.187,-

1.625.001.300,-

447.905.400,-
4.005.160.000,-

713.850.000,-
____ 206.169.070,50

8.116.610.735,61
10.627.147.200,-
45.834.270.773,86

~

8.636.390.957,50

66.521.909.847,62

45.969.560,-
5.669.289.992,50

9.497.070,-
5.890.736.237,50

4.704.236.110,-

7.925.980165,-
10.367.050,-

101.395.396,-

17.591.579,55
23.340.452,10

44.504.312.572,13

133.254.488,50

1.625.000.000,-

90.476.325,-

91.537.320.800,12
4.041. 759.136,50

8.037.742.611,-





Verslag van het College der Censoren





Mijne Heren,

Het College der censoren is zeer getrüffen geweest door het
schielijk overlijden van de heer Louis Leclerc üp 22 Februari 1954.

De heer Leclerc werd door de huitengewone algemene verga-
dering der aandeelhouders van 29 November 1948 tot censor verkozen.
Het College verliest in hem een collega wiens raadgevingen bijzonder
werden gewaardeerd. Het zal zijn nagedachtenis trouw en met
genegenheid in ere houden.

***

De leden van het College stellen er prijs üp zich aan te sluiten
bij de hulde door de Regentenraad gebracht aan de heer vice-gouver-
neur Adolphe Baudewyns, die de leeftijdsgrens heeft bereikt. '

***

Met spijt nam het College der censoren afscheid van de heer
Jean Brat die, wegens het aanvaarden van andere functies, üp
5 Juli 1954 ontslag nam.

De heer J. Brat werd door de buitengewone algemene verga-
dering van 3 November 19:44 verkozen. Voor zijn toegewijde en
bekwame medewerking betuigen wij hem hier al onze dankbaarheid.

** *
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Mijne Heren,

Het College der censoren heeft de begroting der uitgaven voor
het boekjaar 1955 gestemd.

Het heeft zijn goedkeuring gehecht aan de balans en de winst-
en verliesrekening afgesloten per 31 December 1954, die door de
Regentenraad binnen de bepaalde termijn werden voorgelegd.

Vooraf heeft het College grondig de bewijsstukken onderzocht
die bij deze documenten gevoegd zijn, de boekingen gecontroleerd
en steekproeven gedaan in de inventarisbestanddelen. Deze verschil-
lende controles hebben volledig voldoening geschonken.

De verdeling der winsten werd overeenkomstig art. 70 der
statuten definitief door de Algemene raad geregeld.

***

De overeenkomst tussen de Staat en de Bank in zake de voor-
lopige schorsing, voor het boekjaar 1955, 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 der
censoren onderworpen.

***

In de loop van het jaar 1954 hebben WIJ deelgenomen aan
verschillende inspeeties van de diensten.

De duidelijke en nauwkeurige inlichtingen die ons bij deze
controles werden ter hand gesteld hebben onze taak grotelijks verge-
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makkelijkt; de zorg waarmede het personeel in al zIJn geledingen
zijn werk verricht, verdient al onze waardering.

Tevens gaat onze dank naar de Directie der Bank, die ons in alle
omstandigheden ter zijde staat bij het vervullen van onze opdracht.

De leden van het College der censoren

Maurice MOGIN,
Fernand DOCHENE, Secreiaris,
Auguste JADOUL,
Nicolas BOOST,
Louis DELVAUX,
René GEURTS,
Edmond KONINGS.

De Voorzitter,
Victor PAREIN.
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Hoofdbank

Bijbanken =. Agentschappen

Discontocomité en -kantoren

Groothertogdom Luxemburg





HOOFDBANK

DIRECTIECOMITE, REGENTENRAAD,
COLLEGE DER CENSOREN

GOUVERNEUR H. Maurice FRERE.

VICE-GOUVERNEUR H. Hubert ANSIAUX.

DIREOTEUREN HH. Jean VAN NIEUWENHUYSE,
Franz DE VOGHEL,
Marcel LEFEBVRE.'

REGENTEN HH. Henri DERAEDT,
André HUYSSENS,
Léon·A. BEKAERT,
Yvan FEYERICK,
August COOL,
Alfred PUTZEYS,
Alfons CONIX,
André RENARD,
André DE GUCHTENE1J]RE,
Robert VANDEPUTTE.

OENSOREN HH. Victor PAREIN, Voorzitter,
Maurice MOGIN,
Fernand DUCHENE, Secreiaris,
Auguste JADOUL,
Nicolas BOOST,
Louis DELVAUX,
René GEURTS,
Edmond KONINGS.

SEORETARIS : Juffr. Elisabeth MALAISE.

SOHATBEWAARDER H. Jean-Jacques VINCEN'r.

