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De feiten van het jaar 1960 hebben cens te meer de stclling van
een gelijktijdigheid in de conjunctuurontwikkeling in de verschillende
delen van de wereldeconomie tegengesproken. Ze bevestigden dat de
economische golfbewegingen zich slechts onvolledig en met vrij grote
vertraging voortplanten. Die verschillen in het eonjunctuurverloop
van land tot land kunnen, in de korte periode, de doelstellingen van een
politiek gericht op het evenwicht van de betalingsbalans onverenigbaar
maken met een politiek die de ondersteuning van de binnenlandse
eonjunctuur op het oog heeft.

De schommelingen van de bedrijvigheid in de Verenigde Staten
en in West-Europa vielen in 1960 niet samen. Dat feit is niet nieuw:
in 1952 reeds bleef de opbloei in de Amerikaanse economie voortduren
op het ogenblik dat Europa een recessie doormaakte, terwijl twee jaar
later dit laatste een stadium van opgaande eonjunctuur inging, hoewel
de bedrijvigheid in de Verenigde Staten terugliep. In 1960 vertoonde
de toestand in dit laatste land een nieuw kenmerk: in weerwil van een
verbetering van de betalingsbalans uit hoofde van de goederen- en
dienstentransacties t.O.V.vorig jaar, veroorzaakten de opvragingen van
geldmiddelen door het buitenland en een aangroei van de Amerikaanse
beleggingen in de overige wereld nieuwe en aanzienlijke goudverliezen.

Het dollarvraagstuk heeft een internationale draagwijdte, omdat
de dollartegoeden een belangrijk deel uitmaken van de hoeveelheid
liquiditeiten die in het multilaterale betalingsverkeer aangewend
worden.

Bovendien zou een inkrimping van de nettobestedingen van de
Verenigde Staten in het overige deel van de wereld, in de huidige
omstandigheden, een ongunstige invloed kunnen uitoefenen op de
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bedrijvigheid van tal van landen die de nabije conjunctuurontwikke-
ling met onzekerheid tegemoet zien.

In de loop van het jaar brokkelden de wereldprijzen van de
grondstoffen af en de uitvoer van de grondstoffenproducerende
landen, die voordien gestegen was, kon zich niet handhaven. Hunner-
zijds bevinden de industriële landen van West-Europa zich in een
hoogconjunctuur, maar het tempo van de expansie blijkt voor
sommige onder hen te verzwakken : in het Verenigd-Koninkrijk,
Frankrijk en Nederland scheen de globale vraag in het tweede halfjaar
stabiel te blijven, evenwel op een hoog peil; de opbloei bleef daaren-
tegen voortduren in West-Duitsland en in Italië.

Beschouwt men de evolutie van de Belgische economie in de loop
van 1960, dan stelt men vast dat ze niet afweek van die van de geza-
menlijke Europese Economische Gemeenschap : het voorbije jaar
maakte deel uit van een stadium van hoogconjunctuur. De toekenning
van de onafhankelijkheid aan Kongo deed nieuwe vraagstukken
oprijzen, maar de bedrijvigheid in het land voelde er tot dusverre nog
geen merkbare weerslag van.

De produktie in de fabrieksnijverheid lag voor de eerste negen
maanden van het jaar 10 pct. hoger dan tijdens de overeenstemmende
periode van het vorige jaar.

In het raam van de verdere uitvoering van de saneringsplannen,
stabiliseerde de steenkolennijverheid haar produktie op de twee derden
van haar vroegere capaciteit en verminderde haar voorraden.

De bouwnijverheid en aanverwante industrieën werkten III de
meest gunstige voorwaarden.

De inlichtingen verstrekt door de zesmaandelijkse onderzoekingen
van de Bank betreffende de investeringen in een zeker aantal
industriële sectoren, schijnen te wijzen op een toeneming van die
bestedingen met ongeveer één vijfde t.o.v. 1959. De overheidsinves-
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teringen daarentegen, die de economische herneming in 1959 in de
hand werkten, werden niet verder uitgebreid; de heersende conjunc-
turele toestand rechtvaardigt die beslissing.

De leveringen van duurzame verbruiksgoederen aan de binnen-
landse markt, ten dele gefinancierd door een toeneming van het afbe-
talingskrediet, stegen met nagenoeg 10 pct. volgens gedeeltelijke
inlichtingen; dank zij de aangroei van de particuliere inkomens
vermeerderden ook de andere bestanddelen van het particuliere
verbruik.

De buitenlandse vraag, die oorzaak geweest was van de herne-
ming, bleef goed onderhouden, maar ze nam niet meer in dezelfde
mate toe. Voor de eerste elf maanden in hun geheelovertrof de uitvoer
met 15,6 pct. het overeenstemmende bedrag van 1959, terwijl de
invoer met 15,9 pct. vermeerderde. Sommige afzetgebieden, meer in
het bijzonder Kongo en de Verenigde Staten, plaatsten evenwel minder
bestellingen tijdens de laatste maanden van het jaar. Op de buiten-
landse markten schijnen dus aarzelingen merkbaar te worden, die
in geval van bevestiging een cumulatieve weerslag op de bedrijvigheid
in het land zouden kunnen uitoefenen.

De werkgelegenheid ondervond vanzelfsprekend de gunstige
weerslag van de uitbreiding van de bedrijvigheid, terwijl de produkti-
viteit verbeterde. Een ruwe maatstaf van deze laatste wordt geleverd
door de industriële produktie per gewerkt uur, die in het eerste half-
jaar 7 pct. hoger lag dan in dezelfde periode van 1959. Het jaarge-
middelde van de geheel en gedeeltelijk werklozen daalde met om en
bij de 40.000 personen, hoewel het ingeschreven aantal mijnwerkers
met 18.000 eenheden verminderde. In november werden gemiddeld
105.000 geheel werklozen geteld, d.i. nagenoeg 3 pct. van de actieve
bevolking; de min of meer werkonbekwame werklozen vertegenwoor-
digen echter ongeveer de helft in dat totaal.

De economische opbloei ging gepaard met een lichte verbete-
ring van de arbeiderslonen sedert de tweede helft van 1959. Volgens
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het indexcijfervan de brutoverdiensten per uur van de arbeiders in
de nijverheid, zou de stijging van september 1959 tot september 1960
ongeveer 3 pct. bedragen hebben. Daar de hoeveelheid geleverde
arbeid toenam, groeide dus het totale bedrag van de bezoldigingen.
Bovendien werden sommige nieuwe sociale voordelen, die niet in de
lonen opgenomen zijn, toegekend; wanneer men rekening houdt met
die verhoging van de bijdragen der werkgevers, zouden de loonkosten
in de fabrieksnijverheid met 4,2 pct. vermeerderd zijn in boven-
genoemde periode. Van het standpunt uit van de industriële kostprij-
zen moet die stijging beoordeeld worden in het licht van de verbete-
ring van de produktiviteit.

Op Il mei ondertekenden de afgevaardigden van de werkgevers-
en werknemersorganisaties een overeenkomst die nieuwe opvattingen
in de organisatie van de sociale betreklângen in België invoert. De
ondertekenaars van die overeenkomst verbonden er zich toe gemeen-
schappelijk oplossingen te bestuderen en te zoeken voor de econo-
mische en sociale vraagstukken van algemene en nationale aard. Zij
bevestigden de noodzakelijkheid van een politiek van economische
expansie, die het scheppen van nieuwe werkgelegenheden moet
mogelijk maken. Zij beklemtoonden dat een dergelijke politiek van de
overheid, de ondernemers en de arbeiders een voortdurende aandacht
vereist voor het bestaan van de Gemeenschappelijke Europese Markt
die, meer dan vroeger, eisen stelt inzake dynamische organisatie van
de ondernemingen, concurrentiële produktiekosten en een gunstig
sociaal klimaat.

De vertegenwoordigers van de ondertekenende organisaties
gaven hun wil te kennen alles in het werk te stellen om de economische
expansie te verzekeren en een betere werkverschaffing in de hand te
werken; zij waren het er over eens dat de continuïteit van de sociale
vooruitgang moet tot uiting komen in een regelmatige verbetering van
de levens- en arbeidsvoorwaarden. In dat verband hebben zij, bij wijze
van proef, het beginsel van een programmering van de nieuwe voor-
delen vanalgemene aard aangenomen. Die programmering, uitge-
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werkt op het nationale en interprofessionele vlak, dient zoveel moge-
lijk aangevuld met een programmering op het vlak van de verschil-
lende bedrijfssectoren of van de bedrijven.

Bij de aanvaarding van dat programma hebben de vertegenwoor-
digers van de arbeidersorganisaties verklaard af te zien van alle andere
sociale eisen op het nationale en interprofessionele vlak tot het einde
van 1962.

De groot- en kleinhandelsprijzen gaven over het algemeen geen
belangrijke bewegingen te zien. Zoals de stijging in 1959 gering ge-
bleven was, zo ook was de daling tijdens de eerste drie kwartalen van
1960 zeer zwak. Deze laatste beweging kwam tot stilstand voor de
groothandelsprijzen, terwijl de kleinhandelsprijzen een lichte stijging
vertoonden.

Tot besluit IŒn gesteld dat de economische toestand van België
gunstig bleef; de winsten van de opbloei hebben zich in de economie
verspreid zonder er spanningen te veroorzaken.

De uitroeping van Kongo's onafhankelijkheid en de crisis die hier-
op volgde, dreigen de economische banden die met het Moederland
ten bate van de twee landen waren gesmeed, te verzwakken; het bruto
nationale produkt van België zou hierdoor niet ernstig worden aange-
tast, maar op de betalingsbalans zou de invloed sterk voelbaar zijn.

De verhoudingen met Kongo doen een probleem oprijzen waar-
voor geen onmiddellijke oplossing bestaat. Dat probleem op lange
termijn voegt zich bij andere vraagstukken waarmee het land reeds te
kampen had. Moest de conjunotuur omslaan, dan zouden zij samen de
bron van nieuwe moeilijkheden kunnen zijn. Nu vormden de laatste
maanden van het jaar een stilstand in de opbloei : de bedrijvigheid
stijgt niet verder, maar het blijkt te vroeg om hetzij het begin van een
omslag naar de recessie, hetzij een tijdelijke stilstand in de opgaande
conjunctuur te voorspellen.

** *

-11-



Weerspiegelen de financiële gegevens die economische ontwikke-
ling en meer bepaald de afwezigheid van een conjuncturele overspan-
ning, zij worden echter ook beïnvloed door de toestand van de Schat-
kist en door de speculatieve verrichtingen waartoe het naderen van de
Kongolese onafhankelijkheid en de daaropvolgende gebeurtenissen
aanleiding gaven.

Wat de monetaire ontwikkeling betreft, kan het jaar 1960 in drie
periodes worden ingedeeld.

In het eerste halfjaar vermeerderden de liquiditeiten van het
bankwezen en van de bedrijven en partienlieren in aanzienlijke mate,
dank zij het overschot op de betalingsbalans; oorzaak hiervan waren
hoofdzakelijk een gunstige goederen- en dienstenbalans en de invoer
van particulier kapitaal uit Kongo.

Tijdens de maanden juli en augustus ging de betalingsbalans een
tekort vertonen ingevolge de gebeurtenissen in Kongo.

De periode aanvangend in september is gekenmerkt door een
ommekeer in de speculatie van de vorige twee maanden en door schep-
ping van liquiditeiten ten behoeve van de Schatkist als tegenwaarde
van de buitenlandse valuta 's die zij op korte termijn ontleende.

De toeneming van de liquiditeiten in het eerste halfjaar kwam op
verschillende wijzen tot uiting. De geldhoeveelheid en de quasi-mone-
taire liquiditeiten bij de banken vermeerderden met F 6,8 miljard; bij
de Nationale Bank stegen de diverse rekeningen-courant met F 1 mil-
jard. Anderzijds bleven de portefeuille handelspapier en de voorschot-
ten op onderpand van de Bank op een zeer laag peil, in weerwil van een
toegenomen kredietverlening van de banken aan de bedrijven en
particulieren. De overheid kon leningen plaatsen op de binnenlandse
markt voor aanzienlijke bedragen.

In juli en augustus geschiedde de betaling van de invoer in een
sneller tempo, terwijl een zekere vertraging in de deviezenontvangsten
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werd waargenomen. De deposito's in buitenlandse geldsoorten bij de
Belgische banken, toebehorend aan ingezetenen, groeiden aan met
F1,7 miljard. Bovendien vonden directe beleggingen in het buitenland
plaats. Die verrichtingen veroorzaakten een stijging van de koersen,
vooral op de vrije markt. Hun invloed, samen met die van de seizoen-
bewegingen, deed de direct opeisbare deposito's in Belgische franken
van 30 juni tot 31 augustus teruglopen met nagenoeg F 5,5 miljard,
een cijfer dat aanmerkelijk groter is dan de daling in de voorafgaande
jaren. Tegeldemakingen van overheidsfondsen gaven aanleiding tot
een regulariserende tussenkomst van het Rentenfonds. Daarentegen
blijkt niet dat de bedrijven en particulieren een belangrijk deel van
hun deviezenaankopen met bankkrediet zouden gefinancierd hebben.

De banken boden het hoofd aan de opvragingen van deposito's
door certificaten van het Rentenfonds af te stoten, hun netto-aanbod
op de markt voor het zeer kortlopende geld in te krimpen en een
beroep te doen op het krediet van de Bank.

Om zijn certificaten terug te betalen en zijn aankopen van over-
heidsfondsen te financieren, sprak het Rentenfonds zijn creditrekening
bij de Bank aan en verminderde het zijn daggeldleningen; het moest de
kredietmarge die de Bank hem had verleend niet aanwenden.

De spanningen op de markt van het zeer kortlopende geld en op
de markt van de overheidsfondsen hadden een sterke stijging van de
rentepercentages tot gevolg.

Op 4 augustus verhoogde de Bank haar tarieven. De disconto-
voet voor de geaccepteerde, bij een bank gedomicilieerde wissels werd
op 5 pct. gebracht.

In de rekeningen van de Bank kwam de spanning in juli-augustus
tot uitdrukking in een daling van de goud- en nettodeviezenreserves
met F 8,7 miljard, in een aangroei van andere activa, vooral het
handelspapier en de voorschotten, en in een vermindering van het
rekeningtegoed van het Rentenfonds.
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Het regulatiemechanisme, dat in november 1957 werd ingevoerd
en in juni 1959 met betrekking tot het Rentenfonds werd uitgebreid,
heeft per slot van rekening dus volkomen zijn functie vervuld : in een
periode van duidelijke spanning heeft het de geldmarkt van de nodige
middelen voorzien en de Schatkist beschut tegen de invloed van de
plotselinge schommelingen op die markt.

Van september af trad een ommekeer in de speculatieve beweging
in. De deviezenkoersen daalden geleidelijk; op 23 december waren zij
lager dan op 30 juni op de gereglementeerde markt en nauwelijks
hoger op de vrije markt. De goud- en nettodeviezenvoorraad van de
Bank groeide aan met F 10,5 miljard in de laatste vier maanden van
1960, hetgeen de daling in juli en augustus goedmaakte; een groot deel
van die aanwas is echter toe te schrijven aan een stijging van de kort-
lopende deviezenschuld van de Staat. Gelijklopend hiermee groeiden
de middelen van de banken opnieuwaan. Deze laatste en het Herdis-
contering- en Waarborginstituut konden zich tegenover de Bank vrij-
maken : op de verkorte balans van 26 december bereikte het handels-
papier nog slechts F 2,1 miljard, terwijl de voorschotten op onderpand
tot een onbeduidend peil waren gedaald. Tevens namen de banken
opnieuw meer certificaten van het Rentenfonds op; dit laatste vulde
zijn tegoeden in rekening bij de Bank opnieuwaan en het gaf uitbrei-
ding aan zijn callgeldleningen.

Na de wijziging in het begin van augustus, bleven de rentetarieven
van de Bank tot het einde van hetjaar van kracht, met uitzondering van
de discontovoet voor de geviseerde bankaccepten die goederenuitvoer
vertegenwoordigen : op 10 november werd die discontovoet met
1 pct. verlaagd. Aldus beklemtoonde de Bank de betekenis die in de
huidige omstandigheden aan de expansie van de Belgische afzet in het
buitenland dient gehecht.

** *
Bij de aanvang van het jaar 1961 verdienen twee problemen van

monetair oogpunt uit bijzondere aandacht : de toekomstige ontwikke-
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Lingvan de goud- en nettodeviezenvoorraad van de Bank en de toe-
stand van de overheidsfinanciën in verband met de uiterste kwetsbaar-
heid van de Schatkist.

Weliswaar werd de gond- en deviezenvoorraad van de Bank
opnieuw in ruime mate aangevuld nadat hij in juli en augustus plotse-
ling diep was aangesproken. Bij het einde van 1960 bereikte hij
F 73,7 miljard, bedrag dat het in december 1958 aangetekende maxi-
mum van F 74,1 miljard dicht benaderde; hij lag dus afgetekend boven
het peil van de periode van hoogconjunctuur in het eerste halfjaar van
1957, dit is F 53 à 54 miljard.

Tegenover de hierhovengenoemde bedragen dient evenwel de
aangroei van de kortlopende deviezenschuld van de Staat gesteld :
F 4 miljard in 1958, F 3,5 miljard in 1959 en F 10,4 miljard in 1960.
De deviezen door de Schatkist ontleend en aan de Bank overgedragen,
hebben schijnbaar de reserves van deze laatste gestijfd. Uit hoofde
van die nieuwe schuldaangroei van de Staat moest de Bank er zich
echter contractueel toe verbinden aan de Schatkist de nodige deviezen
op termijn te leveren voor de terugbetaling van een deel van de buiten-
landse schuld; in de verkorte balans van de Bank hebben die verplich-
tingen als tegenpost de rubriek « Debiteuren wegens termijnverkopen
van vreemde valuta's en goud », die op het einde van december
F Il,8 miljard bedroeg.

Indien die kortlopende buitenlandse schuld niet kan geconsoli-
deerd of hernieuwd worden, zal haar terugbetaling de deviezenreserves
binnen korte tijd ten minste met een bedrag van die grootte doen dalen.

Bovendien dreigen die reserves nog de invloed te ondergaan van
de verzwakking van de nauwe banden die tussen België en Kongo tot
stand kwamen.

Het peil van de goud- en deviezenvoorraad zal dan ook in de eerste
plaats bepaald worden door de evolutie van de handelsbalans en meer
in het bijzonder van de uitvoer, alsook door het vertrouwen dat het
economisch en financieel beleid van het land zowel in België als in
het buitenland zal inboezemen.
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Het tweede probleem dat de aandacht vraagt, betreft de over-
heidsfinanciën. Dat de gewone begroting in een jaar van economische
voorspoed, zoals 1960, een tekort blijft vertonen, is op zichzelf het
bewijs van een gebrekkige werking die in genendele verholpen werd
door de invoering, in 1959, van een cyclisch begrotingssysteem dat
trouwens in feite niet toegepast werd. Bovendien hebben de wankele
toestand van de Schatkist en haar toegenomen afhankelijkheid van
kortlopende buitenlandse leningen de noodzaak van een diepgaande
sanering nog duidelijker doen uitschijnen.

De gewone begroting voor het dienstjaar 1960 was in evenwicht
ingediend met F 110 miljard ontvangsten en uitgaven; de gevraagde
kredietverhogingen overtroffen het overschot van de werkelijke ont-
vangsten op de ramingen. De ontvangsten zullen ongetwijfeld
F 112 miljard bedragen, terwijl de gewone uitgaven F 117 miljard zou-
den moeten bereiken; vermoedelijk zal echter een deel van de kredieten
niet vóór het einde van het jaar worden aangewend en derhalve ver-
vallen zodat het tekort waarschijnlijk beneden ~,5 miljard zal blijven;
het zou dus het tekort voor de dienstjaren 1958 en 1959, dat telkens
F 8 miljard bedroeg, niet evenaren.

Hoe dan ook, het schalkisttekort voortvloeiend uit de uitvoering
van de gewone begroting beliep ca. F 2,1 miljard voor de eerste elf
maanden van het jaar. Hierbij kwamen de betalingen verricht krach-
tens de buitengewone begrotingen van het lopende en van de vroegere
dienstjaren: voor de eerste elf maanden bedroegen de netto-uitgaven
uit dien hoofde F 20,3 miljard.

De omvang van het gezamenlijke schatkisttekort veroorzaakte een
nieuwe aangroei van de directe openbare schuld met ongeveer
F 22,1 miljard; in de vorige twee jaren bedroeg de stijging gemiddeld
F 21,5 miljard.

De stelselmatige toevlucht tot leningen verzwaart steeds meer de
rente- en aflossingslasten van de schuld, zelfs in verhouding tot het
nationale inkomen. Voor de dekking van haar behoeften is de Schat-
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kist afhankelijk van het aanbod op de kapitaalmarkten en ze ondervindt
derhalve onmiddellijk de gevolgen van de storingen op die markten;
in 1960 kon het Rentenfonds tijdelijk regulariserend optreden op de
markt van het overheidspapier op korte termijn; zulke tussenkomsten
zijn trouwens alleen verantwoord indien ze geen bestendig karakter
vertonen. De toestand van de Schatkist is nog onzekerder wanneer ze
voor de hernieuwing van haar leningen rekening moet houden met de
voorwaarden geldend op de buitenlandse markten. Daar de Staat in
zijn kasbeleid afhankelijk is van zijn kredietgevers, is hij ten slotte niet
bij machte zijn financiële politiek aan de vereisten van de conjunctuur-
ontwikkeling aan te passen.

Voor het dienstjaar 1961 stelde de Regering volgende sanerings-
maatregelen voor : vooreerst worden, duidelijkheidshalve, naar de
gewone begroting overgebracht de verbruiksnitgaven die tot dusver op
de buitengewone begroting of op de begroting voor orde waren inge-
schreven; vervolgens zullen aanzienlijke besparingen verwezenlijkt
worden, dank zij een besnoeiing van de kredieten; ten slotte, zullen
sommige belastingen verhoogd worden.

Het merendeel van de uit dien hoofde te treffen maatregelen
maken deel uit van een wetsontwerp voor economische expansie,
sociale vooruitgang en financieel herstel.

Op het gebied van de staatsbelastingen voorziet dat ontwerp
maatregelen die ca. F 6,6 miljard bijkomende ontvangsten beogen. De
begroting voor 1961 houdt hiermee rekening. Bovendien rekent zij
op een stijging van de opbrengsten der belastingen en taksen, vermits
men de voortzetting van de huidige hoogconjunctuur verwacht. Daar,
anderzijds, de begroting ook besparingen voorziet, zou het gezamen-
lijke tekort in 1961 nog slechts F 13 miljard bedragen.

Naast de maatregelen die de fundamentele sanering van de over-
heidsfinanciën beogen, behelst het ontwerp talrijke bepalingen ertoe
strekkend de economische expansie te begunstigen; het wil meer in het
bijzonder door aanwakkering van de particuliere investeringen een
snelle stijging van het nationale inkomen verzekeren.
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De gezondmaking van de overheidsfinanciën moet het de
Regering eveneens mogelijk maken een anticyclische politiek van
openbare werken te voeren.

Een desbetreffend wetsontwerp voorziet twee programma's
gespreid over vijftien jaar, waarvan het ene, van structurele aard,
elk jaar moet worden uitgevoerd, terwijl het andere, van con-
juncturele aard, in de recessiejaren moet worden verwezenlijkt.
In functie van de groei van het nationale inkomen, zullen de uitgaven
in het raam van het structurele programma stijgen van een jaarlijks
bedrag van F 7,6 miljard in 1960 tot F 12,3 miljard in 1974, om in
vijftien jaar een totaal van F 150 miljard te bereiken. Het conjuncturele
programma, dat naar gelang van de omstandigheden hieraan zal wor-
den toegevoegd, zal F 50 miljard kosten. De middelen bestemd voor
de financiering van die werken zullen, met het oog op een grotere
financiële zelfstandigheid van het programma, door een Fonds bijeen-
gebracht en beheerd worden.

** *
Overschouwt men de gezamenlijke financiële en economische

problemen, zowel op het plan van de binnenlandse bestedingen als op
dat van het betalingsverkeer met het buitenland, dan blijkt dat de op-
lossingen niet alleen met elkaar verenigbaar zijn, maar elkaar zelfs
nauwaanvullen. Aan het streven naar voldoende deviezenontvangsten
voor de betalingen in het buitenland moet een politiek beantwoorden
.die ruimere financieringsmiddelen beschikbaar stelt voor de particu-
liere investeringen, voornamelijk in de industrieën die werken voor
de uitvoer. Het volstaat weliswaar niet financieringsmiddelen ter be-
schikking te stellen; niettemin is zulks een noodzakelijke voorwaarde
opdat die investeringen zouden tot stand komen.

In dat verband zij eraan herinnerd dat sommigen de groe~ van
de Belgische volkshuishouding in de jongste jaren als ontoereikend
hebben beschouwd. Die kritiek berust deels op veralgemeningen, zelfs
op vergissingen. Geen enkel nauwkeurig vergelijkingspunt, geen
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enkele absolute maatstaf laat toe een definitieve en objectieve
diagnose te stellen. Toch is het waar dat de groei van het bruto
nationale produkt in België, die na de oorlog een der snelste was, in de
laatste jaren verzwakte, zoals trouwens ook in de Verenigde Staten en
in het Verenigd-Koninkrijk, zelfs indien het bruto nationale produkt,
uitgedrukt in verhouding tot het bevolkingscijfer, een der hoogste van
Europa blijft. Tot nog toe handhaaft de Belgische economie haar positie
op de wereldmarkten. Sedert de eerste wereldoorlog vertegenwoordigt
de Belgische uitvoer in waarde een vrijwel constant aandeel in de
werelduitvoer. De toeneming van het uitvoervolume sedert de tweede
wereldoorlog is niettemin kleiner dan die van de andere lidstaten van
de Gemeenschap, doch groter dan die van het Verenigd-Koninkrijk en
ongeveer gelijk aan de stijging van het uitvoervolume van de gezamen-
lijke industrielanden.

Bij een beoordeling van die ontwikkeling dient rekening
gehouden met de nadelen van de Belgische economie tegenover, bij
voorbeeld, jongere economieën waarvan het groeitempo vaak hoger
ligt of tegenover landen met een sterke bevolkingsaanwas of die voor-
deel konden halen uit de ontsluiting van natuurlijke rijkdommen, bron
van nieuwe bedrijvigheid. Tevens dient bedacht dat de nationale
inspanningen op de weg van de expansie tot dusver over België en
Kongo verdeeld werden.

Doch hoe merkwaardig ook, gelet op de relatieve nadelen, de
ontwikkeling in het verleden was, is het voor België thans een ge-
biedende eis zijn uitvoer sneller uit te breiden dan de andere landen,
inzonderheid om het probleem gesteld door de verslechtering van
zIJn economische betrekkingen met Kongo op te lossen.

Steeds meer dringt de overtuiging door dat een verhoging van
het groeitempo noodzakelijk is en men is het er, in beginsel, over
eens dat de inspanningen hiertoe dienen samengebundeld. Met dat bij-
zonder doel werd in november, bij koninklijk besluit, een Nationaal
Comité voor Economische Expansie opgericht, zoals voorzien was in de
overeenkomst van mei betreffende de sociale programmering; dat
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Comité zal de economische belangengroepen betrekken bij de werk-
zaamheden van het Bureau voor Programmatie dat een technisch or-
gaan is; het zal om advies gevraagd worden betreffende de inves-
teringsplannen van de overheid; het zal aanbevelingen inzake de parti-
culiere investeringen kunnen verstrekken en de algemene doelstel-
lingen van de economische politiek mogen voorstellen.

Bovendien neemt de Regering zich voor een vijfjarenplan op te
stellen ten einde de jaarlijkse stijging van het bruto nationale produkt
op ten minste 4 pct. te brengen, 20.000 nieuwe werkgelegenheden per
jaar te scheppen en de Belgische economie te richten naar die sectoren
die een structurele expansie kennen. Ze heeft zich eveneens voorge-
nomen de particuliere invest.eringen aan te moedigen door het toepas-
singsgebied van de wetgeving van juli 1959 te verruimen; ze over-
weegt de oprichting van een Nationale Investeringsmaatschappij en
van gewestelijke maatschappijen.

** *

Om de voorgenomen expansie van het nationale produkt te ver-
wezenlijken, zijn stellig maatregelen van economisch beleid nodig.
Over hun inhoud heeft de Bank zich niet uit te spreken. Nochtans moet.
zij eraan herinneren dat het gest.elde doel alleen op de grondslag van
een stabiele munt kan bereikt worden.

Een uitbreiding van de overheidsbestedingen door middel van
een krediet.schepping zou schijnbaar het gemakkelijkste middel zijn
om de gewenste expansie te bereiken. Een dergelijk middel doet
echter meer problemen oprijzen dan het er oplost. Het zou zelfs de
waardevastheid van het geld, die de koopkracht van de bevolking
vrijwaart, in gevaar kunnen brengen.

De expansie moet buiten elke binnenlandse inflatie om worden
nagestreefd, wil men betalingsbalansmoeilijkheden vermijden. In een
land als België is de economische groei nauw van de buitenlandse vraag
afhankelijk. Per slot van rekening zullen én de deviezenontvangsten
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van de Belgische economie én haar fundamentele expansie door haar
uitvoermogelijkheden bepaald worden. Het is dan ook in die richting
dat de inspanningen met het oog op de ontwikkeling van het industrieel
produktievermogen dienen geleverd.

Door haar valuta- en rentepolitiek draagt de Bank bij tot het
evenwicht van de betalingsbalans. Doel van de valutapolitiek is het
verhinderen van speculatieve kapitaaluitvoer die van dien aard zou
kunnen zijn dat hij het land de nodige financieringsmiddelen zou ont-
nemen en meteen ook de deviezenvoorraad zou uitputten. Evenzo kan
de Bank, door haar rentepolitiek, in zekere mate het kapitaalverkeer
naar gelang van de omstandigheden beïnvloeden. Haar tussenkomsten
op dat gebied zijn echter moeilijk, omdat zij zowel met de gegevens
van de interne eonjunctuurpolitiek als met de eisen van de betalings-
balans dient rekening te houden.

De fundamentele economische expansie kan op de duur nochtans
slechts bereikt worden indien de nodige spaarmiddelen voor de finan-
ciering ervan gevormd worden; hiertoe is een politiek van monetaire
stabiliteit onontbeerlijk : het is het vertrouwen in de geldeenheid dat
het publiek ertoe aanzet een groot deel van zijn besparingen in de vorm
van binnenlandse financiële activa te beleggen; die regelmatige stroom
van geldmiddelen voortkomend uit de inkomens van de particulieren,
verschaft, direct of indirect, financieringsmiddelen aan de Schatkist
zowel als aan de bedrijven. Voegt men hierbij de steeds toenemende
sociale besparingen en de interne besparingen van de ondernemingen,
dan blijken de vereiste financieringsbronnen voor de produktleve in-
vesteringen voorhanden te zijn; het beschikbare volume ervan zal nog
aangroeien wanneer, dank zij de sanering van de staatsfinanciën, de
Schatkist zal kunnen afzien van leningen voor de financiering van het
overheidsverhruik of van overdrachten die in het particuliere verbruik
terechtkomen.

Het vraagstuk ligt dus niet aan de financiële kant. De investerings-
uitgaven zijn mogelijk, doch zij moeten beslist en georganiseerd wor-
den.
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De beslissingen tot investeren in het land worden bepaald door
het vertrouwen in zijn toekomst en door het bestaan van technische
projecten. Eensdeels kan een overdreven pessimisme inzake de ontwik-
kelingsmogelijkheden van de nationale economie een te groot deel van
de lopende besparingen de weg naar het buitenland doen kiezen.
Anderdeels beantwoordden de industriële investeringen in België tot
dusverre in belangrijke mate aan het streven naar een verlaging van de
kostprijzen; die bekommernis was gerechtvaardigd en zij had een heil-
zame invloed op de uitvoer. Maar het blijkt mogelijk meer te doen en
bijkomende werkgelegenheid te scheppen door opvoering van het
produktievermogen in de bedrijfstakken die voor de uitvoer werken.
Dit resultaat zal men bereiken wanneer men op de buitenlandse
markten verkoopt niet alleen tegen lagere prijzen dan die van de bui-
tenlandse concurrenten, maar bovendien produkten waarvoor een
groeiende vraag vanwege de verbruikers bestaat. Met het oog daarop,
heeft de Staat tot taak de initiatieven van het bedrijfsleven aan te moe-
digen en te steunen. Bovendien opent van nu af de geleidelijke totstand-
koming van de Gemeenschappelijke markt nieuwe mogelijkheden in
dat opzicht.

Bij de ordening van de investeringsuitgaven moet voorrang ver-
Leendworden aan sommige projecten van nationaal belang. Daar zal
inzonderheid een werkterrein liggen voor het Nationaal Comité voor
Economische Expansie, waarin de afgevaardigden van de Regering en
de vertegenwoordigers van de private belangengroepen, werknemers
zowel als werkgevers, zullen samenwerken.

** *

Op het ogenblik dat deze regels geschreven worden, is de bedrij-
vigheid van het land ontwricht door stakingen. Deze zullen in de on-
middellijke toekomst een schadelijke weerslag hebben. Morgen zul-
Lenuit de beproeving de nodige lessen dienen getrokken. In de meeste
kringen werden de gemoederen meer door de dreiging van een sober-
heidspolitiek dan door de vooruitzichten van de expansie beroerd. Het

- 22-



is echter duidelijk dat de keuze waarvoor het land zich gesteld ziet, zo
het van sommige gemakzuchtige methodes wil afzien, des te minder
pijnlijk zal zijn naarmate de expansie vlugger opschiet. Daarom vooral
moet die expansie de eerste doelstelling zijn. De investerings- en
ontwikkelingsprogramma 's moeten, binnen zeer korte tijd, resultaten
op het industriële vlak opleveren.

In het raam van die taakstelling moeten de Regering, de bedrijfs-
leiders en de vertegenwoordigers van de arbeiders samen zich inspan-
nen om de traditionele industrieën te vernieuwen en het produktiever-
mogen in nieuwe richtingen uit te breiden. Daar ligt de weg naar de
werkelijke expansie, naar een hogere produktie van goederen en
diensten en derhalve naar een verdere sociale vooruitgang.

Binnen de betrekkelijk enge mogelijkheden van haar werkmid-
delen op dat gebied en meer in het bijzonder door te waken over de
waardevastheid van het geld, onontbeerlijke grondslag voor het spaar-
wezen, zal de Bank vanzelfsprekend haar medewerking aan het wel-
slagen van die politiek verlenen.

Il januari 1961.
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GELD- EN FINANCIEWEZEN

1. Geldhoeveelheid en quasi-monetaire liquiditeiten bij de banken en de
spaarkessen.

De gezamenlijke
hoeveelheid geld en
quasi-monetaire liqui-
diteiten bij de banken
en de spaarkassen ver-
meerderde met
F 20,1 miljard tussen
september 1959 en sep-
tember 1960; ID de
vorige twaalf maanden
was zij met F 22,8 mil-
jard toegenomen. De
stijging van september
1959 tot september
1960 houdt voor

Geldhoeveelheid en quasi-monetaire liquiditeiten
bij de banken en de spaarkassen

(Miljarden franken)

Geldhoeveelheid Quasi-

I
monetaire

Einde maand Chartaal I Giraal Iiquidi- 'I'otaul
geld geld telten
(1) _ (2) (4) (5) (3) (4) (5)

1957 December 115,5 82,5 111,21 309,2
I1958 December 120,3 89,2 125,9 335,4

1959 December 121,3 95,0 142,0 358,3

1958 September 118,0 84,0 119,1 321,1
1959 September 118,3 91,3 134,3 343,9
1960 September 123,6 90,6 (v)149,8 (v)364,0

.-(v) Voorloplge cijfers,
(1) Biljetten van de Nationale Bank van België, munten en muntbiljetten,

na aftrek der bedragen aangehoudendoor de onder (2) vernoemde geldschep-
pende instellingen.

(2) Tegoeden van ingezetenen in direct opeisbare rekeningen, in Belgische
franken, bij de banken, het Bestuur der Postchecks'. de Nationale Bank
van België, de Nationale Kas voor Beroepskrediet en het Gemeentekrediet van
België, excL de bedragen door die geldscheppende instellingen zelf aangehouden,

(3) Creditrekeningen van de Schatkist bij de Nationale Bank van België;
bankdeposito's vau ingezetenen in buitenlandse geldsoorten; bankdeposito's op
termijn van ingezetenen, in Belgische franken j inlagen op spaarboekjee en
in rekeningen-courant bij de Algemene Spaar- en Lijfrentekas; spaar- en
depositorekeningen bij de particuliere spaarkassen.

(") De tegoeden van de Luxemburgse en Kongolese ingezetenen kunnen, over
het algemeen, niet worden afgezonderd van die der Belgische ingezetenen en ze
zijn dan ook grotendeels in de cijfers van die kolommen begrepen.

(5) De rekeningen op meer dan één maand van de financiële maatschap-
pijen bij de banken, die, in 1957, onder het girale geld waren begrepen,
konden vansf 1958 naar de quasi-monetaire liquiditeiten overgebracht worden.

F 15,5 miljard verband
met de aangroei van
de quasi-monetaire
liquiditeiten en voor
F 4,6 miljard met de vermeerdering van de geldhoeveelheid. Ver-
geleken met de periode september 1958-september 1959 is het
groeitempo van de quasi-monetaire liquiditeiten nauwelijks veranderd,
terwijl dat van de geldhoeveelheid verzwakte. Het chartale geld, dat
van september 1958 tot september 1959 nagenoeg onveranderd was
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gebleven, steeg met F 5,3 miljard, doch het girale geld, dat in boven-
genoemde periode aanzienlijk was toegenomen, verminderde met
F 0,7 miljard.

a) Chartaal geld.

De hoeveelheid chartaal geld vermeerderde met F 2,9 miljard
tussen november 1959 en november 1960; in de vorige twaalf
maanden was zij slechts met F 0,7 miljard toegenomen.

De ontwikkeling van de bankbiljettencirculatie werd lil 1960
door de gewone seizoenfactoren beïnvloed. Na afwikkeling van de
jaarultimo, verminderde de biljettenvraag. De toeneming in het

tweede kwartaal en in
juli dient bezien in hetChartaal geld

(Miljarden franken)

I Biljobten
Munten

en 'l'otnnlEinùe maand van de munt-

I
N.B.B. biljetten (2 )

(1)
-

1957 December ............... 11'2,7 4,7 115,5
1958 November ............... 115,'2 4,8 118,1

December ............... 117,4 4,8 1'20,3
1959 November ............... 116,0 4,9 118,8

December ............... 118,3 4,9 1'21,3
1960 Januari .................. 116,6 4,9 119,6

Februari ............... 115,5 4,9 118,5
Maart .................. 115,9 4,9 118,8
April ... . . . . .. .. . ......... 117,5 4,9 1'20,5
Mei ..................... 118,0 4,9 1'20,8
Juni ............ ,......... 119,3 5,0 1'2'2,1
.Juli ..................... 1'21,5 5,1 1'24,'2
Augustus ............... 1'20,1 5,1 1'23,0
September ............ 1'20,6 5,1 1'23,6
Oktober ............... 1'20,5 5,1 1'23,4
November ............... 118.9 5,1 1'21,7
December ............... 1'24,1 5,'2

(1) Na aftrek van de bedragen door de Natdonale Bank van België
unngehouden,

(2) NB aftrek van de bedragen door do geldscheppende instellingen BBn-
gehouden.

raam van een seizoen-
matige expansiebewe-
ging die gewoonlij.k in
mei inzet, haar hoogte-
punt in juli bereikt en
daarna in mindere of
meerdere mate ver-
zwakt gedurende een
periode die van het ene
jaar tot het andere kan
verschillen. In 1960
overtrof de bankbiljet-
tenomloop per einde
juli met F 6,2 miljard
het laagste weekcijfer
van de maand mei; in

1958 en in 1959 hadden de overeenstemmende stijgingen F 6,1 mil-
jard en F 4,7 miljard bedragen. In de daaropvolgende maanden van
1960 daalde het bedrag van de bankbiljettencirculatie op de verkorte
wekelijkse balansen van de Bank, tot een minimum op 26 september,
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dat F 3,7 miljard beneden het peil van einde juli lag; in 1958 en
1959 was de biljettenhoeveelheid, over de overeenkomstige periode,
met resp. F 4,1 miljard en F 5 miljard geslonken. Overigens, doen
de uitgiften van binnenlandse staatsleningen vaak biljetten naar de
Bank terugvloeien; dit was het geval in februari en november 1960.
De jaarultimo bracht de bankbiljettenomloop op F 124,1 miljard,
d.i. F 5,8 miljard meer dan een jaar voordien.