Regeringscommissaris H. Joseph VANHEURCK.
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ALGEMENE DIENSTEN

Titularissen :

Thesaurie :
Hoofdkas
Rijkskas :
Inoorderinqskas

Dl!] SURA'l'BEW AARDEH
RR. F. SIMONART

P. FESTERAERTS
J. RORSMANS

Disconto : R. l\UGDONELLE

Wissel
Wisselreglementering
Buitencontrôlr-

C. de STRYCKER
J. van WEDDINGEN
E. LE CRIQUE .
F. FLAMAND

Buitenland

Open Beuuuirnemiiujcn
Overheidsfondsen

'l'. ROSSAER'r· '; .
J. LIEBAERT
M. RUWAERT

Bffeclen

Studiën en Documentatie
Studiën:
Stotistiek :
Banlccrediet

P. KAUCR
J. MERTENS rIe WILMARS
R. GAUTIER
O. BRONCHART

Algemeen Secretariaat M. JORDENS

Juridische dienst : E. de MIOMANDRE

Algemene Boekhouding G. PREVOST

Algemene Inspeetie : R. GALLET

Dienst van het Personeel E. COENEN

Drukkerij en 'I'eclinische dicnslen

Biljetten : M. GOELEN

Gebouwen: M. VAN GOETHEM

Medico-Sociale dienst Dr L. HANNAER'l'

Discontocomité
Brussel:

HH. P_ ECTORS,
J. de COOMAN,
P. DEJ.JBAERE,
O. BOSSAERT, (*)
E. RAYOIT,
M. WAUCQUEZ.

CC") De heer Bossacrt neemt geen deel uau de werkzaaiuhedcu vun huL Discoulocomité gedurende zijn miuisteriecl
mandaat.
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Aalst

Aarlen

Beheerder:

Discontokantoor

Beheerder:

Discontokantoor

Beheerder:

Discontokantoor

BIJBANKEN

Antwerpen

H. A. NEVEN.

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

Luik

H. M. CHAUVIAUX.

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

Luxemburg (Groothertogdom Luxemburg)

H. J. VANDERGUCHT.

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

AGENTSCHAPPEN

AGENTSOHAPPEN MET EEN DISOONTOKANTOOR

Agenten Leden der Discontokantoren

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

P. FABRI, HH. M. LEFEVRE,
F. LEPAGE,
V. POSSCHELLE.
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Aat

Bergen

Brugge

Charleroi

Dendermonde

DInant

Doornik

Eeklo

Gent

Agenten

HH. J. LELEUX,

J. DUPONT,

F. COLLUMBIEN,

L. HAULOT,

J. VANDEN BOSCH,

J. LEMAI'TRE,

P. POTVIN,

C. SIBILLE,

G. THIRIAUX,
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Leden der Discontokantoren

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

HH. G. DUCHATEAU,
J. SEGARD,
H. BOU::J.'1'IAU.

HH. R. TERMOTE,
R. RAPAERT de GRASS
r. JANSSENS de BIS~.'HOVEN.

HH. L. DEWANDRE,
A. GILLIEAUX,
F. PHILIPPE,
Graaf C. de BRIEY.

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

HH. R. DECOUX,
M. SCHOOFS,
Baron R. de VILLENFAGNE

de VOGELSANCK.

HH. E. CARBONNELI.JE,
E. THORN,
v. VANDERBORGHT,
M. COUPLET.

HH. J. SPAEY,
R. VAN BRABAND'l"
C. VAN DAMME.

HH. Baron BRAUN,
F. BEERNAERTS,
Graaf H. de HEMPTINNE.



Agenten

Geraardsbergen HH. F. VANHERP,

Hasselt A. DE VULDER,

Hoei J. POTVIN,

Kortrijk M. DE SCHAEPMEESTER,

La Louvière J. LEJUSTE,

Leuven J. HAUTAIN,

Mechelen G. MATAGNE,

Moeskroen A. FRANÇOIS, a.i.,

Namen 'Baron
de MOREAU d'ANDOY,
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Leden der Discontokantoren

HH. G. FLAMANT,
J. RENS,
P.-E. WILLOCX.

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

HH. J. PREUD'HOMME,
H. DELATTRE,
Graaf G. de LIEDEKERKE.

HH. J. DUMONT,
P. DELVA,
P. DE WITTE.

HH. L. GRAFE,
L. PONCEAU,
M. HAUTIER.

HH. A. BAUCHAU,
G. de LAVELEYE,
R. yan der VAEREN,
P. yan der VAEREN.

HH. P. CARTUYVELS,
L. LEMAIRE,
J. VIGNERON.

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

HH. F. HICGUE'I',
O. HICGUET,
L. HUART.



Neufchâteau

Nijvel

Oostende

Oudenaarde

Péruwelz

Philippeville

Roeselare

Ronse

Sint-Niklaas

HH. M. CABY,

G. GINION,

J. VILENNE,

P. HERTSCHAP,

G. WALNIER,

J.TIELEMANS,

K. DEWAELE,

E.BURLION,

F. LEFEYER,
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Leden der Discontokantoren

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

HH. E. de S'l'REEL,
E. DESCAMPE,
P. HUYSMANS.

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

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

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

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

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

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

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



Tienen

Tongeren

Turnhout

Verviers

Waver

Zinnik

Boom

Ieper

Malmédy

HH. F. DE KEYSER,

E. HUYBRECH'l',

J. MASSE'l',

E. RENARD,

R. PINSART,

A. TOURNAY,

HH. J. GILAlN,
L. HALFLAN'l'S,
J. DEIJACROIX.