Van december 1959 tot december 1960 vermeerderde het totale
bedrag van de munten- en muntbiljettenomloop met F 0,3 miljard.

b) Giraal geld.

Van november 1959 tot november 1960 verminderde het g'irale
geld met F 2,5 miljard.

Giraal geld
(Miljarden franken)

In handen van de bedrijven en perticulieren (1)

In handen
Direct
en op

van de ten hoogste
Schatkist Rekeningen-

Tegoeden
één maand

Einde maand courant opeisbare Totaa!
en de op post- deposito's Totaa!
lagere bij de

rekening bij de
overheid N.B.B.

I
banken en

I

parastabale

I
instellingen

(2 )

1957 December ......... 6,4 0,9 22,0 53,2 76,1 82,5
1958 November ......... 6,3 0,6 23,0 56,8 80,4 86,7

December ......... 7,2 0,5 24,0 57,5 82,0 89,2
1959 November ........ 7,8 0,4 24,5 60,5 85,4 93,2

December ......... 7,6 0,5 25,8 61,1 87,4 95,0
1960 Januari ............ 6,6 0,4 24,3 59,9 84,6 91,2

Februari ............ 7,2 0,3 24,6 59,3 84,2 91,4
Maart ............... 7,5 0,3 24,5 61,4

I

86,2
:

93,7
April ............... 6,8 0,3 24,8 62,2 87,3 , 94,1
Mei .................. 7,7 0,4 25,6 63,0 89,0 96,7
Juni ............... 8,2 0,4 25,7 63,5 89,6 97,8
Juli .................. 7,8 0,4 25,3 60,5 86,2 94,0
Augustus ......... 7,9 0,5 25,0 58,5 84,0 91,9
September ......... 8,6 0,5 24,5 1i7,0 82,0 90,6
Oktober ............ 7,4 0,4 24,8 57,9 83,1 90,5
November ......... 7,4 I 0,5 25,0 57,8 83,3 I 90,7

I I
(1) Excl. de geldscheppende instellingen en het Bentenfoude, doch IDCL parastatale Instellingen.
(2) De rekeningen op meer dan één maand van de financiële maatschappijen bij de banken, die, in 1957, in deze kolom

waren opgenomen, konden vanaf 1958 uitgeschakeld worden.
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Na een ononderbroken aangroei van maart tot juni daalden de
direct en op ten hoogste één maand opeisbare deposito's van de
bedrijven en particulieren bij de banken en de parastatale instellingen
in het derde kwartaal met F 6,5 miljard; die daling overtreft
merkelijk die van dezelfde periode van de voorafgaande jaren,
inzonderheid wegens de particuliere kapitaaluitvoer. Uit dien hoofde
en ondanks een lichte verhoging in oktober, lagen deze deposito's
Hl november F 2,7 miljard lager dan in november 1959.

De tegoeden van de bedrijven en particulieren in postrekening
stegen, zoals gewoonlijk, tot een topcijfer in juni, dat echter niet het
peil van december 1959 te boven ging. In november overtroffen
die tegoeden met F 0,5 miljard het overeenstemmende bedrag van
vong Jaar.

Giraal geld :
Totaalcijfers der uitgevoerde betalingen en omloopsnelheid (1)

Totaalcijfers van de betalingen Omloopsnelheid deruitgevoerd door middel van
M•• ndgemiddelden direct I tegoeden

I
direct tegoeden

per typemaand van 25 dagen opeisbare in Totaal
bankdeposito's postrekening opeisbare in

(miljarden franken) bankdeposito's postrekening

1958 ........................... 85,7 80,4 166,1 1,99 3,25
1959 ........................... 90,3 83,4 173,7 1,91 3,13

1958 (eerste 11 maanden) 84,9 80,3 165,2 1,98 3,25
1959 (eerste 11 maanden)

I

89,2 82,9 172,1 1,89 3,13
1960 (eerste 11 maanden) 100,1

I
87,6 187,7 2,04 3,05

..
(1) De totcalcijfers der uitgevoerde betalingen zijn benader ingacijfers : nI. het totaal der debetsaldi, na uitschakeling

vsn zekere dubbeltellingen waar het gast om de tegoeden bij het Bestuur der Postchecks; wat de direct opeisbare bank-
deposito's betreft, strekt de telling zich niet uit tot alle banken. De omloopsnelheid is berekend door de verhouding te
maken tussen het aidus verkregen totaal der debetssldi voor een periode en het gemiddelde tegoed in rekening voor
dezelfde periode.

Het girale geld in handen van de Schatkist en van de lagere
overheid verminderde met F 0,4 miljard tussen november 1959 en
november 1960.

Met de uitbreiding van de transacties Hl 1960 steeg ook de
omvang van de betalingen door middel van direct opeisbare
bankdeposito's en tegoeden in postrekening. De omloopsnelheid der
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bankdeposito's ging opmeuw toenemen, terwijl die van de tegoeden
in postrekening daarentegen nog verzwakte.

c) Quasi-monetaire liquiditeiten bij de banken en de spaarkassen.

De gezamenlijke quasi-monetaire liquiditeiten bij de banken en
de spaarkassen vermeerderden met F 15,5 miljard in september 1959
tot september 1960, d.i. F 0,3 miljard meer dan in de vorige
twaalf maanden.

Quasi-monetaire liquiditeiten bij de banken en de spaarkassen
(Miljarden franken)

Banken (2)
Algemene

Nationale Parti-
Bank Deposito's Deposito's Spaar-

euliere
Einde maand in in Belgische franken en

Totaalvan huiten- Lijfrente-
spaar-

Belgiij landse op meer I op kas
kassen

(1) geld- dan bank- (5 )één maand (4)soorten
(3 ) boekjes

1957 December ......... 0,3 3,2 11,0 12,3 66,8 17,6 111,2
1958 December ......... 0,6 2,6 14,2 13,2 75,2 20,1 125,9
1959 December ......... 0,5 4,3 15,2 16,4 82,2 23,4 142,0

1958 September ......... 0,5 2,6 14,4 12,5 69,9 19,2 119,1
1959 September ......... 0,6 3,2 16,2 14,7 77,3 22,3 134,3
1960 September ......... 0,3 8,0 18,1 15,6 (v)82,8 25,0 (v)149,8

Cv) Voorlopige cijfers.
(1) Creditrekeningen van de Schatkisb.
(2) Tegoeden van Belgische, Luxemburgse en Kongolese Ingezetenen.
(3) De rekeningen op meer dan één maand van de financiële maatschappijen bij de banken konden vanaf 1958 in deze

kolom opgenomen worden, wat in 1957 niet het geval was,
(4.) Inlagen op spaarboekjes en in rekeningen-courant.
(5) Spaar- en depoaîborekeningen,

De creditrekeningen van de Schatkist bij de Bank verminderden
met F 0,3 miljard tussen september 1959 en september 1960. Die
daling vertegenwoordigt het bedrag van de nettogeldopneming op de
rekening waarop de opbrengst van de in 1957 ingestelde buiten-
gewone conjunctuurbelasting wordt gestort.

Van september 1959 tot september 1960 vermeerderden de
quasi-monetaire liquiditeiten bij de banken met F 7,6 miljard, tegen
F 4,6 miljard van september 1958 tot september 1959. De deposito's
in Belgische franken op meer dan één maand stegen ongeveer in
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dezelfde mate als in de VOrige periode, terwijl de toeneming van de
deposito's in Belgische franken op bankboekjes kleiner was; de
deposito's in buitenlandse valuta's daarentegen liepen op van F 0,6
tot F 4,8 miljard wegens de stijging van de rentetarieven in het
buitenland en de gebeurtenissen in Kongo.

Van september 1959 tot september 1960 vermeerderden de
deposito's op spaarboekjes en in rekeningen-courant bij de Algemene
Spaar- en Lijfrentekas met F 5,5 miljard; tegelijkertijd stegen de
spaar- en depositorekeningen bij de particuliere spaarkassen met
F 2,7 miljard.

De spaarboekjes van de particulieren vormen het grootste deel
van de deposito's bij de Algemene Spaar- en Lijfrentekas. Over de

gezamenlijke eerste elf
maanden van 1960 be-

Algemene spaar- en Lijfrentekas :
Inlagen op particuliere spaarboekjes (1)

(Miljarden franken)

Munndgemiddelden of maanden I Inleggingen I Terug-

I
Saldibetalingen

1958 ........................... 1,6 1,2 + 0,4
1959 ........................... 1,8 1,3 + 0,5
1958 (eerste 11 maanden) 1,6 1,2 + 0,4
1959 (eerste 11 maanden) 1,8 1,3 + 0,5
1960 (eerste 11 maanden) 1,8 1,6 + 0,2
1960 Januari ............... 2,3 1,2 + 1,1

Februari ...............

I

1,8 1,5 + 0,3
Maart .................. 1,8 1,6 + 0,2
April ..................... I 1,8 I 1,7

I + 0,1
Mei ..................... 1,8 1,7 + 0,1
Juni ..................... 1,8 1,7 + 0,1
Juli ..................... 1,9 1,8 + 0,1
Augustus ... . . ........ . . 1,6 1,8 - 0,2
September . ......... . . 1,7 1,6 + 0,1
Oktober ............... 1,8 1,7 + 0,1
November ............ 1,7 1,7 -

"

droegen de stortingen
op die spaarboekjes
ongeveer evenveel als
voor dezelfde periode
van 1959, maar de
terugbetalingen namen
toe. Ten gevolge van
die ontwikkeling der
stortingen en
gmgen, slonk,

opvra-
in de

periode januari-novem-
ber, het gemiddelde
maandelijkse overschot
van de stortingen op de

terugbetalingen van F 0,5 miljard in 1959 tot F 0,2 miljard in 1960.

(1) Vunuf npril 1960, voorlopige cijfers.

De rentevoet betaald op de spaardeposito 's van particulieren bij
de Algemene Spaar- en Lijfrentekas, bleef in 1960 dezelfde als in 1959,
nI. 3 pct. tot F 250.000 en 2 pct. boven dit bedrag. De getrouwheids-
premie die in 1959 afgeschaft was, werd echter opnieuw ingevoerd en
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de toepassing ervan uitgebreid: de rente op de sommen gelijk aan of
kleiner dan F 250.000, die gedurende het gehele kalenderjaar inge-
schreven bleven, werd opnieuw met 0,30 verhoogd; bovendien - en
dit is een nieuwigheid - werd op de bedragen boven deF 250.000,
die in dezelfde periode in deposito bleven, een renteverhoging van
0,20 toegekend.

2. Oorzaken van de veranderingen van de geldhoeveelheid en van de quasi-
monetaire liquiditeiten bij de banken en de spaarkassen.

Voor de gezamenlijke eerste drie kwartalen van 1960 stegen
de geldhoeveelheid en de quasi-monetaire liquiditeiten bij de banken
en de spaarkassen met F 5,7 miljard. Oorzaak van die stijging waren
een positief saldo van F 6,3 miljard van de verrichtingen met de
overheid en een aangroei met F 6,2 miljard van de uitstaande

Oorzaken van de veranderingen van de geldhoeveelheid
en van de quasi-monetaire liquiditeiten bii de banken en de spaarkassen

(Schommelingen in miljarden franken)

Geldhoeveelheid Oorzaken : Verrichtingen met

Periode en quasi-

het buitenland I I de binnenlandse Imonetaire de overheid parbiculiere diversenliquiditeiten sector

1958 .......... ~................ + 26,2 + 14,9 + 13,6 I - 0,3 - 2,0
1959 ........................... + 22,9 + 0,7 + 9,7 + 14;2 - 1,7
1960 Ie kwartaal ............ (v) + 3,6 + 4,7 - 0,6 + 1,8 - 2,3

2e » ...... (v) + 5,4 - 0,1 + 3,2 + 2,9 - 0,6
3e » ...... (v) - 3,3 - 5,0 + 3,7 + 1,5 - 3,5

-~---

eerste3 kwartalen (v) + 5,7 - 0,4 + 6,3 + 6,2 - 6,4
..

(v) Voorlopige cijfers,

kredieten aan de binnenlandse particuliere sector, die gedeeltelijk
gecompenseerd werden door het negatieve saldo van de verrichtingen
met het buitenland en van de diverse verrichtingen.

a) Verrichtingen met het buitenland.

De verrichtingen met het buitenland, zoals ZIJopgenomen ZIJn
in de tegenposten van de geldhoeveelheid en van de quasi-monetaire
liquiditeiten bij de banken en de spaarkassen, omvatten niet de
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Betalingsbalans

kapitaaltransacties en schenkingen van de overheid. De aankoop door
de geldscheppende instellingen van deviezen voortkomend van die
verrichtingen, kan worden gelijkgesteld met een kredietverlening aan
de overheid door die instellingen; hij werd dan ook in de verrichtingen
met de overheid opgenomen. De telling van de verrichtingen met
het buitenland strekt zich evenmin uit tot de betalingen of
ontvangsten van de Kongolese maatschappijen, via debitering of
creditering van hun rekeningen bij de Belgische banken.

De betalingsbalans daarentegen omvat alle transacties tussen de
Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en het buitenland, die aan-
leiding gaven tot een betaling door tussenkomst van het Belgische en

Luxemburgse bank-
Betalingsbalans

van de Belgisch·Luxemburgse Economische Unie (1)
(Miljarden franken)

wezen.

Het eerste halfjaar
van 1960 is de meest
recente periode waar-
voor de betalingsbalans
van de Belgisch-Luxem-
burgse Economische
Unie kon worden opge-
maakt. Ten opzichte
van het vorige halfjaar
stegen in die periode de
ontvangsten uit de uit-
voer sterker dan de(1) De balans van het [aar 1954 is niet nauwkeurig vergelijkbaar met die

V1111 de volgende periodes.
(2) De lopende transaoties omvatten de goederen. en dlenstenbranaactlea, de

particuliere en overheidsschenkingen. uitgaven wegens In-

voer; op een tekort van F 2,7 miljard in het tweede halfjaar van 1959
volgde dan ook een overschot van F 1,1 miljard in de eerste zes maan-
den van 1960. Van de ene periode tot de andere bleef het overschot op
de andere goederentransacties F 1,2 miljard. In totaal, sloten de goede-
rentransacties met een surplus van F 2,3 miljard in het eerste halfjaar
van 1960, tegen een tekort van F 1,5 miljard in het vorige semester.
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Het batige saldo van de andere goederen- en dienstentransacties
vermeerderde van F 2 miljard in het tweede halfjaar van 1959 tot
F 5 miljard in het eerste halfjaar van 1960. Die beweging houdt
hoofdzakelijk verband met de hierna volgende factoren : vermeer-
dering van het overschot der inkomens uit investeringen, aangroei van
het totale bedrag der ontvangsten van de Belgische grensarbeiders,
vermindering - gedeeltelijk seizoenmatig - van de uitgaven voor
toerisme in het buitenland.

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

I Il
1959 I 1960

1958 1959
le half] aar I 2e half aar le halfjaar

F.o.b.-uitvoer ....................................... 133,0 138,4 66,3 72,1 ,80,0
F.o.b.-invoer (1) .................................... 132,1 142,6 67,8 74,8 \7'8,9

+ 0,9 - 4,2 - 1,5 - 2,7 + 1,1
Saldo der andere goederentransacties (2) ... + 3,6 + 1,8 + 0,6 + 1,2 + 1,2
Saldo der goederentransacties .................. + 4,5 - 2,4 - 0,9 - 1,5 + 2,3
Saldo der andere transactles op goederen en

diensten (3) .................................... + 13,1 + 3,7 + 1,7 + 2,0 + 5,0
Saldo der transacties op goederen en diensten + 17,6 + 1,3 + 0,8 + 0,5 + 7,3
Particuliere schenkingen ........................ + 1,1 + 3,1 + 1,6 + 1,5 + 2,0
Overheideschenkingen .............................. - - 0,8 - 0,3 - 0,5 - 1,7
Nettobeweging van het Belgisch-Luxemburgs

en buitenlands particulier kapitaal :
Handelspapier .................................... - 0,1 - 1,2 - 1,3 + 0,1 - 0,8
Andere kapitalen (4) ........................... - 4,9 - 0,9 - 1,7 + 0,8 - 1,8

N ettobewegin~ .van het overheidska pi taal :
0,7 5,3 + 0,8 6,1 0,1Lange termijn .................................... - - - +

Korte termijn .................................... + 3,1 + 1,7 - 0,7 ;+ 2,4 + 0,5
Niet bepaalde transactiea (5), vergissingen

en weglatingen ................................. - 0,2 - 2,0 - 0,6 - 1,4 - 0,5

Totaal overeenstemmend met de beweging
van de goud- en netto deviezenvoorraad van
de geldscheppende instellingen ............... + 15,9 - 4,1 - 1,4 - 2,7 + 5,1

(1) Incl. de andere vervoerkosten dan die welke betrekkmg hebben op de invoer van goederen. Ten gevolge van een meer
nauwkeurige raming van de vervoer- en verzekeringskosten vergoed 8aD niet-ingezetenen voor de invoer van goederen, wijken
de cijfers van deze rubriek af van de gegevens die voor het [a ar 1958 en het eerste halfjaar van 1959 werden gepubliceerd in
het Verslag van de Nationale Bnnk vnn België over de verrich tingen van het jaar 1959; de tegenwaarde van dit verschil
komt voor onder de rubriek 0: Saldo der andere transacties op goederen en diensten JI.

(2) Goederen van een vreemd land gekocht en aan een ander vreemd land verkocht, mankloonwerk en niet monetair
goud.

(3) Verplaatsingen in het buitenland, vervoer, verzekeringen, investeringsopbrengsten, overheidstransactie.s, grensarbeiders
en buitenlandse arbeiders, enz. '

(4) De inschrijvingen op de leningen uitgegeven door de Kongolese Schatkist op de Belgische markt vertegenwoordigen
F 4 miljard in het cijfer voor 1958. In 1959 en tijdens het eerste halfjaar van 1900 heeft de Kongolese Schatkist geen
enkele iening op de Belgische markt geplaatst. .

(5) De niet bepaalde transacties omvatten blijkbaar vooral goederentransuctdea, verplaatsingen in het buitenland en
bewegingen van Belgisch-Luxemburgs en buitenlands particulier kapitaal, die niet over die verschillende rubrieken kunnen
gesplitst worden.
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De schenkingen van het buitenland ten gunste van de binnen-
landse particuliere sector hadden voor de gezamenlijke laatste
zes maanden van 1959 F 1,5 miljard bereikt. Over het eerste halfjaar
van 1960 bedroegen zij F 2 miljard. Het verschil stemt overeen met
de toeneming der schenkingen uit Kongo en uit Ruanda-Urundi.

In hetzelfde tijdvak steeg het tekort op de overheidsschenkingen
van F 0,5 miljard tot F 1,7 miljard. In die aangroei met F 1,2 miljard
vertegenwoordigen de schenkingen ten gunste van Kongo F 0,7 mil-
jard. Het saldo heeft betrekking op een storting van de Schatkist
in het Fonds voor de Ontwikkeling van de Overzeese Gebieden.

In de periode januari-juni 1960 lieten de beleggingen in handels-
papier en het andere particuliere kapitaalverkeer een tekort van resp.
F 0,8 miljard en F 1,8 miljard.

De bewegingen van het langlopende overheidskapitaal sloten in
het eerste halfjaar van 1960 met een overschot van F 0,1 miljard.
De invoer van overheidskapitaal in die periode is bijne uitsluitend
gevormd uit de lening groot DM. 120 miljoen, die het Wegenfonds
in het begin van het jaar in Duitsland plaatste. Wat de uitvoer van
overheidskapitaal betreft, hij omvatte, naast de storting van de laatste
tranche van het Belgische aandeel in het opgeroepen kapitaal van de
Europese Investeringsbank, aflossingen van buitenlandse leningen
alsook voorschotten en terugbetalingen van schatkistcertificaten aan
Ruanda-Urundi.

De bewegingen van het kortlopende overheidskapitaal lieten een
positief saldo van F 0,5 miljard over het eerste halfjaar van 1960.

Ten slotte, vertoonde de goud- en nettodeviezenvoorraad van de
geldscheppende instellingen, na een vermindering met F 2,7 miljard
in het tweede halfjaar van 1959, een toeneming met F 5,1 miljard
in het eerste halfjaar van 1960.

Van juli tot september 1960 slonk de goud- en nettodeviezen-
voorraad van de geldscheppende instellingen. Het overschot op de
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goederen- en dienstentransacties maakte vermoedelijk plaats voor een
tekort in verband met de snellere vereffening van zekere importen
en de tragere betaling van zekere exporten, alsook ten gevolge -van
de vertraging die in de transacties met Kongo intrad. De uitvoer van
Belgisch-Luxemburgs en buitenlands particulier kapitaalovertrof de
invoer. Wat de bewegingen van het overheidskapitaal betreft, zij
sloten met een netto-uitvoer van F 1,5 miljard, waarvan F 1,1 miljard
voor het kortlopende en F 0,4 miljard voor het langlopende kapitaal.

In de 'laatste jaren hebben Kongo en Ruanda-Urundi een belang-
rijke plaats in de gezamenlijke transacties van de Belgisch-Luxem-
burgse Economische Unie met het buitenland ingenomen.

Van het tweede halfjaar van 1959 tot het eerste halfjaar van
1960 steeg het batige saldo van de gezamenlijke goederen- en
dienstentransacties met Kongo en Ruanda-Urundi, van F 4,5 miljard
tot F 6,5 miljard : die ontwikkeling is hoofdzakelijk op rekening te
stellen van de dividenduitkeringen van de Kongolese maatschappijen
in het eerste halfjaar.

In vergelijking met het tweede semester van 1959 stegen de
netto-ontvangsten uit hoofde van particuliere schenkingen in het
eerste halfjaar van 1960 met F 0,4 miljard en bereikten het hoge
bedrag van F 2,1 miljard ten gevolge van de toegenomen transfers van
spaargelden, uitgevoerd door de in Kongo verblijvende Belgen en
vreemdelingen; gelijktijdig hiermee namen de overheidsschenkingen
aan Kongo en Ruanda-Urundi met F 0,7 miljard toe.

De nettoafvloeiing uit hoofde van multilaterale vereffeningen,
d.w.z. de afgifte van Belgische franken aan Kongo en Ruanda-Urundi
tegen buitenlandse valuta, verminderde van F 7,5 miljard in het
tweede halfjaar van 1959 tot F 7,3 miljard voor de gezamenlijke
eerste zes maanden van 1960.
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In deze laatste periode en onder invloed van de politieke toestand
III Kongo lieten de Belgisch-Luxemburgse en Kongolese particuliere
kapitaalbewegingen andere dan de beleggingen in handelspapier een
positief saldo van F 2,6 miljard.

De bewegingen van het overheidskapitaal op korte en op lange
termijn gaven in het eerste halfjaar van 1960 aanleiding tot een
totale netto-uitvoer van F 1,4 miljard.

Betalingsbalans van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie
met Kongo en Ruanda-Urundi

(Miljarden franken)

I Il
1959 I 19601958 1959

Ie halfjaar I 2<>halfjaar Ie halfjaar
r-----~ .~. ---- .._-

.

F.o.b.~uitvoer ....................................... 5,9 4,5 2,5 2,0 2,2
F.o.b.~invoer ....................................... 4,2 4,6 2,1 2,5 2,5

+ 1,7 - 0,1 + 0,4 - 0,5 - 0,3
I

Saldo der andere goederentransacties ......... - + 0,1 - + 0,1 -

Saldo der goederentransacties .................. + 1,7 - + 0,4 - 0,4 - 0,3
Saldo der andere transacties op goederen en

diensten .......................................... +10,1 +10,4 + 5,5 + 4,9 + 6,8
Saldo der transacties op goederen en diensten +11,8 +10,4 + 5,9 + 4,5 + 6,5
Particuliere schenkingen ........................ + 1,3 + 3,4 + 1,7 + 1,7 + 2,1
Overheidsschenkingen ........................... - - 0,5 - - 0,5 - 1,2
Saldo der multilaterale betalingen ............ - 9,3 -13,5 - 6,0 - 7,5 - 7,3
Nettobeweging van het Belgiech-Luxemburgs

en Kongolees particulier kapitaal :
Handelspapier .................................... + 0,5 - 0,9 - 0,9 - - 0,1
Andere kapitalen (1) ........................... - 3,7 + 4,2 + 1,4 + 2,8 + 2,6

Nettobeweging van het overheidskapitaal :
Lange termijn ................................. - 0,7 - 1,5 - 0,5 - 1,0 - 0,8
Korte termijn .................................... - 0,6 - 3,1 - 0,9 - 2,2 - 0,6

Totaal overeenstemmend met de beweging
van de goud- en nettodeviezenvoorraad van
de geldscheppende instellingen ............... - 0,7 - 1,5 + 0,7 - 2,2 + 1,2

(1) De inschrijvingen op de leningen uitgegeven door de Kongolese Schatkist op de Belgische markt vertegenwoordigen
F 4 miljard in het cijfer voor 1958. In 1959 en tijdens het eerste halfjaar van 1960 heeft de Kongolese Schatkist geen
enkele lening op de Belgische markt geplaatst.

Per saldo, stegen de netto buitenlandse tegoeden op Kongo en
Ruanda-Urundi van de geldscheppende instellingen in de loop van
het eerste halfjaar van 1960 met F 1,2 miljard.
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Per 31 december 1960 bedroeg de goud- en nettodeviezen-
voorraad van de Bank F 73,7 miljard. In dit cijfer is echter geen
rekening gehouden met sommige niet direct opeisbare tegoeden en
verplichtingen, nI. de op termijn te ontvangen of te leveren vreemde
valuta's en goud en de vordering van de Belgische Staat op het
Internationale Monetaire Fonds tot terugbetaling van zijn quotum
als lid van het Fonds, vordering die de Bank, krachtens de wet van
19 juni 1959, als eigen bezit mag boeken ten belope van de bank-
biljetten die werden uitgegeven, de kredieten die werden verleend of
het goud dat werd gestort door de Bank ten gunste van het Fonds tot
ontlasting van de Staat.

Goud- en nettodeviezenvoorraad van de Nationale Bank van België (1)
(Miljarden franken)

I Netto- I
IT d tegoeden Overige

Goud-
egoe en in

netto-
Einde maand in I internationale tegoeden of Totaal Beweging

voorrand convertibele akkoorden

I I
I I met de -verpllch-

ge deoorten a.E.E.S.- tingen
landen

1957 December ......... 45,8 1,9 8,32 1,0 ::~Il +17,1
1958 December ......... 63,5 1,5 8,72 0,4 8,3-
1959 December ......... 56,7 4,4 5,2 - 0,5 65,8
1960 Januari ............ 57,2 4,8 5,1 - 0,6 66,5 + 0,7

Februari ............ 58,8 4,3 5,0 - 0,5 67,6 + 1,1
Maart ............... 59,2 5,6 5,1 - 0,4 69,5 + 1,9
April ............... 59,8 6,4 5,1 - 0,4 70,9 + 1,4
Mei ..................59,1 7,4 5,1 - 0,4 71,2 + 0,3
Juni ............... 59,5 7,8 5,0 - 0,4 71,9 + 0,7
Juli ..................58,7 4,1 4,6 - 0,5 66,9 - 5,0
Augustus ......... 54,7 4,7 4,4 - 0,6 63,2 - 3,7
September ......... 54,7 6,3 3,8 - 64,8 + 1,6
Oktober ............ 55,6 8,4 3,6 - 0,5 67,1 + 2,3
November ......... 57,9 9,0 3,5 - 0,5 69,9 + 2,8
December ......... 58,5 12,6 3,3 - 0,7 73,7 + 3,8

(1) Exc!. sommige niet direct opeisbare tegoeden en verplichtingen, en inzonderheid de op termijn te ontvangen of te leve-
ren vreemde valuta's en goud en de vordering van de Belgische Staat op het Internationale Monetaire Fonds tot terugbetaling
van zijn aandeel als lid van het Fonds, vordering die de Nati onale Bank van België krachtens de wet van 19 juni 1959 in
haar boekhouding mocht aantekenen, al. eigen bezit, ten belope van de biljetten die werden uitgegeven, de kredieten die
werden verleend of de bedragen goud die werden gestort door de Bank ten gunste van het Fonds tot ontlasting van de
Staat.

(2) De vordering op de Europese Betalingsunie bereikte F 6,8 miljard einde 1957 en F 7,8 miljard einde 1958.

Drie fasen kunnen in de ontwikkeling van de goud- en netto-
deviezenvoorraad van de Bank in 1960 onderscheiden worden. De
eerste bestrijkt het eerste halfjaar en zij. is gekenmerkt door een
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ononderbroken opeenvolging van maandelijkse toenemingen, dank
zij het overschot op de goederen- en dienstentransacties van de
Belgisch-Luxemburgse Economische Unie. De tweede fase omvat de
maanden juli en augustus, waarin zich in korte tijd een scherpe
daling van de goud- en nettodeviezenvoorraad van de Bank voordeed,
hoofdzakelijk veroorzaakt door speculatieve verrichtingen op de
wisselmarkt naar aanleiding van de gebeurtenissen in Kongo. De
derde fase, die in september begon, bracht de goud- en nettodeviezen-
voorraad van de Bank op een peil dat in december hoger lag dan in
juni; in de laatste vier maanden van het jaar steeg de voorraad
inderdaad met F 10,5 miljard; nochtans houdt die toeneming in
belangrijke mate verband met deviezenafgiften door de Schatkist.

Per saldo vermeerderde de goud- en nettodeviezenvoorraad van
de Bank met F 7,9 miljard in 1960. Tegelijkertijd groeide het overschot
van de op termijn te leveren deviezen en goud boven de op termijn
te ontvangen deviezen en goud met F 10,7 miljard.

De voornaamste bestanddelen van de goud- en nettodeviezen-
voorraad van de Bank gaven de volgende ontwikkeling te zien.

De goudvoorraad steeg van F 56,7 miljard op 31 december 1959
tot F 58,5 miljard op 31 december 1960; op laatstgenoemde datum
dekte hij, 45,8 pct. van de direct opeisbare verplichtingen, tegen
46,2 pct. een jaar vroeger.

De tegoeden in convertibele geldsoorten, nI. U.S.- en Canadese
dollars evenals de deviezen van de meeste lidstaten van de Europese
Monetaire Overeenkomst, vermeerderden met F 8,2 miljard in 1960.

De nettotegoeden in de internationale overeenkomsten met de
landen van de Organisatie voor Europese Economische Samenwerking,
omvatten de bilaterale vorderingen en de schuld aan Duitsland, die bij
de liquidatie van de Europese Betalingsunie aan België werden toege-
wezen, de interimvoorschotten toegestaan aan de centrale banken van
de lidstaten van de Europese Monetaire Overeenkomst en de tegoeden
in Belgische franken van diezelfde circulatiebanken. Deze gezamen-
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lijke nettotegoeden verminderden van F 5,2 miljard op 31 decernber
1959 tot F 3,3 miljard een jaar later. Die vermindering houdt bijna
uitsluitend verband met de bewegingen in de bilaterale vorderingen
en de schuld van België voortvloeiend uit de vereffening van de Euro-
pese Betalingsunie : enerzijds, betaalden de debiteurlanden van België
een deel van hun schuld, terwijl, anderzijds, België zijn eigen schuld
tegenover Duitsland aanzuiverde.

Onder de rubriek « Overige nettotegoeden of -verplichtingen»
komen de rekeningen voor van de internationale instellingen en van
de Centrale Bank van Belgisch-Kongo en van Ruanda-Urundi, evenals
de rekeningen die niet onder toepassing van de Europese Monetaire
Overeenkomst vallen. Het negatieve saldo van die rubriek steeg van
F 0,5 miljard per einde 1959 tot F 0,7 miljard een jaar later; in 1960
onderging het van de ene maand tot de andere weinig verandering,
behalve in september toen het tijdelijk verdween.

b) Verrichtingen met de overheid.

De verrichtingen van de geldscheppende instellingen en de spaar-
kassen met de overheid omvatten de geldschepping ten behoeve van de
overheid, de tussenkomsten van de geldscheppende instellingen op de
markt van het overheidspapier en het verwerven van vorderingen op
de overheid door de spaarkassen.

Er is geldschepping ten behoeve van de overheid wanneer haar
kredieten door de geldscheppende instellingen worden verleend, bij
voorbeeld in de vorm van schatkistcertificaten, inschrijvingen op haar
leningen, aanwas van de tegoeden van de particulieren in postrekening
en leningen van het Gemeentekrediet aan de lagere overheid; er is
eveneens geldschepping ten behoeve van de overheid wanneer deze
laatste aan de banken tegen Belgische franken deviezen verkoopt, die
zij door haar kapitaaltransacties met het buitenland heeft verkregen.
Voor de gezamenlijke eerste negen maanden van 1960 beliep de geld-
schepping ten behoeve van de overheid F 4,4 miljard.
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De tussenkomsten van de geldscheppende instellingen op de
markt van het overheidspapier komen tot uiting in hun aankopen van
vroeger uitgegeven effecten, alsook in de aangroei van de portefeuille
overheidspapier van het Rentenfonds; dit laatste financiert zijn aan-

kopen met het provenuTransa.cties met de overheid
(Schommelingen in miljarden franken)

I
I Tussen-

komsten verde-
Geld· van de

schepping geldschep- ringen
pende van de

Periode
ten instel- Totaal

behoeve lingen spaar-

van de op de kassen
markt op de

overheid van het overheidoverheids-
papier

1958 ........................ + 5,6 + 4,1 + 3,9 +13,6
1959 ........................ + 4,5 + 3,2 + 2,0 + 9,7
1960 Ie kwartaal ...... - 5,1 + 1,2 + 3,3 - 0,6

2e » . (v) + 4,9 - 0,3 - 1,4 + 3,2
3e » . (v) + 4,6 + 1,1 - 2,0 + 3,7
eerste3 kwart. (v) + 4,4 + 2,0 - 0,1 + 6,3

(v ) Voorlopige cijfers.

van zijn bij de banken
geplaatste certificaten,
met daggeldleningen bij
geldscheppende instel-
lingen of door een
beroep te doen op de
Bank; het Rentenfonds
heeft echter die laatste
twee financieringsvor-
men in het voorbije jaar
niet aangewend, daar
het meestal daggeld uit-
leende en crediteur

stond bij de Bank. Van januari tot september 1960 bereikten de tussen-
komsten van de geldscheppende instellingen op de markt van het
overheidspapier een totaal bedrag van F 2 miljard.

Gedurende dezelfde periode verminderden de vorderingen van de
spaarkassen op de overheid met F 0,1 miljard.

In totaal, gaven de verrichtingen met de overheid aanleiding tot
een stijging van de geldhoeveelheid en van de quasi-monetaire liqui-
diteiten bij de banken en de spaarkassen ten belope van F 6,3 miljard.

De gewone begroting voor het dienstjaar 1960, geraamd op
F 110,6 miljard, werd in evenwicht ingediend, althans zo men reke-
ning houdt met de kredietverlagingen van F 0,9 miljard, die de
Regering beloofd had na indiening van de begroting voor te stellen.

Begrotingen
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Dank zij de gunstige ontwikkeling van de economische bedrijvig-
heid zullen de werkelijke ontvangsten waarschijnlijk de ramingen met
F 1,3 miljard overtreffen. Doch de goedgekeurde kredieten zullen uit-
eindelijk wel met F 6,5 miljard de aanvankelijk voorziene cijfers over-
schrijden : eensdeels, hadden de amendementen door de Regering
voorgesteld om de kre-
dieten op het peil van
de verwachte ontvang-
sten terug te brengen,
slechts betrekking op
F 0,5 miljard in plaats
van de aanvankelijk
voorziene F 0,9 miljard;
anderdeels, heeft de Re-

Gewone begroting
(Miljarden franken)

Bronnen : Dienstjaren 1958 en 1959 : Belgisch Steateblad.
Dienstjaren 1060 en 1961 : Algemene Toelichting bij de Begroting

van Ontvangsten en Uitgaven voor het dienstjaar 1961.

.1. Dienstjaar J Dienstjaar 1 Dienstjaar Dienstjaar
1958 1959 1960 1961
(1) (1) (2) (3)

------ ._--_.

Uitgaven ............ 103,2 110,5 117,1 122,9
Ontvangsten ......... 95,0 102,3 111,9 122,9

Saldo ... - 8,2 - 8,2 - 5,2 -
...

(1) Definitieve resultaten.
(2) Uitgaven : aanvankelijke kredieten, amendementen en bijkredietenblad,

incl. de aangevraagde kredieten ter dekking van vorderingen der vorige dienst-
jaren, doch exel. de amendementen op het bijblad.

Ontvangsten : geraamd op basis vsn de werkelijke ontvangsten der eerste
negen maanden.

(3) Begrotingsramingen.

gering de Kamers om
F 6,1 miljard netto-
bijkredieten verzocht.
Aldus overtreffen de aangevraagde kredieten de vermoedelijke ont-
vangsten met F 5,2 miljard; nochtans zij opgemerkt dat het tekort op
de gewone begroting voor het dienstjaar 1960 waarschijnlijk beneden
dit bedrag zalliggen : het is immers de gewoonte dat een deel der aan-
gevraagde kredieten vóór het jaareinde niet aangewend wordt en der-
halve vervalt.

Onder de belangrijkste bijkredieten vermelden wij F 1 miljard
voor de hulpverlening aan de vluchtelingen uit Kongo en voor de beta-
ling van de prestaties geleverd door de Sabena, F 0,6 miljard voor
de legerexpeditie in Kongo, F 0,7 miljard voor het openbaar onderwijs,
F 0,6 miljard voor toelagen aan de Rijksdienst voor Arbeidsbemidde-
ling en Werkloosheid, vermits het aantal werklozen hoger was dan
voorzien en de uitkeringen verhoogd werden, F 0,6 miljard voor de
openbare schuld, F 0,5 miljard voor de pensioenen, F 0,4 miljard toe-
lagen aan de gemeenten, F 0,3 miljard toelagen aan het Rijksfonds
voor Verzekering tegen Ziekte en Invaliditeit en F 0,3 miljard toelagen
aan de steenkolennijverheid .
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Op het peil van F 117,1 miljard zijn de voor het dienstjaar 1960
aangevraagde kredieten F 6,6 miljard groter dan de werkelijke uitga-
ven voor het dienstjaar 1959, doch wegens kredietschrappingen in
1960 zal de toeneming van de werkelijke uitgaven wellicht niet dat
cijfer bereiken. Anderzijds, zullen de ontvangsten van het ene dienst-
jaar tot het andere vermoedelijk met F 9,6 miljard toenemen. Het
tekort op de gewone begroting zal dan ook sterk inkrimpen.

De gewone begroting voor het dienstjaar 1961, ten bedrage van
F 122,9 miljard, werd in evenwicht ingediend. De voorziene uitgaven
gaan met F 5,8 miljard de aangevraagde kredieten voor het dienstjaar
1960 te boven. De gewone begroting voor 1961 omvat verbruiksuit-
gaven die tot dusver op de buitengewone begroting of op de begro-
ting voor orde voorkwamen. Die overschakeling naar de gewone
begroting bedraagt F 2,8 miljard voor de Afrikaanse Zaken, F 1,6 mil-
jard voor de oorlogsschade, F 1,2 miljard voor de toelagen aan de
maatschappelijke zekerheid, F 1 miljard voor de legeringskosten van
de Belgische troepen in West-Duitsland en F 0,4 miljard voor de bouw-
premies. Bovendien zijn hogere kredieten voorzien, inzonderheid voor
de dienst van de openbare schuld (+ F 1,9 miljard) en voor het
openbaar onderwijs (+ F 1,1 miljard). Daarentegen zijn bepaalde
kredietverlagingen aan te stippen, waarvan de belangrijkste betrekking
hebben op de uitgaven voor de landsverdediging (- F 1,4 mil-
jard), de toelagen voor de werklozensteun (- F 1,1 miljard) in
verband met een voorziene daling van het aantal werklozen, de toelagen
aan de gemeenten (- F 1 miljard), aan de Nationale Maatschappij
van Belgische Spoorwegen (- F 0,7 miljard) en aan de steenkolen-
nijverheid (- F 0,3 miljard).

De voorziene gewone ontvangsten voor het dienstjaar 1961 gaan
met F Il miljard de vermoedelijke opbrengsten voor het dienstjaar
1960 te boven. De uitbreiding van de economische bedrijvigheid zou
de belastingontvangsten met F 4,6 miljard doen stijgen. Om het even-
wicht van de gewone begroting te herstellen, neemt de Regering zich
tevens voor de met het zegel gelijkgestelde taksen en de successie-
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rechten te verhogen, het bedrag der aan de aanvullende personele
belasting onderworpen kadastrale inkomens te verdubbelen en
uitzonderlijke belastingen te heffen op de inkomens uit aandelen en
geïnvesteerde kapitalen alsook op de niet uitgekeerde vennootschaps-
winsten. Van die gezamenlijke belastingmaatregelen wordt een
opbrengst van F 6,6 miljard verwacht.