HH. W. WILSENS,
J. BEAUDUIN,
Hic1c1cr J". de SCHAJ!J'J'Z:I!lN

van BElENEN.

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

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

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

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

AGENTSCHAPPEN ZONDER DISCONTOKANTOOR

Agenten

HH. M. WELLEMANS,

L. NEIRYNCK,

V. BRANDEI:"AF.m,a.i.,

Marche·en-Famenne

P. LE FLERE.Veurne

A. D'HAUWE,
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BIJLAGEN
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BIJLAGE 1

OYERHEIDSFONDSEN IN HET BEZIT YAN DE BANK
OP 31. DECEMBER 1.954i

Oserheidstondsen vel'WOl'ven krachtens artlkelen 1.8 en 21. del' statuten :

3 1/2 pCt Belgische Schuld 1937.
3 1/2 pCt Belgische Schuld 1943.
4 pCt Belgische Geünificeerde Schuld, Ie reeks.
4 pCt Belgische Geünificeerde Schuld, 2e reeks.
4 pCt Bevrijdingslening 1945.
4 1/2 pCt Belgische Lening 1951.
4 1/2 pOt Belgische Lening 1952/62 - I.
4 1/2 pCt Belgische Lening 1952/64 - II.
4 1/2 pCt Belgische Lening 1953/73.
4 1/2 pOt Belgische Lening 1953/68.
4 1/2 pOt Belgische Lening 1954/72.
4 1/4 pCt Belgische Lening 1954/74 - I.
4 pCt Oorlogsschade 1921.
4 pOt Oorlogsschade 1922.
4 pCt Oorlogsschade 1923.
4 pCt Belgische Lotenlening 1941.
4 pCt Koloniale Schuld 1906.
4 pOt Koloniale Schuld 1936.
3 pCt Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen (Januari-

Juli) - I" reeks.
3 pCt

3 pCt

3 pCt

4 pCt

Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen (J anuari-
Juli) - 2e reeks.

Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen (J anuari-
Juli) - 36 reeks.

Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen (Januari-
Juli) - 46 reeks.

Loten Congo 1888.
Lloyd Royal Belge.
Maatschappelijke aandelen 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.





WEEKSTATENIN HET « STAATSBLAD »

GEPUBLICEERD IN 1954

BIJLAGE 2



WEEKSTATEN IN HET « STAATSBLAD» GEPUBLICEERD IN 1954

ACTIVA (millioenen franken) -
I I I Vorderinqen op het buitenland I

I
Overheidseflecten I I Teqoed biJ de Diensti

I
in het kader van betalinqsaccoorden Debiteuren

(art. 20 der statuten der Postchecks Geconsoli-
i MobiiiseriDq Overeenkomsten van 14·9·48 en 15·4·52) deerde Overheids.

Teqoed Te' weqens VoorschoUen ---_._--~_._._-- Gebou",eD'
Goud· termijn· I Handelspapier van Papier uit- Deel· en vorderinq

I
ontvanqen Europese Betalinqsunie op gegeven door op de Staat fondsen materieel eD

DATA op het Landen, verkopen

I

speciale

•

instellingen Andere (art. 3, § b
voorraad deviezen leden Andere van op Belqië overheids· Schœtkiat- Belgische pasmunt (art. 18 en 21

buitenland i rekeninqen waarvan de RekeningA Rekening B van de wet meulleleD
en qoud zonder met van deviezen I fondsen verbintenissen overhelds- der statuten)I speciale landen

I
certificaten van

I
speciale de E.B.U. en qoud i

I

E.B.U. door de Staat effecten 28 Juli 1948)
provisie provisie I i . gewaarborgd

I ! i zijn -
7 Januari 1954 38.786 913 1.994 10.530 I 2.910 981 302 20 5.542 202 516 8.705 - 58 243 2 455 34.660 1.678 889

14 » ...... 38.962 1.038 1.994 11.014

I

2.792 415 299 20 5.357 102 301 8.135 - 72 252 1 365 34.660 1.678 889

21 » ...... 38.962 1.056 1.994 10.917 2.889 519 260 20 5.925 310 314 6.340 - 73 258 2 367 34.660 1.678 967

28 » ...... 38.962 1.074 1.894 11.075

I

2.731 578 266 20 5.771 2 398 6.860 - 75 261 2 366 34.660 1.677 967

4 Februari ...... 39.075 951 1.869 10.987 2.819 616 271 20 5.747 226 418 8.120 - 82 247 2 373 34.660 1.677 967

11 » ...... 39.356 613 1.844 11.053 I 2.686 644 281 20 5.309 16 221 8.735 6 78 243 2 373 34.660 1.677 967

18 39.356 613 1.819 10.989 i 2.750 673 285 20 4.965 96 366 7.225 6 71 257 2 345 34.660 1.677 967» ......
25 » ...... 39.356 617 1.795 11.212 2.527 751 289 20 4.869 2 302 7.335 6 76 260 2 324 34.660 1.67.7 967

4 Maart ...... 39.356 583 1.770 11.146 2.593 854 292 20 4.589 77 313 8.725 6 74 254 2 183 34.660 1.692 967

11 )} ...... 39.356 562 1.745 11.306 2.433 1.034 304 20 6.808 156 291 4.615 6 44 271 2 147 34.660 1.717 967