De overschakeling van verbruiksuitgaven naar de gewone begro-
ting en de besnoeiing van sommige andere uitgaven zullen de betalin-
gen welke in 1961 ten laste van de buitengewone begroting dienen
verricht, in belangrijke mate beneden het peil van 1960 terugbrengen;
rekening houdend met de maatregelen die de Regering heeft genomen
om het evenwicht van de gewone begroting te herstellen, hoopt zij
dan ook het beroep van de Schatkist op leningen te beperken tot
ca. F 13 miljard, waaraan dan nog een F 5 miljard indirecte schuld
zouden kunnen toegevoegd worden.

Bovengenoemde cijfers tonen niet nauwkeurig de invloed van de
begrotingsuitgaven en -ontvangsten op de Schatkist in de loop van elk
der voorbije jaren. De hierna volgende opstelling hergroepeert de
werkelijke uitgaven en ontvangsten welke over een zelfde tijdvak voor
rekening van verschillende dienstjaren verricht werden, waarbij de
interne overschrijvingen buiten beschouwing werden gelaten.

Uitvoering der begrotingen
(Miljarden franken)

Bron : Documentatiebled va.n het Ministerie van Financiën.

1959 1960
(eerste 9 (eerste 9

maanden) maanden)

80,4 84,0
74,3 81,9

- 6,1 - 2,1

14,9 17,5
0,1 0,2

- 14,8 - 17,3
- 20,9 - 19,4

1958 1959

Gewone begroting :
Uitgaven .
Ontvangsten .

Saldo ..

101,4
94,3

108,4
100,2

- 7,1 - 8,2
Buitengewone begroting :

Uitgaven ..
Ontvangsten .

Saldo .

18,0
0,4

17,7
0,2

- 17,6 - 17,5
Totaal begrotingssaldo .. - 24,7 - 25,7
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Voor de eerste drie kwartalen van 1960 samen bedroeg het
kastekort voortvloeiend uit de gewone begrotingsverrichtingen
F 2,1 miljard, d.i. F 4 miljard minder dan over dezelfde periode van
1959. De stijging van de uitgaven was kleiner dan de toeneming
der ontvangsten die gunstig werden beïnvloed door de hoog-
eonjunctuur en de verhoging van de taks op de minerale oliën.

Van januari tot september 1960 lieten de buitengewone begro-
tingsverrichtingen een tekort van F 17,3 miljard, d.w.z. F 2,5 miljard
meer dan in de overeenstemmende periode van 1959.

Ten slotte, sloten de gezamenlijke gewone en buitengewone
begrotingsverrichtingen voor de eerste negen maanden van 1960 met
een kastekort van F 19,4 miljard; het overeenstemmende deficit voor
1959 bedroeg F 20,9 miljard.

Rijksschuld Ten gevolge van het begrotingstekort nam de openbare schuld
III 1960 verder toe.

De directe binnenlandse gevestigde schuld bedroeg per einde
1960 F 211,6 miljard, d.i. F 20,8 miljard meer dan per einde 1959.
Evenals in 1959, gaf de Schatkist in 1960 drie leningen uit;
zij brachten gezamenlijk F 27,9 miljard op. De eerste lening vond
plaats in februari en had een nominale rentevoet van 5,25 pct. en
een looptijd van tien jaar ; zij bereikte F 12,8 miljard. De tweede
lening, in april-mei uitgegeven tegen 5 en 5,25 pct. en met vijf
of tien jaar looptijd, leverde F 7,8 miljard op; de rentevoet bedraagt
5 pct. voor de eerste vijf en 5,25 pct. voor de laatste vijf jaar. Ten
slotte, werd in november-december een derde lening geplaatst tegen
een rentevoet van 5,25 pct. voor de eerste vijf jaar, 5,50 pct. van
het zesde tot het tiende jaar en 5,75 pct. van het elfde tot het
vijftiende jaar; de inschrijvingen op die lening beliepen F 7,3 miljard,
waarvan F 7 miljard, reeds vereffend, begrepen zijn in de directe
binnenlandse gevestigde schuld per einde 1960.
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De directe binnenlandse schuld op halflange termijn verminderde
van F 23 miljard per einde 1959 tot F 18,1 miljard per einde 1960.
Praktisch werden alle in 1949 uitgegeven en in februari of april terug-
betaalbare 4 pct.-schatkistcertificaten ter incassering aangeboden of
tot inschrijving op gevestigde leningen aangewend. Anderzijds, namen
de banken in januari speciale certificaten op, met twee, drie en vijf
jaar looptijd, voor een totaal bedrag van F 1,4 miljard.

Rijksschuld
(Miljarden franken)

Bron : Bestuur van de 'l'heseurte en van de Openbare Schuld.

I Directe schuld I--- .-

binnenlandse schuld buiten-
I

Indirecte Tot.leEinde maand schuld
kort-

I
landse totale (3 ) schuld

gevestigde I halflange I lopende totale schuld

I
schuld

schuld schuld schuld schuld (2)
I(1)

1957 December ......... 170,1 24,7 84,64 279,4 26,2 305,6 18,0 323,6
1958 December ......... 175,5 26,1 95,9 297,5 29,5 327,0 18,6 345,6
1959 December ......... 190,8 23,0 104,95 318,7 34,2 352,9 20,7 373,6
1960 Januari ............ 189,6 24,3 104,6 318,5 313,9 352,4 22,0 374,4

Februari ............ 202,0 21,2 102,0 325,2 33,5 358,7 22,0 380,7
Maart ...............201,8 21,0 103,9 326,7 33,8 360,5 21,4 381,9
April ............... 203,5 17,6 109,9 331,0 34,4 365,4 21,4 386,8
Mei ..................207,7 17,6 106,4 331,7 35,6 367,3 21,4 388,7
Juni ............... 207,2 17,6 106,2 331,0 36,9 367,9 21,3 389,2
Juli ..................206,8 17,9 105,5 330,2 36,5 366,7 21,3 388,0
Augustus ......... 206,6 17,9 106,5 331,0 36,9 367,9 21,3 389,2
September ......... 206,5 18,1 105,6 330,2 38,0 368,2 21,2 389,4
Oktober ............ 206,0 18,1 107,3 331,4 39,6 371,0 21,1 392,1
November . ........ 207,9 18,1 103,8 329,8 40,8 370,6 21,1 391,7
December ......... 211,6 18,1 100,9 330,6 44,4 375,0 21,1 396,1

(1) Incl. de tegoeden van particulieren op postrekening.
(2) Exc!. de interregeringsschulden voortvloeiend uit de oorlog 1914·1918.
(3) Schuld uitgegeven door parastatale instellingen en waarvan rente en terugbetaling ten laste van de Staat zijn.
(4) Incl. het uitstaande bedrag op de post « Rekening-cour ant van de Schatkist » welke op die datum in het actief der

balans vBD de Nationale Bank VBn België voorkwam.
(5) De evolutie van de directe binnenlandse schuld op korte termijn tussen december 1958 en december 1959 werd

beïnvloed door de afgifte, in oktober 1959, van F 4,2 miljard schatkistcertificaten aan het Internationale Monetaire Fonds
ter' gedeeltelijke storting van de verhoging van het quotum van België in deze instelling.

De directe binnenlandse schuld op korte termijn daalde III 1960
met F 4 miljard. Mede dank zij de aangroei der tegoeden van
particulieren III postrekening, deed de Schatkist grotere terug-
betalingen van schatkistcertificaten aan verscheidene parastatale
instellingen, banken en aan de Bank; op het einde van het jaar was
haar kredietmarge van F 10 miljard bij deze laatste slechts ten belope
van F 6 miljard aangesproken, tegen F 8,2 miljard op het einde
van 1959. De vermindering van de binnenlandse schuld op korte
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termijn, voor het jaar in zijn geheel, is de resultante van een aantal
maandelijkse expansie- en contractiebewegingen ; deze laatste waren
vooral belangrijk in februari, mei en november, ten gevolge van de
uitgifte van gevestigde leningen, en in december, wegens de sterke
stijging van de buitenlandse schuld.

De directe buitenlandse schuld steeg met F 10,2 miljard in
1960. De vlottende schuld vermeerderde met F 10,5 miljard ten
gevolge van de uitgifte van kortlopende schatkistcertificaten in
buitenlandse geldsoorten. De gevestigde schuld bedroeg bij het einde
van 1960 nagenoeg evenveel als een jaar vroeger. In februari-maart
schreef de Zwitserse markt in op een lening van 50 miljoen Zwitserse
frank tegen 4,50 pct. en een looptijd van twaalf jaar, waarvan het
provenu diende tot terugbetaling van de lening groot 50 miljoen
Zwitserse frank, die in 1948 door de Nationale Maatschappij van Bel-
gische Spoorwegen werd uitgegeven en deel uitmaakte van de indirecte
rijksschuld. Bovendien werden 76 miljoen Belgische frank geïncas-
seerd op de 5,75 pct.-Iening van 10 miljoen dollar, met vijftien jaar
looptijd, die in 1957 door de Internationale Bank voor Herstel en
Ontwikkeling werd verstrekt. Daartegenover verminderde het uit-
staande bedrag van de bestaande leningen ten gevolge van
contractuele terugbetalingen.

Over het geheel, steeg de directe rijksschuld in 1960 met F 22,1
miljard, d.i. ongeveer in dezelfde omvang als vorig jaar toen zij met
F 21,7 miljard vermeerderde, zo geen rekening wordt gehouden met
de certificaten welke in oktober 1959 aan het Internationale
Monetaire Fonds werden overgedragen ter gedeeltelijke storting van
de verhoging van het Belgische quotum in die instelling.

De indirecte schuld bleef tamelijk stabiel; de aflossingen, mzon-
derheid die op de Zwitserse lening van de Nationale Maatschappij van
Belgische Spoorwegen, wogen nagenoeg op tegen de lening van
120 miljoen Duitse mark, welke het Wegenfonds in januari uitgaf;
de rentevoet van die lening bedroeg 5,75 pct. en haar looptijd
vijftien jaar.
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De geldschepping ten behoeve van de overheid bedroeg
F 4,4 miljard voor de gezamenlijke eerste negen maanden van 1960.
In dit totaal vertegen-
woorcligt de monetaire
financiering van de
Schatkist F 3,8 miljard
en die van de ove-
rige overheidslichamen
F 0,6 miljard.

Wat de geldschep-
ping ten behoeve van
de Schatkist betreft,
werden van einde 1959
tot september 1960
F 8,2 miljard kredieten
door de geldscheppende

Geldschepping ten behoeve van de overheid
(Schommelingen in miljarden franken)

Schatkist !
Kapîbaal-

Kredieten trans-
acties Andere

Periode
ontvangen met en openbare Totaalvan de
geldschep- sehen- besturenkingenpende in- aan hetstellingen buiten-

land (1)

1958 ........................ 1+ 4,3 + 1,4 - 0,1 I:5,6
1959 ........................ 1+ 7,0 - 4,1 + 1,6 4,5
1960 Ie kwartaal ...... 1- 2,8 - 3,9 + 1,6 - 5,1

2" » ...... 1+ 3,7 + 1,3 - '0,1 + 4,9
a- » • (v) I~~ - 1,8 - 0,9 + 4,6

-- --

eerste3 kwart. (v) I + 8,2 - 4,4 + 0,6 + 4,4
..(1') Voorlopige cijfers .

(1) Wanneer de Schatkist van de geldscheppende instellingen Belgische fran-
ken ontvangt of ze hun overdraagt ten gevolge van of met het oog op
schenkingen en kapitaalverrlohtdngen met het buitenland, is het resultaat
hetzelfde uls iu het geval dat de kredieten die zij van die instellingen ontvangt,
zouden vermeerderen of verminderen.

instellingen verleend;
de vermindering in het eerste kwartaal werd ruim teniet gedaan door
de stijgingen in het tweede en vooral in het derde kwartaal. Daarente-
gen sloten de schenkingen en kapitaaltransacties met het buitenland
- de andere component van de monetaire financiering van de Schat-
kist - voor de eerste negen maanden van 1960 met een negatief saldo
van F 4,4 miljard.

De stijging met F 0,6 miljard van de monetaire financiering van
andere overheidslichamen dan de Schatkist III de eerste drie
kwartalen van 1960, vertegenwoordigt de uitgifte van de lening groot
120 miljoen Duitse mark door het Wegenfonds, terwijl daartegenover
het uitstaande bedrag van de kredieten aan de lagere overheid
verminderde.

De tussenkomsten van de geldscheppende instellingen op de
markt van het overheidspapier gaven over de gezamenlijke eerste
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negen maanden van 1960 aanleiding tot een totale schepping van
geld en quasi-monetaire liquiditeiten bij de banken ten belope van

F 2 miljard. De geld-
scheppende instellingen
kochten overheidsfond-
sen op de markt voor
netto F 0,6 miljard
en hun tussenkomsten
door bemiddeling van
het Rentenfonds belie-
pen F 1,4 miljard.
De aankopen van het
Rentenfonds waren het
grootst in het derde
kwartaal, toen de hou-

ders van overheidsfondsen, onder invloed van de gebeurtenissen in
Kongo, een deel van hun bezit te gelde maakten.

Tussenkomsten van de geldscheppende instellingen
op de markt van het overheidspapier

(Miljarden franken)

I
Door I

aankopen Door
Periode van bemiddeling Totaalloverheids, van het

fondsen Rentenfonds
op de marktl

1958 ........................... + 1,9 + 2,2 + 4,1

1959 ........................... + 1,8 + 1,4 + 3,2

1960 Ie kwartaal ............ + I,D + 0,2 + 1,2
2e » ............ - 0,5 + 0,2 - 0,3
3" » ...... (v) + 0,1 + I,D + 1,1

-
eerste 3 kwartalen (v) + 0,6

I + 1,4 + 2,0

..(v) Voorlop ige eljfers,

c) Verrichtingen met de particuliere sector (1).

De kredietverlening van de geldscheppende instellingen en de
spaarkassen aan de binnenlandse particuliere sector omvat naast de
gezamenlijke discontokredieten, voorschotten en acceptkredieten die
oorspronkelijk door de geldscheppende instellingen aan binnenlandse
bedrijven en particulieren werden verstrekt, ook de kredieten recht-
streeks door de spaarkassen toegestaan. Het grootste deel van
de kredieten oorspronkelijk door de geldscheppende instellingen
verleend, wordt door deze laatste zelf gefinancierd; het saldo wordt
bij openbare of particuliere instellingen gemobiliseerd en zulks vooral
bij spaarkassen, de Nationale Maatschappij voor Krediet aan de
Nijverheid, verzekeringsmaatschappijen en buitenlandse banken.

(1) In de verrichtingen met de particuliere sector zijn begrepen vorderingen die de spaarkassen op
parastatale instellingen verkrijgen; deze laatste geven immers aan de particuliere sector het grootste
deel der aldus verkregen middelen door.
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De kredieten gefinancierd door de spaarkassen omvatten dus niet
alleen de rechtstreekse leningen die zij aan de binnenlandse particu-
liere sector verstrekken, doch ook het door hen overgenomen deel
van de kredieten die de geldscheppende instellingen verlenen.

Uitstaande kredieten aan de binnenlandse particuliere sector verleend
door de geldscheppende instellingen en de spaarkassen

(Schommelingen in miljarden franken)

Gefinancierd Gefinancierd
buiten de

door de Gefinancierd geldschep-
Periade geldschep- daal' de Totaal pende Totaalpende spaarkassen instellingeninstel1ingen (2) en de

(1) spaarkessen

1958 .................................... - 8,4 + 8,1 - 0,3 + 1,4 + 1,1
1959 .................................... + 4,4 + 9,8 +14,2 - 1,4 +12,8
1960 le kwartaal ..................... + 0,4 + 1,4 + 1,8 - 0,4 + 1,4

2e » ............... (v) + 0,7 + 2,2 + 2,9 + 0,4 + 3,3
3e » ............... (vj - 0,5 + 2,0 + 1,5 - 0,2 + 1,3

----_.

eerste 3 kwartalen ...... (v) + 0,6 + 5,6 + 6,2 - 0,2 + 6,0

(v) Voorlopige cijfers.
(1) Banken, Nationale Bank van België, Nationale Kas voor Beroepskrediet en Herdiscontering- en Waarborginstituut in

de mate waarin het zijn portefeuille door een beroep op de voornoemde instellingen financiert.
(2) Algemene Spaarkas en particuliere spaarkassen.

Het totale bedrag van de kredieten die de geldscheppende instel-
lingen en de spaarkassen aan de particulière sector verleenden, steeg
met F 6 miljard over de eerste negen maanden van 1960. Het deel
dat de geldscheppende instellingen financierden, vermeerderde met
F 0,6 miljard en dat van de spaarkassen met F 5,6 miljard. De
kredieten welke buiten die instellingen werden gefinancierd, ver-
minderden met F 0,2 miljard.

De uitstaande discontokredieten, voorschotten en acceptkredieten
welke oorspronkelijk door de geldscheppende instellingen aan bin-
nenlandse bedrijven en particulieren werden verstrekt, vermeerderden
over de gezamenlijke eerste drie kwartalen van 1960 met F 0,5 mil-
jard; het deel van de kredieten dat buiten de geldscheppende instel-
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lingen werd gefinancierd, verminderde met F 0,1 miljard, terwijl
het door die instellingen zelf

Tussen december 1959
en september 1960 namen
de uitstaande discontokredie-
ten, voorschotten en accept-
kredieten aan de bedrijven en
particulieren in het buitenland
met F 1 miljard toe, ten gevol-

ge van een ruimere financiering van de Belgische uitvoer die zelf
uitbreiding nam.

Uitstaande discontokredieten, voorschotten
en acceptkredieten aan de bl!drijven en particulieren

(Miljarden franken per einde kwartenl )

~ Kredieten aan bedrijven en po rticu]. in buitenl
Kredieten aan bedrijven en particulieren in België:

;

GEFINANCIERD BUITEN Df Gf!DSCHfPPfNDf INHfllJNGfN

61) Of BANKEN

SIJ OPENBARE KRfQlfrJNSTf(/rNGfN 70
~IJ DE v.e.e.

1960

gefinancierde deel, zoals hier-
boven vermeld, met F 0,6 mil-
jard toenam. De kredieten
door de banken gefinancierd
vermeerderden met F 2,2 mil-
jard; de openbare kredietinstel-
lingen en de Bank verminder-
den daarentegen hun finan-
ciering met resp. F 0,7 miljard
en F 0,9 miljard.

Uitstaande discontokredieten,
voorschotten en acceptkredieten aan de bedrijven en partreulieren

(Schommelingen in miljarden franken)

Kredieten aan de bedrijven en particulieren gevestigd in België
Kredieten

gefinancierd door de geldscheppende instellingen gefinan- asn de
bedrijven

onder- onder- cierd enPeriode onder- gebracht gebracht dool' de particulierenniet Totaalgebracht bij bij de Totaa! geldschep- gevestigd
bij de openbare Nationale in het
banken krediet- Bank pende in- buitenland

instellingen van België stellingen

1958 ........................ + 1,7 + 0,4 -10,5 - 8,4 + 3,2 - 5,2 + 1,6
1959 ........................ + 1,6 + 0,1 + 2,7 + 4,4 - 1,1 + 3,3 + 0,1
1960 Ie kwartaal ...... + 3,5 - - 3,1 + 0,4 + 0,2 + 0,6 + 0,5

2e » ...... - 0,6 + 1,0 + 0,3 + 0,7 + 0,4 + 1,1 - 0,1
3e » ...... - 0,7 - 1,7 + 1,9 - 0,5 - 0,7 - 1,2 + 0,6

eerste3 kwartalen + 2,2 - 0,7 - 0,9 + 0,6 - 0,1 + 0,5 + 1,0
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Van november 1959 tot november 1960 steeg het aangewende Kredieten

bedrag van de discon-
tokredieten en voor-
schotten verstrekt
door de banken van
F 50,6 miljard tot
F 55,2 miljard. Die stij-
ging beantwoordt aan
een beweging die reeds
enkele jaren aanhoudt;
ze komt voornamelijk
tot uiting in de bewe-
gmg van de voorschot-
ten die van de ene
datum tot de andere
met F 2,8 miljard toe-
namen en F 26,4 mil-
jard bereikten. Het pa-
pier in portefeuille vermeerderde met F 2,4 miljard, de herdisconteerde

Banken:
Uitstaande discontokredieten en voorschotten

aan de bedrijven en particulieren
(Miljarden franken)

j_ Disconto

Einde maand Wissels I H d' Voor-
'rotanlin por- er IS- schottenI tefeuille eon.teerde

(1) wissels

1957 December ......... 15,6 15,8 22,8 54,2
1958 November ......... 18,1 9,8 21,1 49,0

December ......... 18,4 9,6 22,1 50,1
1959 November ......... 18,3 8,7 23,6 50,6

December ......... 18,1 10,0 24,2 52,3
1960 Januari ............ 19,2 9,5 23,5 52,2

Februari ............ 19,1 9,0 25,0 53,1
Maart ............... 20,8 7,9 25,4 54,1
April ............... 21,1 7,9 25,1 54,1
Mei .................. 19,7 8,9 25,3 53,9
Juni ............... 18,7 9,4 26,6 54,7
Juli .................. 17,6 11,2 26,3 55,1
Augustus ......... 18,2 10,3 26,6 55,1
September ......... 18,2 9,5 26,5 54,2
Oktober ............ 19,9 8,4 25,8 54,1
November ......... 20,7 8,1 26,4 55,2

..(1) Incl. de bankaccepten ondergebracht bIJ de banken.