18 » ...... 39.356 634 1.720 .11.332 2.497 624 308 20 5.641 127 329 4.875 6 34 290 2 127 34.660 1.741 967
25 » ...... 39.354 490 1.695 11.519 2.310 635 310 20 4.974 42 4)0 5.345 6 42 299 2 116 34.660 1.765 967

1 April ...... 39.354 482 1.670 11.439 2.390 585 307 20 6.825 269 391 5.035 6 104 291 2 96 34.660 1.783 967
8 >" ...... 39.354 464 1.645 11.363 2.466 594 328 20 6.433 46 337 5.510 6 103 282 397 8 34.660 1.787 967

14 1) ...... 39.354 391 1.620 13.761 366 329 20 5.844 26 223 6.240 6 97 291 2 - 34.660 1.787 967
22 )} ...... 39.379 316 1.595 13.761 419 336 45 5.030 313 362 6.680 6 64 291 2 - 34.660 1.791 967
28 » ...... 39.379 73 1.570 13.761 411 346 45 5.238 121 416 7.070 ··655 87 292 2 - 34.660 1.792 967

6 Mei ...... 39.479 60 1.545 13.761 309 420 145 6.892 257 425 6.955 243 127 270 2 - 34.660 1.791 967
13 )} ...... 39.085 161 1.520 13.437 224 388 145 6.154 20 407 7.500 6 108 292 2 - 34.660 1.792 967
20 >" ...... 38.972 278 1.495 13.437 345 388 123 6.217 121 668 6.565 6 126 297 1 - 34.660 1.792 967
26 ) ...... 38.972 279 1.495 13.437 290 389 114 6.134 214 488 7.145 6 135 298 2 - 34.660 1.792 967

2 Juni ...... 38.747 2.272 1.495 13.437 521 393 114 7.135 184 861 6.855 41 149 286 7 - 34.660 1.792 067
10 » ...... 38.268 2.874 1.495 13.437 586 310 114 6.567 123 794 7.690 6 145 286 2 - 34.660 1.792 967
17 » ..... 38.267 288 1.495 12.760 527 348 104 6.337 22 736 7.305 480 180 302 2 - 34.660 1.792 967
24 » ...... 38.265 555 1.495 12.760 532 375 104 6.264 22 394 7.795 281 162 297 2 - 34.660 1.792 967

1 Juli ...... 38.265 349 1.495 12.760 473 407 114 7.863 103 1.104 7.460 904 190 278 2 - 34.660 1.790 967
8 » ...... 38.265 441 1.495 12.760 547 375 114 8.483 107 854 8.060 382 180 254 1 - 34.660 1.792 967

15 » ...... 38.265 3.957 - 8.925 287 375 114 9.040 109 940 7.425 616 210 243 2 - 34.660 1.792 967
22 » ...... 38.270 4.036 - 8.925 195 323 129 10.761 132 672 5.285 1.015 236 233 2 - 34.660 1.792 967
29 » ...... 38.270 3.815 - 8.925 167 349 129 10.215 66 520 6.315 1.260 231 241 2 - 34.660 1.792 967

5 Augustus ... 38.170 3.852 - 8.887 228 346 29 10.212 49 859 6.925 910 199 240 2 - 34.660 1.792 967
12 » ...... 37.607 3.870 - 8.887 754 346 29 9.735 63 703 7.470 339 185 262 2 - 34.660 1.792 961
19 » ...... 37.664 3.486 - 8.478 791 343 29 8.512 13 682 8.075 189 185 278 1 - 34.660 1.792 967
26 » ...... 37.777 3.327 - 8.478 753 358 29 7.891 - 572 8.710 19 151 295 2 - 34.660 1.792 967

2 September ... 38.003 3.132 - 8.439 663 386 29 8.572 - 901 9.355 10 170 294 1 41 34.660 1.792 961

9 » ..... 38.003 3.744 - 8.439 752 385 767 7.748 - 573 8.925 10 138 374 1 59 34.660 1.792 961

16 )} ...... 38.003 3.988 - 8.569 299 344 842 6.708 - 408 9.150 13 130 401 1 67 34.660 1.792 961
23 >" ...... 38.002 4.018 - 8.569 324 346 842 5.877 - 410 9.495 13 70 410 1 126 34.660 1.792 967
30 » ...... 37.993 4.533 - 8.480 311 364 1.289 7.558 - 886 8.625 13 56 405 2 169 34.660 1.792 967

7 October ...... 37.996 4.482 - 8.480 330 377 1.289 7.409 - 386 9.145 13 44 395 2 149 34.660 1.792 961

14 » ...... 37.996 4.547 - 8.470 197 436 1.289 6.274 - 365 9.090 13 47 423 2 168 34.660 1.792 961

21 » ...... 37.991 4.538 - 8.470 344 470 1.287 5.368 - 424 9.230 13 57 440 2 163 34.660 1.792 961
28 » ...... 37.976 4.534 - 8.470 356 491 1.272 5.665 - 515 9.820 12 50 443 2 98 34.660 1.792 961

4 November ... 37.976 4.649 - 8.432 363 442 1.347 5.758 - 527 9.865 12 40 443 2 131 34.660 1.792 961
10 » ...... 37.976 4.631 - 8.432 438 484 1.347 5.300 - 468 9.645 13 52 457 2 150 34.660 1.792 961
18 » ...... 38.258 4.468 - 8.504 503 502· 1.347 7.496 - 617 5.555 14 58 489 2 201 34.660 1.781 961
25 » ...... 38.344 4.266 - 8.504 522 533 1.347 6.976 - 489 6.090 14 59 508 2 217 34.660 1.792 961

2 December ... 38.629 3.961 - 8.465 625 505 1.376 7.523 - 631 6.540 355 55 499 2 201 34.660 1.786 961
9 >" ...... 38.855 3.746 - 8.465 759 442 1.451 7.064 - 467 6.855 124 60 519 2 199 34.660 1.792 961

16 » ...... 38.914 3.881 - 8.685 329 454 1.448 6.456 - 657 5.900 509 60 552 2 209 34.660 1.792 961
22 » ...... 38.911 3.541 - 8.685 500 459 1.448 6.591 - 265 6.495 852 74 558 2 211 34.660 1.792 961
29 » ...... 38.911 3.419 - 8.685 694 575 1.448 6.642 - 314 7.835 922 55 562 2 235 34.660 1.792 961



WEEKSTATEN IN HET « STAATSBLAD » GEPUBLICEERD IN 1954
(millicenen franken) PASSIV A-

Waarden

van de

D Penaioenkas

van hel

Personeel

Diversen
TOTAAL

ACTIVA

Bankbiljetten

in omloop

I
l Speciale provisie
weqens voorschotten E.B.U.

Tolaal 1----,-------1
Schatkist Banken I ---- Andere landen der i

in hel Diverse Landen, ----·c------I '1erbinle.nissen li Speciale
Rekeningen buitenland: I rekeningen· leden van

Gewone Accoord voor gewone t de E.B.U. al bi op zlchl rekeninqen Accoord E.B.U.
rekening Economische rekeningen couran

Samenwerking I

Rekeninqen-couranl
Verbinlenissen teqenover

het builenland in hel kader
van betalinqsaccoorden

Schatkist

Te leveren

deviezen

en qoud

Pen.loenkas

van het

Personeel

740
743
743
743

746
746
746
746

745
745
745
745

745
741
741
744
744

740
740
740
740

743
739
741
741

741
738
.738
738
738

738
738
738
738

740
737
737
737
737

737
737
739
739

735
735
741
741

744
744
744
744
744

Diversen

228
230
219
215

187
188
192
200

221
224
227
245
255

267
273
281
292

302
307
318
329

345
358
565
580
584

601
660
668
676

688
691
698
708
717

725
738
749
760

768
772
806
819

839
843
849
867
877

Kapitaal

Re.. rve.