Uitstaande accepten in Belgische franken (1)
(Miljarden franken)

Geviseerde accepten

Einde maand

I
Niet geviseerde

Totaaluit hoofde van uit hoofde VRn ban kaccepten
invoer uitvoer

1957 December ............... 4,2 2,8 2,4 9,4
1958 November ............ 3,6 3,9 2,7 10,2

December ............... 4,1 3,8 2,9 10,8
1959 November ............ 4,2 4,2 2,8 11,2

December ............... 4,5 4,2 3,5 12,2
1960 Januari ............... 4,6 4,1 3,2 11,9

Februari ............... 4,6 4,3 2,9 11,8
Maart .................. 4,6 4,3 3,1 12,0
April ..................... 4,3 4,3 3,0 11,6
Mei ..................... 4,2 4,2 3,1 11,5
Juni ..................... 4,1 4,3 3,2 11,6
Juli ..................... 4,2 4,4 3,2 11,8
Augustus ............... 4,4 4,3 2,7 11,4
September ............ 4,3 4,5 2,5 11,3
Oktober ............... 4,2 4,4 2,6 11,2
November ............ 4,1 4,5 3,0 11,6

(1) Excl. de niet geviseerde handelsaccepten waarvan het UItstaande bedrag niet IS gekend.
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Portefeuille van
het Herdiscontering-
en Waarborg-
instituut

Portefeuille
en voorschotten
van de Bank

wissels verminderden met F 0,6 miljard; de uitzonderlijke opvragm-
gen van deposito's in juli beïnvloedden beide posten.

In verband met de uitbreiding van de buitenlandse handel over-
schreed het uitstaande bedrag der geviseerde invoer- en uitvoeraccepten
in Belgische franken op het einde van de verschillende maanden van
1960 meestal dat van de overeenstemmende maanden van 1959. Dit
was eveneens het geval met de uitstaande niet geviseerde bankaccepten.

Het handelspapier in het bezit van het Herdiscontering- en
Waarborginstituut, dat in december 1959 F 5,5 miljard bedroeg,
beliep F 4,9 miljard een jaar later. Het Instituut kon gedurende
het grootste deel van het jaar die portefeuille met daggeldleningen

financieren. Eerst m
Herdiscontering- en Waarborginstituut

(Miljarden franken)

Financiering

Einde maand
Portefeuille

Ontleningen I Herdisconto
handelspapier bij deop zeer korte Nationale Banktermijn van België

1957 December 5,7 1,1 4,3

1958 December 4,1 2,5 1,4

1959 December 5,5 2,5 2,8

1960 Januari ... 4,3 4,1 -
Februari 3,5 3,3 -
Maart ...... 3,1 2,9 -
April ...... 3,5 3,4 -
Mei ......... 3,8 3,6 -
Juni ...... 4,2 4,0 -
Juli ......... 5,1 3,0 2,0
Augustus 4,3 1,9 2,3
September. 3,7 1,9 1,7
Oktober ... 3,5 3,3 -
November 3,5 3,3 -
December (v)4,9 1,3 3,4

..
(v) VOOrlOpIg cijfer .

het derde kwartaal en
op het einde van het
jaar, toen de markt van
het zeer kortlopende
geld minder mogelijk-
heden tot ontlening
bood, moest het Insti-
tuut een beroep doen
op het herdisconto van
de Bank. Het Instituut
heeft zijn rentegamma
aangepast aan de wij-
zigingen die de Bank op
4 augustus aan haar
gezamenlijke rentetarie-

ven en op 10 november aan haar discontovoet voor de geviseerde uit-
voeraccepten aanbracht.

In het eerste halfjaar waren het bezit aan handelspapier en de
voorschotten op onderpand van de Bank van geringe betekenis.
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Daarna nam hun totaal sterk toe doordat de buitengewone opvragin-
gen van deposito's de banken en het Herdiscontering- en Waarborg-
instituut ertoe dwongen een ruim beroep op de Bank te doen. Die
beweging was echter slechts van korte duur; na op het einde van
augustus F 8,2 miljard te hebben bereikt, d.i. een maximum voor een
maandultimo, liep het totale bedrag van het handelspapier en van de
voorschotten op onder-
pand van de Bank
geleidelijk terug tot
F 1,8 miljard in novem-
ber, d.i. een lager peil
dan dat van juni. In
december steeg het met
F 5 miljard, onder in-
vloed van de vervaldag;
de verhoging had uit-
sluitend betrekking op
het handelspapier.

Op
1960

4 augustus
verhoogde de

Nationale Bank van België :
Portefeuille handelspapier en voorschotten op onderpand

(Miljarden franken)

I
Voorschotten

op onder-
pand

Handels- TotaalEinde maand papier

1957 December ............... 14,4 2,7 17,1
1958 December ............... 4,1 0,5 4,6
1959 December ............... 7,6 0,1 7,7
1960 Januari ............... 3,7 0,2 3,9

Februari ............... 3,3 0,6 3,9
Maart ...-............... 2,5 2,5
April ..................... 1,9 0,2 2,1
Mei ..................... 2,6 0,2 2,8
Juni ..................... 2,4 0,4 2,8
Juli ..................... 7,0 0,1 7,1
Augustus ............... 6,5 1,7 8,2
September ............ 5,2 2,5 7,7
Oktober ............... 2,6 1,9 4,5
November ............ 1,8 1,8
December ............... 6,8 6,8

Bank haar disconto- en
voorschottarieven en op 10 november verlaagde zij haar discontovoet
voor de geviseerde uitvoeraccepten. De bijzonderheden en de oorzaken
van die wijzigingen zijn verder uiteengezet.

** *

Het nominale bedrag der leningen van de overheidssector op de
binnenlandse markt beliep F 35,6 miljard in 1960; het overeenkom-
stige cijfer voor 1959 was F 30,3 miljard. Die stijging werd ruim-
schoots teniet gedaan door de toegenomen terugbetalingen en aflossin-
gen van de ter beurze genoteerde effecten van de directe en indirecte
binnenlandse openbare schuld; van het ene jaar tot het andere vermeer-
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derden deze van F 7,8 miljard tot F 12,8 miljard. Buiten de Belgische
Staat hebben de hierna vermelde parastatale instellingen in 1960 een
beroep op de kapitaalmarkt gedaan : de Regie voor Telegraaf en
Telefoon leende F 1,5 miljard, de Nationale Kas voor Beroepskrediet :
F 0,6 miljard, het Gemeentekrediet van België : F 1,3 miljard, de
Nationale Maatschappij van Belgische Spoorwegen: F 2,3 miljard en de
Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid: F 2 miljard.

Voor de gezamenlijke eerste zes maanden van 1960 plaatsten de
Belgische industriële en handelsmaatschappijen netto-emissies van
aandelen en obligaties op de binnenlandse markt ten belope van
F 2,7 miljard; een gelijk bedrag werd geplaatst in het eerste halfjaar
van 1959. De soortgelijke emissies van de Kongolese nijverheids- en
handelsondernemingen bedroegen voor de periode januari-april 1960
F 96 miljoen; voor januari-april 1959 bereikten zij F 204 miljoen.

Van december 1959 tot november 1960 steeg het uitstaande
bedrag van de door de banken uitgegeven obligaties en kasbons met
F 0,6 miljard, d.i. F 0,3 miljard meer dan in de periode december 1958-
november 1959.

Berekend op de grondslag van de geheven rechten bedroegen de
hypotheekinschrijvingen ca. F 27,4 miljard voor de gezamenlijke eerste
elf maanden van 1960; dit betekent een stijging met F 4,3 miljard
tegenover dezelfde periode van 1959.

Rentestand Op 4 augustus 1960 verhoogde de Bank met 1 pct. haar disconto-
tarief en met 1,25 pct. de voorschotrente op ander overheidspapier
dan certificaten van het Rentenfonds en schatkistcertificaten uitgegeven
op ten hoogste één jaar; de voorschotrente van deze certificaten bleef
gelijk aan de rente van het certificaat vermeerderd met 5/16 pct. en
steeg dus in de mate waarin de verhoging van de discontovoet een
stijging van de rente voor certificaten op ten hoogste één jaar tot
gevolg had. Tot de verhoging van de diverse disconto- en voorschot-
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tarieven werd besloten omwille van de uitzonderlijk sterke spanningen
die toenmaals op de wissel-
markt optraden, evenals we-
gens voortdurende evenwichts-
verstoringen op de markt van
de overheidsfondsen en van
het daggeld. De tarieven die
op 4 augustus van kracht wer-
den, bleven tot het einde van
het jaar ongewijzigd, behalve
voor de geviseerde uitvoer-
accepten ; het tarief waartegen
deze laatste door de Bank
worden gedisconteerd, werd
op 10 november van 5 tot
4 pct. teruggebracht. Doel
van die verlaging is de Bel-
gische volkshuishouding te
helpen haar uitvoer te hand-
haven en uit te breiden
en aldus een compensatie te
vinden voor de verzwakking
van haar betrekkingen met
Kongo.

Officiële discontovoeten
._.._.. - 6

1956 1'159 1960

De rente op de schatkist-
certificaten met vier maanden
looptijd van de tranche B van
de speciale lening en op de
certificaten van het Renten-
fonds, is sedert 1 januari 1960
gelijk aan de discontovoet van
de Bank voor geaccepteerde,
bij een bank gedomicilieerde
wissels, verminderd met vijfentwintig centiemen; voordien bedroeg het

1957 1958

Disconto-, rente- en rendementspercentages

1954 1956 1958 1960

(1) Onderbreking van de curve wegens de hervorming van de
markt T'Dar het zeer kortlopende geld in november lU5!).
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verschil t.o.v. de discontovoet vijfenzeventig centiemen. Ten gevolge
van de verhoging van de officiële discontovoet op 4 augustus werd de
rente op bovengenoemde certificaten van 3,75 op 4,75 pct. gebracht
en werd de rente op de termijndeposito's in Belgische franken bij de
banken overeenkomstig het geldende tarief verhoogd.

Het gewogen gemiddelde van de gemiddelde dagkoersen van het
callgeld daalde van februari tot een dieptepunt in april 1960. De daar-

opvolgende stijging die III

september haar maximum
bereikte, werd met ingang
van juli in ruime mate beïn-
vloed door de uitzonderlijke
opvragingen van deposito's,
die de banken ertoe dwongen
certificaten van het Renten-

Rente- en rendementspercentages

fonds ter incassering aan te
bieden : aldus beperkten zij
de interventiemogelijkheden
van deze instelling op de markt
van het zeer kortlopend geld.

Een ontspanning trad in gedurende het laatste kwartaal; het gewogen
gemiddelde van de gemiddelde dagkoersen van het daggeld viel van
4,14 pct. in september terug op 2,67 pct. in december.

Gemiddeld rendement der ,-

Schotk,stcert,f,caten~ L I
uitgegeven per r1 j I

- aanbestedrng : L._ -- ,I 4

(12 moOnldenJ I~f..-/ r-~I
r--+--4-- \ ~_I~ IJ

Schatkistcertificaten L., t I
op zeer korte te rmun ~ =:LJ

( .4 maanden) L J
2 '---'---'~- - 2

1954 1956 1958 1960

De rente voor schatkistcertificaten op zeer korte termijn met vier
maanden looptijd bewoog in overeenstemming met de rente voor de
schatkistcertificaten op vier maanden van de tranche B en voor de certi-
ficaten van het Rentenfonds.

Het rentetarief van de schatkistcertificaten op twaalf maanden
uitgegeven bij openbare aanbesteding, steeg met nog geen 0,1 pct.
tijdens het eerste halfjaar van 1960. Bij de inschrijving van 4 oktober,
de eerste die volgde op de officiële discontoverhoging van augustus,
lag het 0,51 pct. hoger dan in juni. Nadien werden geen certificaten
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meer toegewezen vóór 6 januari 1961, toen de rente op twaalf maanden
vrijwel gelijk was aan deze van 4 oktober.

Het gemiddelde rendement van de staatsleningen met vijf tot
twintig jaar looptijd, dat in juni 1960 nauwelijks hoger was dan in
december 1959, steeg in de maand juli alleen met 0,5 pct. onder
invloed van de gebeurtenisssen in Kongo. Na een tijdelijke daling tij-

Disconto-, rente- en rendementspercentages

Rentevoeten gekoppeld
Andere rentevoetenOfficiële aan de officiële

disconto- discontovoet (1) -----
voet :

I
Bank- I Schatkist- Schatkist- Igeaccep- Schatkist-

deposito's cerbificuten certificaten Staats-
Einde maand teerde, certifiee ten uitgegeven leningen

bij een bank op termijn Daggeld op bij aan- van 5 tot 20gedorni- op in Belgische (:lJ zeer korte besteding
cilieerde 4 maanden

franken termijn (12 jaar
wissels (2 ) maanden) (5 )

(3 maanden) (4 maanden) (4)

I
1957 December ......... 4,50 3,75 2,70 2,25 4,25 5,387 6,47
1958 December ......... 3,50 2,75 1,75 1,10 2,50 3,860 4,85
1959 December ......... 4,00 3,25 2,20 2,17 3,50 4,354 5,21
1960 Januari ............ 4,00 3,75 3,00 2,19 3,75 4,393 5,32

Februari ............ 4,00 3,75 3,00 2,08 3,75 4,400 5,31
Maart ............... 4,00 3,75 3,00 1,95 '3,75 4,397 5,23
April ............... 4,00 3,75 3,00 1,7.5 3,75 - 5,26
Mei .................. 4,00 3,75 3,00 2,19 3,75 4,446 5,28 .
Juni ............... 4,00 3,75 3,00 2,58 3,75 4,437 5,29
Juli .................. 4,00 3,75 3,00 3,23 3,75 - 5,79
Augustus ......... 5,00 4,75 3,45 4,03 4,75 - 5,74
September ......... 5,00 4,75 3,45 4,14 4,75 4,950 5,71
Oktober ............ 5,00 4,75 3,45 3,92 4,75 - 5,73
November ... ..... . 5,00 4,75 3,45 2,81 4,75 - 5,85
December ......... 5,00 4,75 3,45 2,67 4,75 4,956 6,07

I I

(1) De verhouding tussen deze rentevoeten en de officiële discontovoet werd in januari 1960 gewijzigd.
(2) Certifica.ten die de banken in de gedeeltelijke dekking van hun opeisbaar passief op ten hoogste één maand mogen

opnemen. Het Rentenfonds geeft certificaten tegen dezelfde voorwaarden uit.
(3) Vanaf december 1959, gewogen gemiddelde van de daggemiddelden.
(4) Aanbesteding van de volgende maand.
(5) Begin van de volgende maand.

dens de daaropvolgende twee maanden, verhoogde het opnieuw tijdens
het vierde kwartaal tot 6,07 pct. in december, tegen 5,21 pct. een jaar
voordien. Het gemiddelde rendement bij de uitgifte, dat voor de lening
van februari 5,25 pct. bedroeg, bereikte voor de lening van november
5,61 of 5,73 pct., naargelang als grondslag voor de berekening de
terugbetaling op tien of vijftien jaar wordt genomen.
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Markt
van de niet vast
ren tende effecten

De kapitaalomzet op de contantmarkt der niet vast rentende
effecten lag in 1960 iets beneden het bedrag van 1959.

Conta.ntmarkt der niet vast rentende effecten

Bronnen : Nationaal Instituut voor de Statistiek - Beurscommissie te Brussel.

Periode
Indexcijfer

der noterin gen
(Basis 1953 = 100)

(1 )

Eapiteelomeettea
per maand
(miljarden
franken)

(2)

1958

1959

1960

1960 Januari .
Februari .
Maart .
April .
Mei .
Juni .
Juli .
Augustus
September .
Oktober .
November
December .

135

137
121

137
127
121
117
118
126
123
122
121
117
113
108

0,7

1,1

1,0

1,1
1,0
1,0
0,8
0,8
1,3
1,0
1,2
1,0
0,8
0,7
0,8

(1) Beurzen te Brussel en te Antwerpen : gemiddelde van de 10e en de 25fl
van elke maand.

(2) Beurs te Brussel.

Het algemene m-
dexcijfer der noteringen
liep van een gemiddelde
van 137 in 1959 terug
tot een gemiddelde van
121 in 1960. Het daalde
elke maand, behalve in
. . . .,
Januari, mei en JunI.
De neerwaartse tendens
strekte zich uit tot
het merendeel van de
rubrieken. Voor deze
van de chemische nij-
verheid, de textielindus-
trie, de glas- en spiegel-
glasfabrieken, de handel

en de diensten, overtrof het indexcijfer op 27 december 1960 nochtans
dat van 28 december 1959.
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ECONOMISCHE BEDRIJVIGHEID EN PRIJZEN

De stijging die zich in het begin van 1959 in de industriële
bedrijvigheid aftekende, bleef voortduren. In vergelijking met het
basisjaar 1953 bereikte het
algemene indexcijfer van de
produktie over de eerste tien
maanden van het jaar een
gemiddelde van 126, d.i.
7,7 pct. meer dan gedurende
dezelfde periode van 1959.
Dat indexcijfer ondergaat
echter sterk de invloed van de
structurele crisis in de steen-
kolennijverheid.

Het produktie-indexcijfer
voor de gezamenlijke fabrieks-
nijverheid lag dan ook, in
vergelijking met dezelfde basis-
periode, op 137 over de
eerste negen maanden en op
144 in september, tegen 135
in september 1959. In het
tweede halfjaar was de expan-
sie minder krachtig.

Indexcijfers van de produktie
der fabrieksnijverheid

(Basie 1953 ~ 100)

IBO

Bron : Organisatie voor Europese Economische Samenwerking.
De ontwikkeling van de

industriële bedrijvigheid werd gesteund door de hoogconjunctuur in
de overige landen van de Europese Economische Gemeenschap en door
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de vaste binnenlandse vraag. Toch begon zij de weerslag van de
conjuncturele verzwakking in Noord-Amerika te voelen.

Dank zij de hoogconjunctuur en de reeds getroffen saneringsmaat-
regelen zijn de moeilijkheden in de steenkolennijverheid enigszins
afgenomen. In de gezamenlijke landen van de gemeenschappelijke
steenkolenmarkt nam de vraag uitbreiding, zodat een intering op de
mijnvoorraden en een lichte stijging van de voortbrenging mogelijk
werden.

Steenkolenmijnen

Ook in België veroorzaakte de expanSIe van de economische be-
drijvigheid een herneming van het waarneembare steenkolenverbruik
dat, voor de eerste tien maanden van het jaar, van 23,5 miljoen ton in

1959 tot 24,5 miljoen in 1960
Steenkoolwinning

Bron : Algemene Directie van het Mijnwezen.

I

Rendement

Produktie
van onder-
en boven-Maandgemiddelden (duizenden

I
grondee ar-

tonnen) beiders (kg)perdag
I aanwezigheid

-

1953 ........................ 2.505 766
1957 ........................ 2.424 838
1959 ........................ 1.896 907
1959 30 kwartaal ...... 1.727 900

40 » ...... 2.020 966
1960 le kwartaal ...... 1.961 980

2e » ...... 1.873 1.004
3e » ...... 1.757 1.021
Oktober ......... ... 1.944 1.051
November ... (v) 2.011 1.070

..

toenam. De cokesfabrieken, de
elektrische centrales en, in min-
dere mate, de verbruikers van
huisbrand verhoogden hun aan-
kopen.