afschrilvinqs-

reken!Dqen

en TOTAAL

PASSIVA
DATA

.740

.743
743
743

746
.746
746
.746

745
745
.745
745

745
741
741
744
744

.740
740
740
740

743
.739
741
741

741
738
738
738
738

.738
738
738
738

740
737
737
737
737

.737
737
739
739

735
735
741
741

744
744
744
744
744

970
987
440
411

420
359
397
367

410
380
395
397

426
521
429
457
533

599
492
495
562

643
506
556
632

627
662
637
606
601

601
647
684
695

683
722
632
674
697

716
724
717
725

859
810
765
800

775
797
852
846
851

111.096
110.076
108.694
108.793

110.293
109.889
108.285
108.160

109.311
107.569
106.430
106.103

107.847
108.032
107.154
107.218
108.162

109.647
108.100
107.693
108.119

111.302
111.361
107.869
108.095

110.552
111.137
109.302
108.977
109.263

109.666
109.056
107.567
107.214

108.838
108.796
107.711
107.333
109.537

109.369
108.197
107.672
108.587

109.000
108.359
106.928
106.831

108.299
107.968
107.071
107.601
109.313

101.404
99.936
98.947
99.080

100.335
99.598
98.111
98.234

99.348
98.344
97.374
97.274

99.122
99.368
98.682
98.132
98.157

99.644
98.567
98.026
98.188

99.695
99.250
98.182
98.216

100.569
101.170
101.104
100.802
100.951

102.099
101.109
100.424
100.140

101.815
101.229
100.128
99.631

101.162

101.575
100.509
100.029
100.371

101.309
100.496
99.163
98.856

100.749
100.205
99.306
99.836

100.826

4,5
5,7
5,2
2,3

1,8
5,7
6,1
1,1

4,6
5,6
3,9
5,4

2,3
5,5
3,6
2,2
4,7

5,8
6,0
3,4
6,2

2,9
6,5
3,4
6,4

5,2
5,2
6,5
3,8
2,1

2,2
4,4
2,0
2,8

2,9
2,7
6,0
2,9
2,4

2,6
2,2
4,3
4,3

3,2
2,2
6,3
6,3

5,5
2,0
7,2
3,5
6,9

193
196
198
198

199
118
109
105

104
111
116
119

118
118
118
112
115

111
114
114
113

119
119
119
119

119
114
114
114
114

114
114
113
125

95
99
99
99
99

100
101
89
89
89
89
89
87

88
88
88
88
88

933
942

1.003
1.057

1.102
1.129
1.127
1.196

1.172
1.146
1.161
1.127

1.137
1.095
1.104
1.145
1.127

1.175
1.195
1.173
1.178

1.174
1.237
1.230
1.235

1.224
1.222
1.223
1.232
1.219

1.212
1.248
1.259
1.264

1.363
1.439
1.413
1.424
1.415

1.373
1.294
1.281
1.273

1.268
1.245
1.239
1.236

1.070
1.054
1.037
1.022
1.030

1.770
2.476
2.329
2.067

2.110
1.473
1.421
1.499

1.222
1.294
1.264
1.420
1.984

1.301
1.361
1.281
1.266

1.226
1.504
1.656
1.646

1.484
1.257
1.694
1.449
1.906

1.299
1.614
1.517
1.496

1.252
1.044
1.204
1.239
1.551

1.127
1.178
1.139
1.816

1.213
1.375
1.135
1.265

1.104
1.231
1.231
1.150
1.910

1.431
1.728
1.790
1.767

235
290
435
477

494
292
335
531

757
845
565
579

683
597
476
556
880

1.410
869

1.112
1.274

1.343
1.439

538
728

1.062
1.221

679
837
906

931
1.005

295
282

341
332
213
209
263

218
145
152
138

130
124
175
131

105
126
118
159
102

150
250
276
280

387
388
390
396

286
313
308
311

287
295
252
252
248

249
231
239
239

228
293
280
272

280
282
295
297
274

214
224
210
221

331
259
267
298
327

267
247
251
235

217
233
237
225

228
237
245
243
236

455
365
367
366

373
373
345
324

183
147
127
116

96
8

41
59
67

126
169

149
168
163
98

131
150
201
217

201
199
209
211
235

104.806
103.713
103.021
103.227

104.662
.104.380
102.752
102.854

103.965
102.385
101.076
101.030

102.667
102.781
101.900
101.619
102.516

103.896
102.343
101.948
102.264

103.788
103.848
102.008
102.222

104.743
105.271
105.115
104.735
105.372

105.871
105.318
103.820
103.531

105.241
104.464
103.397
103.029
104.988

104.812
103.644
103.108
104.024

104.360
103.714
102.245
102.023

103.551
103.142
102.241
102.713
104.434

2.910
2.792
2.889
2.731

2.819
2.686
2.750
2.527

2.593
2.433
2.497
2.310

2.390
2.466
2.222
2.225
1.987

1.987
1.771
1.771
1.510

1.510
1.263
1.263
1.263

1.054
1.054

851
851
632

632
480
480
346

346
346
196
196

17

17

246
542
815

815
1.031
1.031
1.291

1.291
1.538
1.538
1.538

1.747
1.747

26
26
26
73

46
55
26
26

29
26

128
26

32
28
26
51
53

150
150
130
230

1.876
1.874

209
210

130
177
241
281
145

32
68
69

131

31
766
891
871

1.286

1.286
1.286
1.284
1.272

1.345
1.346
1.344
1.456

1.373
1.447
1.445
1.485
1.466

935
1.123

223
227

400
400
400
400

400
400
400
400

400
400
400
400

400
400
400
400
400

400
400
400
400

400
400
400
400

400
400
400
400
400

400
400
400
400

400
400
400
400
400

400
400
400
400

400
400
400
400

400
400
400
400
400

1.279
1.279
1.392
1.392

1.392
1.392
1.392
1.392

1.392
1.392
1.392
1.392

1.392
1.392
1.392
1.392
1.392

1.392
1.392
1.392
1.392

1.392
1.392
1.392
1.392

1.392
1.392
1.392
1.392
1.392

1.392
1.392
1.392
1.392

1.392
1.392
1.392
1.392
1.392

1.392
1.392
1.392
1.392

1.392
1.392
1.392
1.392

1.392
1.392
1.392
1.392
1.392

111.096
110.076
108.694
108.793

110.293
109.889
108.285
108.160

109.311
·107.569
106.430

, 106.103

107.847
108.032
107.154
107.218
108.162

109.647
108.100
107.693
108.119

111.302
111.361
107.869
108.095

110.552
111.137
109.302
108.977
109.263

109.666
109.056
107.567
107.214

108.838
108.796
107.711
107.333
109.537

109.369 '
108.197
107.672
108.587

109.000
108.359
106.928
106.831

108.299
107.968
107.071
107.601
109.313

7 Januari 1954
14 ),
21 »
28 >.~

4 Februari
11 »
18 »
25 »

4 Maart
11 »
18 »
25 »

1 April
8 »

14 »
22 »
28 »

6 Mei
13 »
20 »
26 »

2 Juni
10 »
17 »
24 »)

1 Juli
8 » ,

15 »
22 »
29 »

5 Augustus
12 »
19 »
26 »

2 September
9 »

16 »
23 »
30 »

7 October
14 »
21 »
28 »

4 November
10 »
18 »
25 »

2 December
9 »

16 »
22 »
29 »





BIJLAGE 3
RENTETARIEVEN

DER DISCONTO- EN VOORSCHOTVERRICHTINGEN

DISCONTO

- Bankaccepten en documentaire of geaccepteerde wissels vooraf
door de N.B.B. geviseerd.

- Geaccepteerde bij een bank gedomicilieerde wissels .
- Warrants .
- Geaccepteerde, niet bij een bank gedomicilieerde wissels

Niet geaccepteerde wissels
Promessen

BELENINGEN EN VOORSCHOTTEN

Tarie!
van kracht

op 31 December
1954
(1)

2,75
2,75
2,75
3,25
4,25
4,50

Beleningen en voorschotten in rekening-courant op Schatkistcerti-
ficaten op korten termijn:

Met ten hoogste 120 dagen looptijd .
Met ten hoogste 8 maanden looptijd
Met ten hoogste 12 maanden looptijd

Maximum-Percentage van het voorschot 95 pOt

Beleningen en voorschotten in rekening-courant op ander over-
heidspapier 4,50

2,-
2,1875
2,375

pCt

M aaim.urn-Perceninqe van het voorschot :

a) Schatkistcertificaten met 2 of 3 jaar looptijd
b) 3,5 pOt Schatkistcertificaten met ten hoogste 15 jaar

looptijd (1942) .
c) 4 pOt Schatkistcertificaten met 5, 10 of 20 jaar loop-

tijd (1943) .
d) 4 pOt Schatkistcertificaten met 5 of 10 jaar looptijd

(1947 )
e) 4 pOt Schaikistcertijicaien. met 5 of 10 jaar looptijd

(1948 )
f) 4 pOt Schatkistcertificaten met 5 of 10 jaar looptijd

(1949)
g) 4 pOt Schatkistcertificaten met 5 jaar looptijd

(1954) (2) .
h) 3,76 pOt Schatkistcertificaten met 5 jaar looptijd

(1954) e) .
i) 4,5 pOt obligaties Lening met lOof 15 jaar looptijd

(1951)
j) 4,5 pOt obligo Lening met 10 jaar looptijd (1952-62)
k) 4,5 pOt obligo Lening met 12 jaar looptijd (1952-64)
1) 3,5 pOt obligaties Muntsaneringslening 2da reeks.

m) 3,5 pOt obligaties Muntsaneringslening 3de reeks (4) .
n) 4 pOt Schatkistcertificaten 'Van Belgisch Oongo met

5 of 10 jaar looptijd (1950) .
0) 4 pOt obligaties Lening 1950-60, Belgisch Oongo .
p) Ander overheidspapier

- Beleningen en voorschotten in rekening-courant op spe-
ciale E.B. Ui-Schatkistcertificaten :

Certificaten met ô maanden looptijd
Certificaten met 12 maanden looptijd
Certificaten met 18 maanden looptijd
Certificaten met 24 maanden looptijd

Maximum-Percentage van het voorschot: 50 pOt

(1) Vanaf 29 October 1953. (2) Vanaf 13 Mei 1954.(3) Vanaf 14 September 1954. (4) Vanaf
13 Augustus 1954. (5) Vanaf 10 April 1954.

90 pOt

90 pOt

90 pOt

90 pOt

90 pOt

90 pOt

90 pOt

90 pOt

90 pOt
90 pOt
90 pOt
90 pOt
90 pOt

90 pOt
90 pOt
80 pOt

2,50 )
2,80((5)
3,20 ~
3,50





BIJLAGE 4

OFFICIELE WISSELKOERSEN PER 81 DECEMBER 1954i

vastgesteld door de Nationale Bank van België

krachtens besluit n' 6 der op 1 Mei 194i4iin raad vergaderde Ministers

« Belgisch Staatsblad » van 5 September 194i4i, n' 22

(Belgische franken)

TRANSFERSI CONTRACTUELE .

I----~-----r---~~---
100 Congolese frank---------_._--.--._---....--1------=-

DEVIEZEN
KOERS Aankoopkoers Verkoopkoers

i
I

100,- Il 100,-

--!-- -----_.- ---.._--_._---------
I

__ 1_00_~u~em_b_U_rg_Se_f__ra_n_k_.-1-----=- 1__ 100,~ 1 ~ __ :~_O,~__
I 694,44220 692,50 696,50100 Tsjechoslowak. kroon





BIJLAGE 4bis
OFFICIE LE WISSEUKOERSEN

vastgesteld door de in Verrekeningskamer te Brussel vergaderde bankiers
Gemiddelden der dagelijkse noteringen

(B elqisohe [ranken )

1 1 100 1 l 100 1 1 1 1 1

1954 Zwitserse U.S. Franse Canadese Pond
escudo

Nederland. Deutsche Zweedse Deense Noorse

frank dollar frank dollar Sterling gulden Mark kroon kroon kroon

Januari
Middenkoers 11,46 49,95 14,29 51,34 139,92 174,07 13,18 11,97 9,65 7,23 6,99
Aankoopkoers . 11,43 49,85 14,25 51,24 139,67 173,77 13,15 11,95 9,63 7,21 6,97
Verkoopkoers . 11,48 50,05 14,32 51,44 140,17 174,37 13,20 12,- 9,67 7,25 7,01