De afzet van Belgische
steenkolen op de binnenlandse
markt werd in de hand gewerkt
door de contingentering van de
invoer : over de eerste elf maan-
den daalde deze laatste van
4,5 miljoen ton in 1959 tot

3,5 miljoen in 1960. De leveringen van Belgische steenkolen op de
buitenlandse markten, incl. het Groothertogdom Luxemburg, bleven
daarentegen op het peil van het voorafgaande jaar, d.i. op 2 miljoen

(v) Voorlopige cijfers,

ton.

De prijzen werden in januari en in maart verlaagd. Tijdens de
daaropvolgende maanden kon de steenkolennijverheid de noteringen
voor de meest gevraagde kolen verhogen. Het prijsgemiddelde bleef
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echter met 1,5 pct. beneden dat van 1959. Vanaf 1 januari 1961
worden nieuwe verminderingen toegepast. Globaal beschouwd,
kwamen de Belgische prijzen dichter bij het peil van die der andere
leden van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal.

De steenkolenmijnen verminderden de voorraden op de mijnter-
reinen met 0,9 miljoen ton, zodat deze op 17 december 1960 tot
6,6 miljoen ton waren teruggebracht. Terzelfder tijd handhaafden zij
de winning dicht bij het peil van vorig jaar, nl. 22,8 miljoen ton, en
zetten nauwgezet de politiek van sluiting der niet renderende putten
voort in het kader van de saneringsplannen. De vermindering van de
produktiecapaciteit bedroeg, zoals in 1959, 2,5 miljoen ton. Zij ging
gepaard met een verdere daling van het aantal ingeschreven arbeiders
van 120.000 eenheden op het einde van 1959 tot 102.000 omstreeks
half-december.

De teruggang van de werkgelegenheid in de steenkolennijverheid
werd goedgemaakt door een vermindering van de gedeeltelijke werk-
loosheid en door een verdere verhoging van het rendement der arbei-
ders : van het ene jaar tot het andere steeg het gemiddelde aantal
gewerkte dagen van 18,7 tot 20,6 per maand en het rendement van de
onder- en bovengrondse arbeiders per dag aanwezigheid, van 907
tot 1.012 kg. De verhoging van de rendementen houdt gedeeltelijk
verband met de intensieve ontginning van de beste lagen, doch ook
met een fundamentele verbetering van de bedrijfsvoorwaarden in de
mIJnen.

In weerwil van die gunstige ontwikkeling kon echter nog geen
einde gesteld worden aan de maatregelen die, op het einde van 1959, in
gemeenschappelijk overleg onder de Belgische regering, de Bijzondere
Raad van Ministers van de Europese Gemeenschap voor Kolen en
Staal en de Hoge Autoriteit werden getroffen. Het stelsel van gedeelte-
lijke afzondering van de Belgische steenkolenmarkt werd verlengd,
doch enigszins versoepeld. De beperkingen op het gebied van de
invoer van buitenlandse steenkolen, zelfs uit de lidstaten van de
Gemeenschap, blijven gehandhaafd, doch de eontingenten worden
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verruimd met 3,3 pct. in verhouding tot de invoer van 1960. Daar-
entegen blijft het quotum voor de uitvoer van Belgische steenkolen
naar de landen van de Gemeenschap ongewijzigd, behalve wat de
uitvoer naar Italië betreft, waarvoor elke beperking werd opgeheven.·
De Belgische regering kan nog toelagen verlenen aan de steenkolen-
mijnen die na de rationalisatie van hun bedrijf zouden rendabel blijken.
Deze financiële hulp wordt voor 1961 nochtans beperkt tot F 400 mil-
joen en mag slechts betrekking hebben op 3,2 miljoen ton niet-antra-
cietkolen uit het Zuiderbekken. Deze toelage wordt slechts verleend op
voorwaarde dat de Belgische regering erover waakt dat de produktie
van niet-antracietkolen in het Zuiderbekken 7,8 miljoen ton niet over-
schrijdt. Daarenboven zal zij de twee derden van de voor 1961 voor-
ziene sluitingen van mijnen in het eerste halfjaar moeten doorvoeren.

Cokesfabrieken Het hoge peil van de bedrijvigheid in de ijzer- en staalnijverheid
en in de scheikundige industrie bracht een verhoging van de cokes-
produktie met zich : over de eerste tien maanden steeg deze laatste van
5,9 miljoen ton in 1959 tot 6,4 miljoen ton in 1960. Zij vond tevens
baat bij de toeneming van de uitvoer naar hoogovencentra in Frank-
rijk, die traditionele cliënten zijn, in Italië, Nederland en zelfs
III Egypte.

Op de cokesmarkt bleef niettemin een scherpe mededinging
heersen. De seizoendaling voor de geklasseerde nijverheidscokes was
groter dan in 1959, terwijl de prijs van de grove cokes voor de
hoogovens zich, in weerwil van de herstellende vraag, op het laagste
peil van vorig jaar stabiliseerde.

Minerale oliën De petroleumraffinaderijen hebben hun voortbrenging in een
sneller tempo opgevoerd dan in 1959, dank zij een vastere binnen-
landse en buitenlandse vraag.
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Op de binnenlandse markt gaven de uitbreiding van de indus-
triële bedrijvigheid en de geleidelijke vervanging van steenkolen door
minerale oliën aanleiding tot een stijging van de afzet van stookoliën
met 15 pct. Daarentegen bleef de verkoop van benzine blijkbaar onver-
anderd in weerwil van de vergroting van het autopark. De vervanging
van wagens met grote cylinderinhoud door voertuigen met laag ver-
bruik, had in de loop van het jaar verder voortgang.

Petroleumraifinaderij en

Bron . Ministerie van Financiën. Bestuur der Accijnzen.

Produktie
Verwerking

I
van Stookoliën

Maandgemiddelden ruwe petroleum Lichte oliën

IFuel-oil Andere (1 )

(miljoenen liters) I (duiaenden tonnen)

1953 .................................... 307,7 78,5 111,6 65,9
1957 .................................... 519,5 130,2 172,6 104,2
1959 .................................... 643,5 153,0 215,7 113,9
1959 3e kwartaal ..................... 631,0 157,8 178,3 105,0

4e » ..................... 598,9 134,1 238,3 103,9
1960 le kwartaal ..................... 693,8 158,7 229,1 127,0

2e » ..................... 651,6 158,9 219,7 113,3
3e » ..................... 725,2 165,3 234,1 129,5
Oktober ........................ 537,3 137,8 165,1 90,4
November ..................... 693,5 153,4 229,4 139,4

(1) Van 1959 uf', aantal In gewicht omgerekende liters naar rato van 1 l = 840 gr.

Voor de gezamenlijke minerale oliën liep de waarde van de uitvoer
enigszins terug, hoewel het volume nog steeg. Vooral de gas-oil en de
lichte oliën hebben merkelijke vooruitgang geboekt op de traditionele
markten, nl. Nederland, de Duitse Bondsrepubliek en Zwitserland.

De prijstendens sloeg om vanaf juli, ten gevolge van een stijging
der noteringen op de wereldmarkten; bovendien werd bij een konink-
lijk besluit van 30 juli 1960 een tijdelijk bijzonder recht van F 60 per
ton op het verbruik van fuel geheven.

Het stroomverbruik vermeerderde evenredig met de entwikke- Elektriciteit

ling van de economische bedrijvigheid. In verhouding tot vorig jaar
bedraagt de vooruitgang over de eerste tien maanden 9 pct.
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IJzer· en staal-
nijverheid

De elektriciteitsnijverheid voerde het plan tot uitrusting der
elektrische centrales en der verdelingsnetten verder uit. Het resultaat
daarvan kwam tot uiting in een nieuwe prijsverlaging ten belope van
ca. 18 pct. voor het industriële en van 7 tot 8 pct. voor het huishoude-
lijke stroomverbruik.

De produktie van ruwstaal beliep 7,2 miljoen ton, d.i, 12 pct.
meer dan vorig jaar. Niettemin is de zeer hoge bedrijvigheid in de ijzer-
en staalnijverheid zwakker geworden. Hoewel de nieuwe bestellingen
tijdens het eerste halfjaar nog zeer omvangrijk waren, brokkelden de
noteringen voor de overzeese uitvoer sedert het begin van het jaar af.
Bij het begin van november kwam aan de daling echter een einde.
Na de zomermaanden bleef de seizoenherleving van de bestellingen

Produktie van ruwstaal en afgewerkt staal
(Duizenden tonnen)

Bron : Nationaal Instituut voor de Statistiek.

eveneens uit : de geboekte orders
bleven niettemin op het peil van
het maandgemiddelde van 1959;
zij vertoonden zelfs een neiging
tot stijgen bij het einde van het
Jaar.

Maandgemiddelden Huwstaal Afgewerkt
staal

1953 ........................ 369 280
1957 ........................ 523 371
1959 ........................ 536 386
1959 s- kwartaal ...... 533 369

4e » ...... 591 424
1960 Ie kwartaal ...... 607 433

2e » ...... 610 409
a- » ...... 620 403
Oktober ...... (v) 637 438
November ... (v) 604
December ... (v) 436

..

Globaal beschouwd, bleef
de binnenlandse vraag vaster dan
de buitenlandse. De Verenigde
Staten verminderden hun aanko-
pen tot het peil bereikt vóór de

(v) voorlopige CIJfers. speculatieve spanning die ten
gevolge van de staking in het tweede halfjaar van 1959 op de markt
was ontstaan. De Amerikaanse ijzer- en staalnijverheid, waarvan het
produktievermogen gedurende maanden slechts voor de helft was
benut, trachtte een groter gedeelte van haar produktie op de wereld-
markten af te zetten, vooral ten nadele van de uitvoer der landen van
de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal.

Hoewel t.O.V.het begin van het jaar de noteringen van het han-
deisstaal voor uitvoer overzee van F 5.500 tot 5.000 per ton daalden,
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ondergingen de tariefprijzen van toepassing binnen de Europese
gemeenschappelijke markt praktisch geen wijziging.

In gewicht uitgedrukt, stegen de verkopen aan het buitenland
over de eerste tien maanden met 18 pct. van 1959 tot 1960; naar
waarde beliep de stijging zelfs 29 pct. ten gevolge van de gewone
afwijking tussen de evolutie van de noteringen en deze van de waarde
der leveringen.

Die belangrijke stijging heeft vooral betrekking op de uitvoer
naar de landen van de gemeenschappelijke staalmarkt. Het aandeel van
die landen in de Belgisch-Luxemburgse uitvoer van ijzer- en staal-
produkten steeg van 29,9 pct. in
1953 tot 41,4 pet. in 1959 en tot Uitvoer van ijzer- en staalprodukten

44,7 pet. tijdens de eerste negen
maanden van 1960. De Duitse
Bondsrepubliek is veruit de eerste
afnemer; zij wordt, naar orde van
belangrijkheid, gevolgd door
Frankrijk en Nederland. In ver-
gelijking met zijn uitzonderlijk
peil van 1959, daalde de uitvoer
naar de Verenigde Staten in hoe-
veelheid met 39 pct. Wat de
andere overzeese afzetgebieden betreft, dienen vermeld de inkrimping
van de uitvoer naar Argentinië, Canada en Kongo en de uitbreiding
van de afzet in het Verenigd-Koninkrijk, de Scandinavische landen,

Bron : Nation881 Instituut voor de Statistiek. Berekeningen
van het Departement Studiën en Documentatie.

Maandgemiddelden Duizenden Miljoenen
tonnen franken

1953 ........................ 344 1.903

1957 ........................ 472 3.142
1959 ........................ 511 2.777
1959 3e kwartaal 504 2.729

4e » 543 3.084
1960 Ie kwartaal 607 3.583

2e » 600 3.552
3e » 580 3.386
Oktober ............

I
590 3.468

India en Australië.

De ijzer- en staalnijverheid leverde een krachtige inspanning op
het gebied van de investeringen, wat inzonderheid tot uiting kwam in
een uitbreiding van het produktievermogen.

De opgaande eonjunctuur die zich III de metaalverwerkende
nijverheid enigszins later openbaarde, hield tijdens gehee] de
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beschouwde periode aan, zo een lichte daling in bepaalde sectoren van
de eerste metaalverwerking buiten beschouwing wordt gelaten. Over
de eerste tien maanden 'van het jaar steeg het gemiddelde indexcijfer
van de produktie, berekend op basis van 1953, van 129 in 1959 tot
139 in 1960. In oktober beliep het aantal arbeiders 191.600, d.i.
11.600 meer dan in de overeenstemmende maand van het vorige jaar.

Over de eerste tien maanden van het jaar bleven de nieuwe
bestellingen enigszins boven het bedrag van de verzendingen; zij over-
troffen met 12 pct. hun overeenstemmend peil van 1959. Tijdens de

jongste maanden was de binnenlandse
vraag vaster dan de buitenlandse, lil

tegenstelling met de evolutie tijdens de
eerste fase van de hoogconjunctuur.

Bijzonder talrijke bestellingen van
uitrustingsgoederen werden geboekt ten
gevolge van de toenemende investeringen
in het bedrijfsleven. Ook de bestellingen
van produkten van eerste verwerking
stegen, zowel bij de uitvoer als op de
binnenlandse markt, tijdens het eerste
halfjaar; die stijging werd in het derde

kwartaal echter door een stagnatie gevolgd. De vraag naar verbruiks-
goederen kende daarentegen een minder gunstig verloop; dit geldt
vooral voor de buitenlandse vraag; zij bereikte nauwelijks het peil van
het voorafgaande jaar.

Metaalverwerkende nijverheid
Produktie

Bron : Instituut voor Economisch en Sociaal
Onderzoek.

Indexcijfers
Periode (basis 1958

~ 100)

1953 .................. 100,0

1957 .................. 134,6
1959 .................. 131,7
1959 3" kwartaal 125,4

4" » 143,4
1960 I" kwartaal 142,9

2" » 143,7
3" » 129,4
Oktober ...... 143,0

Over de eerste tien maanden stegen de gezamenlijke verzendingen
van de metaalverwerkende nijverheid met 5 pct. naar hoeveelheid en
met 8 pct. naar waarde, in vergelijking met de overeenstemmende
periode van 1959. Deze verhoudingen zIJn gemiddelden van
opgaande bewegingen, waarbij geen rekening is gehouden met de
seizoendaling tijdens het derde kwartaal. De leveringen aan de binnen-
landse markt namen gedurende de eerste tien maanden minder snel
toe dan de uitvoer: dit verschijnsel bevestigt dat de buitenlandse vraag,
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die door haar verzwakking de belangrijkste oorzaak was van de recessie
in 1958, ook de eerste impuls heeft gegeven voor de opleving van de
bedrijvigheid. Doch vanaf de maand september vertoonden de leverin-
gen aan de binnenlandse markt een merkelijke verbetering.

De uitvoer steeg met 18 pct. over de eerste tien maanden in verge-
lijking met dezelfde periode van 1959. De uitbreiding was merkelijk
groter voor de uitrus-
tingsgoederen en de
produkten van eerste
verwerking dan voor
de duurzame verbruiks-
goederen.

In overeenstem-
ming met de algemene
tendens van de uitvoer,
stegen de leveringen
aan de landen van de
Europese Economische

Produkten van de metaalverwerkende nijverheid
(Miljoenen franken)

Bronnen : Nationaal Instituut, voor de Statistiek - Fabrimétal.

Opgenomen I
Verzendingen

Maandgemiddelden Buiten-

I
Binnen-

bestellingen I Iendse landse
markten markt

1953 ........................... 4.195 1.639 3.048

1957 ........................... 6.134 2.366 4.267
1959 ........................... 6.531 2.539 4.149
1959 3e kwartaal ............ 5.803 2.472 3.817

4- it ............ 7.374 2.824 4.499
1960 lekwartaal ...... (v) 7.017 2.763 4.134

2- » ...... (v) 7.174 3.102 4.408
3e it ...... (v) 6.992 2.506 4.155
Oktober ......... (v) 7.490 2.695 4.691

..(r) Voorlopige CIlfers.

Gemeenschap met on-
geveer 35 pct.; voor Duitsland bedroeg de toeneming zelfs 132 pct.
Ook in enkele landen van Azië en Australië vergrootte de afzet in ruime
mate. De verkopen in het Verenigd-Koninkrijk, die vorig jaar ruim
verdubbelden, evenals die in de Verenigde Staten en in Latijns-Amerika,
liepen daarentegen enigszins terug. De uitvoer naar Kongo en de andere
Afrikaanse landen, ten slotte, die bij de aanvang van het jaar zeer gering
was, kende vanaf het tweede kwartaal een herstel en onderging ver-
volgens de weerslag van de politieke gebeurtenissen in Kongo.

Het groeitempo van de produktie in de industrie der non-ferro Non·ferro metalen

metalen versnelde in vergelijking met het voorgaande jaar. Over de
eerste elf maanden bedroeg de stijging bij de ruwe metalen 7,9 pct.
voor het koper, Il,6 pct. voor het zink en 37,6 pct. voor het tin; voor
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de halffabrikaten bereikte zij 22,2 pct. De loodproduktie nam slechts
licht toe; de oorzaak daarvan dient blijkbaar gezocht in de schaarste
aan ertsen gedurende een gedeelte van het jaar.

Spijt de onzekere bevoorrading met non-ferro metalen ten gevolge
van de gebeurtenissen in Kongo, konden de Belgische bedrijven over
het algemeen zonder moeilijkheden hun bedrijvigheid uitbreiden.
Buiten de hoeveelheden die zij gewoonlijk voor rekening van Kongo
verwerken, sloten zij belangrijke contraeten af met buitenlandse pro-
ducenten.

De nijverheid der non-ferro metalen vermenigvuldigt haar opzoe-
kingen en ging over tot industriële fabricage van een aantal
zeldzame metalen, zoals germamum en silicium waarvoor m

de elektronische nijver-
heid nuttige aanwendin-
gen open staan. Men
slaagde in de fabricage
van ZUIver elektronisch
selenium. Ook werden
meuwe procédés voor
de voortbrenging van
radium en uranium toege-
past.

Produktie van non-ferro metalen
(Duizenden tonnen)

Bron : Union des Industries de Métaux non ferreux.

Ruwe produkten Half·
Maandgemiddelden

Koper I
I I

fabri-
Zink Lood Tin katen

1953 .................. 12,5 16,1 6,4 0,82 12,8

1957 .................. 12,7 19,6 8,3 0,79 16,2
1959 .................. 15,5 18,7 7,4 0,56 17,3
1959 s- kwartaal 17,1 17,6 6,6 0,53 16,2

4e » 15,6 19,8 7,0 0,58 20,0
1960 Ie kwartaal 15,6 20,3 8,7 0,84 20,0

2e » 17,0 20,9 7,5 0,61 21,1
3e » 17,8 20,7 6,3 0,80 19,7
Oktober (1) 19,9 20,8 7,4 0,79 22,7
November (1) 16,9 20,8 8,7 0,73 21,4

..(1) Beweeglijke kwurteulgemiddelden voor de ruwe prod ukten.

Over het geheel, ble-
ven de prijzen van de
non-ferro metalen tijdens

het eerste halfjaar betrekkelijk vast. Nadien liepen zij terug, met uit-
zondering echter voor het tin, waarvan de notering op het einde van
het jaar op hetzelfde peil lag als bij de aanvang van januari.

De notering van het elektrolytisch koper te Londen daalde van
£ 253 per long ton op 4 januari 1960 tot £ 228 op 30 december, na in
de maand april een maximum van £ 279 te hebben bereikt. Te Brussel
kende de kopernotering een gelijkaardig verloop; zij steeg van
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F 35 per kg in het begin van het jaar tot een maximum van F 37
op het einde van april, om te dalen tot F 31,75 op het einde van decem-
ber.

De notering van het lood, die bij het begin van het jaar £ 74
beliep, bereikte nog slechts £ 64 op 30 december. De Internationale
Studiegroep voor Lood en Zink, opgericht in 1958, besloot dan ook
het aanbod van lood te beperken.

Ook de prijs van het zink daalde van £ 90 in het begin van 1960
tot £ 79 op 30 december, na een periode van stabiliteit tijdens het
eerste halfjaar.

Over de eerste tien maanden van het jaar steeg de uitvoer met
Il pct. naar hoeveelheid en met 20 pct. naar waarde. Alleen de uitvoer
van lood wijkt af van de algemene tendens; hij daalde inderdaad zowel
naar waarde als naar hoeveelheid. De uitbreiding van de voortbrenging
van speciale metalen ging gepaard met een gelijktijdige expansie van
de uitvoer, vooral wat germanium betreft waarvan de voornaamste
afnemers Duitsland, Frankrijk en, sedert dit jaar, het Verenigd-Konink-
rijk en de Verenigde Staten zijn. Dit laatste land heeft in 1960 zijn aan-
kopen van andere speciale metalen sterk verminderd, maar blijft toch
nog het belangrijkste afzetgebied in deze sector.