Februari
Middenkoers 11,45 49,90 14,25 51,62 139,76 174,07 13,16 11,94 9,63 7,21 6,99
Aankoopkoers . 11,42 49,80 14,22 51,52 139,51 173,77 13,13 11,92 9,61 7.19 6,97
Verkoopkoers . 11,47 50,- 14,29 51,72 140,01 174,37 13,18 11,97 9,65 7,23 7,01

Maart
Middenkoers 11,46 50,18 14,24 51,71 139,99 174,05 13,16 11,95 9,63 7,21 7,-
Aankoopkoers . 11,44 50,08 14,21 51,61 139,74 173,75 13,14 11,93 9,61 7,19 6,98
Verkoopkoers . 11,49 50,28 14,28 51,81 140,24 174,35 13,19 11,98 9,65 7,23

I
7,02

April i
I

Middenkoers 11,50 50,32 14,27 51,23 140,62 174,04 13,20 11,97 9,66 7,23 7,03
Aankoopkoers . 11,47 50,22 14,24 51,13 140,37 173,74 13,17 11,95 9,64 7,21 7,01
Verkoopkoers . 11,52 50,42 14,31 51,33 140,87 174,34 13,22 12,- 9,68 7,25 7,05

Mei
Middenkoers 11,49 50,22 14,27 51,03 140,65 174,04 13,22 Il,96 9,67 7,23 7,03
Aankoopkoers . 11,47 50,12 14,23 50,93 140,40 173,74 13,19 11,94 9,65 7,21 7,01
Verkoopkoers . 11,52 50,32 14,30 51,13 140,90 174,34 13,24 Il,99 9,69 7,25 7,05

Juni
Middenkoers 11,49 49,90 14,29 50,85 140,46 174,04 13,21 11,96 9,69 7,22 7,02
Aankoopkoers . 11,47 49,80 14,26 50,75 140,21 173,74 13,19 Il,94 9,67 7,20 7,-
Verkoopkoers . 11,52 50,- 14,33 50,95 140,71 174,34 13,24 Il,99 9,71 7,24 7,04

Juli
IMiddenkoers 11,49 49,97 14,28 51,27 140,26 174,04 13,20 11,96 9,66 7,22 7,01

Aankoopkoers . 11,47 49,87 14,24 51,17 140,01 173,74 13,18 11,94 9,64 7,20 6,99
Verkoopkoers . 11,52 50,07 14,31 51,37 140,51 174,34 13,23 11,99 9,68 7,24 7,03

Augustus
Middenkoers 11,47 50,01 14,25 51,55 139,93 174,04 13,17 11,94 9,64 7,21 6,99
Aankoopkoers . 11,44 49,91 14,22 51,45 139,68 173,74 13,15 11,91 9,62 7,19 6,97
Verkoopkoers . 11,49 50,11 14,29 51,65 140,18 174,34 13,20 11,96 9,66 7,23 7,01

September
Middenkoers 11,46 49,99 14,31 51,56 139,91 174,03 13,18 11,92 9,65 7,20 6,99
Aankoopkoers . 11,44 49,89 14,27 51,46 139,66 173,73 13,15 11,90 9,63 7,18 6,97
Verkoopkoers . 11,49 50,09 14,34 51,66 140,16 174,33 13,20 11,95 9,67 7,22 7,01

October
Middenkoers 11,44 50,05 14,28 51,62 139,93 174,03 13,17 11,90 9,63 7,20 6,99
Aankoopkoers . 11,42 49,95 14,24 51,52 139,68 173,73 13,15 11,88 9,61 7,18 6,97
Verkoopkoers . 11,47 50,15 14,31 51,72 140,18 174,33 13,20 11,93 9,65 7,22 7,01

November
Middenkoers 11,41 50,04 14,24 51,64 139,74 174,03 13,16 11,87 9,60 7,19 6,98
Aankoopkoers . 11,38 49,94 14,21 51,54 139,49 173,73 13,14 11,85 9,58 7,17 6,96
Verkoopkoers . 11,43 50,14 14,28 51,74 139,99 174,33 13,19 11,90 9,62 7,21 7,-

December
Middenkoers 11,39 50,10 14,24 51,77 139,49 174,02 13,17 11,86 9,60 7,19 6,97
Aankoopkoers . 11,37 50,- 14,21 51,67 139,24 173,72 13,14 11,84 9,58 7,17 6,95
Verkoopkoers . 11,42 50,20 14,28 51,87 139,74 174,32 13;19 11,89 9,62 7,21 6,99

Het jaar
Middenkoers 11,46 50,05 14,27 51,44 140,05 174,04 13,18 11,94 9,64 7,21 7,-
Aankoopkoers . 11,44 49,95 14,23 51,34 139,80 173,74 13,16 11,91 9,62 7,19 6,98
Verkoopkoers . 11,49 50,15 14,30 51,54 140,30 174,34 13,21 11,96 9,66 7,23 7,02
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