Onder de landen van de Europese Economische Gemeenschap ver-
hoogden Duitsland en Nederland, voor. de eerste negen maanden, hun
invoervolume van Belgische non-ferro metalen, resp. met 42 en met
27 pct. Voor Frankrijk was de verbetering minder belangrijk. De afzet
in de Verenigde Staten en in het Verenigd-Koninkrijk verminderde
daarentegen naar hoeveelheid.

In de sector van het bouwbedrijf heerste gedurende het ganse jaar Bouwnijverheid

een intense bedrijvigheid; de maatregelen die in 1959 door de over-
heid werden getroffen om de economie terug op gang te brengen,
deden verder hun invloed gevoelen.
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De woningbouw nam een grote omvang aan; het aantal bouwver-
gunningen, dat tijdens de eerste elf maanden werd verstrekt, overtrof
met 5 pct. het cijfer van 1959. Voor dezelfde periode daalde het aantal
De Taeye-premies nochtans van 22.415 tot 19.804. De oprichting van
andere gebouwen dan woningen kende een merkelijke uitbreiding in

verband met de outwik-
Produktie van bouwmaterialen

Bron : Nationaal Instituut voor de Statistiek.

Gewone Cement Vlakglas
Maandgemiddelden baksteen (duizenden (indexcij!ers :

(miljoenen tonnen) basis 1958
stuks) = 100)

1953 ........................ 172 386
I

100,0

1957 ........................ 187 392 130,2
1959 ........................ 165 370 186,1
1959 3e kwartaal ...... 207 429 179,6

4e » ...... 184 383 197,6
1960 Ie kwartaal ...... 118 308 213,2

2e » ...... 186 415 224,2
38 :t ...... (v)210 400 212,6
Oktober ............ 415 (v)205,3
November ......... 360

..

keling van de particu-
liere investeringen: het
aantal tijdens de be-
schouwde periode afge-
leverde bouwvergun-
ningen steeg van het
ene jaar tot het andere
van 5.714 tot 6.171.

In de sector van de
openbare werken heer-
ste een even drukke be-

drijvigheid als in 1959, dank zij inzonderheid de uitvoering van de aan-
bestedingscontracten welke in genoemd jaar werden afgesloten. De
bedragen van de nieuwe aanbestedingen en van de betalingen aan de
bedrijven lagen daarentegen op 1 december 1960 resp. 29,8 pct. en
9,7 pct. lager dan die welke op dezelfde datum van vorig jaar waren
opgetekend.

(v) Voorloplge cijfers,

De grote bedrijvigheid in de sector van de bouwnijverheid
oefende een gunstige invloed uit op de producenten van bouw-
materialen.

In de steenbakkerijen verbeterde de toestand merkelijk, dank zij
de krachtige binnenlandse vraag en de nieuwe afzetgebieden in Neder-
land, Duitsland en het Verenigd-Koninkrijk, waar een schaarste aan
bouwmaterialen heerst. In die omstandigheden konden de onderne-
mingen hun bedrijvigheid opvoeren, inzonderheid door een snellere
mechanisering van de produktie om in het tekort aan arbeiders te
voorzien. De prijzen stegen tot hun wettelijk maximum.

- 70-



De bedrijvigheid in de cementfabrieken nam met ca. 1 pct. toe,
tegen 9 pct. in 1959. Hoewel zij aangewakkerd werd door de vastere
binnenlandse vraag, onderging zij daarentegen de invloed van de af-
nemende buitenlandse vraag ten gevolge van het verlies van bepaalde
markten buiten Europa, die zelf cementproducenten werden.

De produktie van de glas- en spiegelglasnijverheid, die tot het
tweede kwartaal was gestegen, daalde in de daaropvolgende maanden
wegens een inkrimping yan de buitenlandse vraag. In het bijzonder
dient de weerslag vermeld van de conjuncturele verslapping in de
houw- en de automobielnijverheid in Noord-Amerika. Bovendien ver-
scherpte de mededinging op de buitenlandse markten, o.m. vanwege
de landen van het Sovjetblok.

De fundamentele expansie van de activiteit in de chemische be- Chemische bedrijven

drijven versnelde : over de eerste tien maanden steeg de totale produk-
tie met 9 pct. in vergelijking met de overeenstemmende periode van
1959. Over hetzelfde tijdperk daalde het gemiddelde indexcijfer van de
groothandelsprijzen in de schei-
kundige nijverheid met 2,5 pct.
Niettemin steeg de uitvoer naar
waarde met 2,4 pct., in weer-
wil van een verscherping van de
buitenlandse mededinging.

Produktie van synthetische ammoniak
en van derivaten

(Duizenden tonnen stikstof)

Bron : Nationaal Instituut voor de Statistiek.

Primaire Stikstof
Maandgemiddelden stikstof voor

meststoffen

1953 ........................ 15,2 13,8

1957 ........................ 19,5 17,2
1959 ........................ 25,3 22,6
1959 3e kwartaal ...... 23,4 20,4

4e » ...... 26,5 23,2
1960 Ie kwartaal ...... 26,6 23,9

2e lt ...... 28,0

I
25,1

3e lt ...... 28,1 25,2
Oktober ............ 26,5 20,1

De evolutie van de voort-
brenging van stikstofmeststoffen
hield gelijke tred met die van de
gezamenlijke produktie van de
scheikundige nijverheid. De uit-
voerpriJzen brokkelden echter
af, wat de waarde van de afzet in het buitenland licht deed dalen.
De binnenlandse prijzen werden opnieuwaangepast, ten einde een
harmonisatie met die van de Nederlandse producenten te bereiken.
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Textielbedrijven

De expansie in de andere takken van de scheikundige nijverheid
kwam tot uiting in de ontwikkeling van de uitvoer. Over de eerste
negen maanden van het jaar steeg deze laatste met ongeveer 15 pct.
voor de anorganische produkten, met 47 pct. voor de organische pro-
dukten en met ongeveer 70 pct. voor de pigmenten, vernissen, verven
en plastische stoffen. Bovendien bracht de hoogconjunctuur een aan-
zienlijke verbetering van de bedrijvigheid in de sector van de steen-
koolderivaten teweeg.

Het produktievermogen van de farmaceutische nijverheid werd
verder uitgebreid door de oprichting van Amerikaanse bedrijven. De
afzetgebieden van deze nijverheid, zowel in het binnenland als in de
landen van de Europese Economische Gemeenschap, kenden een mer-
kelijke verruiming.

De industrie der fotogevoelige produkten zette haar fundamen-
tele expansie voort; uit de uitvoercijfers blijkt dat prijsverlagingen
werden toegestaan om de verkoop in het buitenland op te voeren.

In de textielnijverheid bleef de gunstige eonjunctuur gehand-
haafd, dank zij een levendige vraag zowel bij de uitvoer als op de
binnenlandse markt. Over de eerste tien maanden steeg het indexcijfer
van de gezamenlijke produktie van deze bedrijven met 7,5 pct. in ver-
gelijking met dezelfde periode van 1959.

De toeneming van de vraag kwam tot uiting in een stijging van de
binnenlandse prijzen, in vergelijking met de gemiddelde indexcijfers
van het voorafgaande jaar, in het bijzonder wat de halffabrikaten
betreft. Bij beschouwing van het prijsbeloop van de wolprodukten
in de loop van het jaar, stelt men echter een prijsdaling vast tot III

oktober; sedertdien heerste er een vastere tendens.

De uitvoer die vorig jaar reeds merkelijk was gestegen, verhoogde
over de eerste elf maanden van het jaar nog met 16,2 pct. naar waarde
en met 7,8 pct. naar hoeveelheid. Nederland en Duitsland, de twee
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belangrijkste afnemers van de textielnijverheid, verhoogden de waarde
van hun invoer uit de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie resp.
met 14 en 30 pct. Stijgingen met 14 pct. voor het Verenigd-Koninkrijk,
met 4 pct. voor de Verenigde Staten en met 49 pct. voor Frankrijk
zijn eveneensaan te stippen. De jongste evolutie van de Amerikaanse
conjunotuur oefende een ongunstige invloed uit op de uitvoer van
textielgoederen naar dit land.

Buitenlandse handel in textielprodukten
(Maandgemiddelden . miljoenen franken)

Bron : Nationaal Instituut voor de Statistiek Berekeningen van het Departement Studiën en Documentatie.

Invoer

I
Uitvoer

Periode Grondstoffen I Grondstoffen

Ien halffabrikaten
I

Fabrikaten

I en halffabrikaten Fabrikaten

1953 .................................... 1.236 385 1.020 789

1956 .................................... L277 456 1.069 L051
1957 .................................... 1.427 553 1.096 L108
1959 .................................... L088 593 970 1.083
1959 s- kwartaal ..................... 1.026 597 924 L057

48 l> ..................... 1.268 620 l.161 1.230
1960 le kwartaal ..................... l.444 581 1.164 l.241

2e » ..................... 1.207 525 l.123 l.177
3e » ..................... l.127 550 977 1.223

,

Het hoge bedrijvigheidspeil kwam eveneens tot uiting in de stij-
ging van de invoer van ruwe grondstoffen, die over de eerste negen
maanden 17 pct. hoger lag dan het overeenstemmende cijfer van 1959.
Daarentegen liep de invoer van eindprodulden enigszins terug.

De zorg voor de verbetering van de concurrentiële positie van de
textielnijverheid op de uitvoermarkten, bracht de Regering ertoe de
vroegere fiscale beschikkingen aan te vullen door op 1 maart 1960
bepaalde vrijstellingen te verlenen aan fabrikanten, maakloonarbeiders
en handelaars uit de textielnijverheid, die voor de buitenlandse mark-
ten werken.

In de wolnijverheid steeg de bedrijvigheid minder snel dan in de
andere sectoren van de textielnijverheid. Nadat de produktie over het
eerste halfjaar die voor de overeenstemmende periode van 1959 in de
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sector van de bereiding van ruwe wol had overtroffen, was de bedrij-
vigheid tijdens het tweede halfjaar daarentegen minder druk

Dank zij de vraag naar wolgarens vanwege de breigoed- en de
meubileringsector, steeg de produktie van de kamwolspinnerijen. over

de eerste negen maanden, met
19 pct. in vergelijking met de-
zelfde periode van 1959; voor de
kaardwolspinnerijen bedroeg de
toeneming slechts 0,5 pct.

Produktie der wolwasserijen en -kammerijen
(Tonnen)

Bron : Nationaal Instituut voor de Statistiek.

Wsssertjen
1\J eandgomiddolden en Kamwollintcarbonisatie-

bedrijven

1953 ........................
I

1.671
I

1.632

1957 ........................ 2.001 1.965
1959 ........................ 2.076 1.865
1959 3e kwartaal ...... 1.939 1.811

4e » ...... 2.074 2.086
1960 le kwartaal ...... 2.215 2.261

2e » ...... 2.333 2.207
s- » ...... 1.813 1.863

In de wolweverijen onder-
gmg de bedrijvigheid v,Temlg
schommelingen in vergelijking
met 1959, met name wegens de
verzwakking van de buitenlandse
vraag en in het bijzonder naar
tapijten vanwege de Ameri-

kaanse cliënten. Anderzijds, bleef de buitenlandse concurrentie voor
de kledingstoffen bijzonder levendig.

Produktie der wolspinnerijen en -weverijen
Indexcijfers van de industriële bedrijvigheid

(Basis 1953 = 100)
Bron : Nationaal Instituut voor de Statistiek.

In de katoennijverheid
overtrof de produktie van
de spinnerijen en de weve-
rijen in de eerste negen
maanden van het jaar deze
van de overeenstemmende
periode van 1959 resp. met
5 en 14 pct. In de loop van
het eerste halfjaar werd de
bedrijvigheid hoofdzakelijk
gesteund door de buiten-
landse vraag; toen deze

laatste, vooral in de Verenigde Staten en het Verenigd-Koninkrijk, ging
verzwakken, maakte de opleving van de binnenlandse vraag het moge-
lijk de bedrijvigheid op een hoog peil te handhaven.

Spinnerijen

Maandgemiddelden

I

Weverijen
Kaardwol Kamwol

1953 ........................
I

100 100 100

1957 125 127 124........................

I

1959 ........................ 113 134 121
1959 3e kwartaal ...... 113 127 119

4e » ...... I 124 157 133
19üO 10 kwartaal ...... I 117 I 158 122

20 » ......
I

III 153 118
3c » ...... 103 133 114

I
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De vlasnijverheid was in ruime mate betrokken bij de hoogcon-
junctuur in de gezamenlijke textielbedrijven. Dank zij de herleving van
de vraag in het tweede halfjaar van 1959, konden de spinnerijen hun
produktie over de eerste negen maanden met 17 pct. verhogen t.O.V.
1959. In de sector van de weve-
rijen steeg de produktie met
18 pet. Deze verbetering werd
mogelijk gemaakt door de be-
langrijke buitenlandse vraag.

De nijverheid der kunst- en
synthetische textielgoederen was
eveneens zeer bedrijvig. De stij-
gmg van de produktie, die in
1959 werd waargenomen, hield
dit jaar aan. Zij was bijzonder
sterk voor de synthetische vezels
die zowel voor kleding als voor nijverheidsdoeleinden steeds meer
algemeen worden aangewend. In de rayon- en fibraanspinnerijen
steeg de produktie over de eerste tien maanden met 7 pet. van het ene
jaar tot het andere en in de rayonweverijen, met 16 pct.

Katoenproduktie
Indexcijfers van de industriëlebedrijvigheid

(Basis 1953 = 100)
Bron : Nationaal Instituut voor de Statistiek.

I Spinnerijen
Meandgerniddelden VBn fijn Weverijen

kuteen

1953 ........................ 100 100

1957 ........................ 115 127
1959 ........................ 105 ll2
1959 3e kwartaal 101 106

4e » 110 126
1960 lekwartaal ll8 1'27

2c » 105 124
3e 101 ll8

De jutemarkten ondervonden het ganse jaar door moeilijkheden
met hun grondstoffeuvoorziening. De Belgische industrie kon niette-

Vlas, jute- en rayonproduktie
Indexcijfers van de industriëlebedrijvigheid

(Basis 1953 = 100)
Bron : Nationaal Instituut voor de Statistiek.

Spinnerijen
Vlas-

I
Rayon-

Weverijen
Jute- I Jute-Maandgemiddelden (vlas en

weverijen spinnerijen
van rayon en

spinnerijen

I
weverijenhennep) rayonvezels

I

1953 100 100 100
I

100 100 I 100........................

I1957 ........................ ll5 102 127 150 96 80
1959. ........................ III 102 104 144 llO 85
1959 s- kwartaal ...... 104 97 93 131 101 81

4e » ...... 1'28 124 114 163 117 102
1960 Ie kwartaal ...... 123 ll8 ll4 167 117 87

2e » ...... 124 ll5 III 165 ll3 87
a- » ...... 119 99 107 146 101 83
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Voedingsbedr1iven

min haar produktie in de jutespinnerijen met 2,5 pct. en in de weve-
rijen met 9 pct. verhogen. Zij werkte vooral voor de uitvoermarkten,
waarop de Aziatische landen die grondstoffenproducenten zijn, de
mededinging verscherpten door hun weverijen tegen gunstvoorwaar-
den met vezels te bevoorraden.

In de breigoed- en confectienijverheid maakte de geleidelijke
vergroting van de binnenlandse en buitenlandse vraag het mogelijk de

produktie resp. met Il en 7 pct.
Breigoed en confectie

op te voeren in vergelijking met
die van de eerste negen maanden
van 1959. De uitvoer van brei-
goedartikelen naar het Verenigd-
Koninkrijk en Nederland verbe-
terde nog; dit laatste land neemt
meer dan de twee derden van de
afzet in het buitenland voor ZIJn
rekening.

Indexcijfers van de industriële bedrijvigheid
(Basis 1953 = 100)

Bron : Nationaal Instituut voor de Statistiek.

Maandgemiddelden Breigoed> Confectie

1953 ........................ I 100 100
I

1957 ........................ 134 104
1959 ........................ 139 97

1959 s- kwartaal ...... 136 90
4e 'h ...... 158 98

1960 le kwartaal ...... 147 104
2e » ...... 147 112
3e » • (v) 148 95

..
De textielnijverheid zette

(v) Voorlopige cijfers. haar inspanningen op het gebied
van het wetenschappelijk onderzoek verder; zij richtte instellingen op
die de aanwending van meer rationele methodes bij de voortbrenging
en de distributie van haar produlden moeten bevorderen.

De bedrijvigheid van de voedingsnijverheid, die weinig conjunc-
tuurgevoelig is, zette haar fundamentele expansie voort. Zij werd door
een toenemend binnenlands verbruik begunstigd; ook de uitvoer steeg
voor de meeste produkten, behoudens voor suiker. De groothandels-
prijzen daalden met 3,6 pct. in vergelijking met het gemiddelde van
1959; de daling was sterker voor de plantaardige dan voor de dierlijke
produkten.

De produktie van melkerijboter steeg aanmerkelijk in verhouding
tot 1959, welk jaar echter wegens de aanhoudende droogte uitzon-
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derlijk slecht was. De leveringen van boter overtroffen de behoeften
van de Belgische markt; deze laatste wordt steeds, in een moeilijk te
bepalen mate, via sluikinvoer, met Hollandse boter bevoorraad. Ten
einde de markt te regulariseren, verhoogde de overheid de voorraden
en de uitvoer; aldus konden de verkoopprijzen voor boter nagenoeg
op het peil van de voorziene richtprijs gehandhaafd blijven.

In de margarine-industrie steeg de bedrijvigheid sneller dan in
1959, dank zij de structurele expansie van het binnenlandse verbruik;
de produktie voor de eerste negen maan-
den lag 9 pct. boven het overeenstem-
mende cijfer van het voorafgaande jaar.

De vleesconservenfabrieken slaagden
erin hun afzet te verhogen, dank ZIJ

een aanhoudende verbetering van de
kwaliteit en een grotere keuze van pro-
dukten. De groenteconservenfabrieken
konden hunnerzijds hun produktie opvoe-
ren gelet op de betere groentenoogst
en de verruiming van de buitenlandse
afzetgebieden. In de confituurfabrieken
handhaafde de bedrijvigheid zich op het

Voedingsbedrijven
Produktie

Bron : Instituut voor Economisch en Sociaal
Onderzoek.

I

Indexcijfers
Periode (basis

1953 = 100)

1953 .................. 100

1957 .................. 110
1959 .................. 115
1959 3e kwartaal ll6

4e » ll6
1960 Ie kwartaal ll2

2" » ('0) 125
3c ('0) 122

(v) Voorlopige cijfers.

scherpe buitenlandse mededinging op de binnenlandse markt.
peil van 1959, spijt een

De toestand van de maalderijen werd nog steeds gekenmerkt door
een levendige mededinging op de binnenlandse markt. Dit jaar echter
keurde de overheid een rationalisatieprogramma goed dat een verla-
ging van de produktiecapaciteit beoogt, ten einde deze beter aan
de behoeften van de binnenlandse markt aan te passen. Met de
aankoop van de overtallige molens werd reeds een aanvang
genomen.

De produktie van de brouwerijen bereikte een cijfer dat verge-
lijkbaar is met dat van het voorafgaande jaar; de weersomstandig-
heden werkten het drankverbruik niet in de hand.
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De hoeveelheid geraffineerde suiker steeg over de eerste elf
maanden van 162.000 ton in 1959 tot 181.000 ton.

Diverse
bedrijfstakken

De activiteit van het Antwerpse diamantcentrum bleef ongeveer
op het peil van 1959 : de hoge uitvoer van geslepen stenen hield aan,
spijt een verzwakking van de vraag vanwege de Verenigde Staten; de
prijzen ondergingen geen sterke schommelingen.

Het exclusieve leveringscontract tussen de Forminière en het
centraliserend verkoopbureau te Londen verviel bij het begin van
1960. Tot nog toe werd geen nieuw contract afgesloten, zodat onzeker-
heid voor de toekomst heerst, daar Kongo de grootste producent van
industriestenen is in de wereld. Over het ganse jaar verliep de bevoor-
rading nochtans volkomen normaal.

Over de eerste elf maanden van het jaar steeg de voortbrenging
van de papiernijverheid met Il pct. tegenover dezelfde periode van
1959. Het binnenlandse verbruik en de uitvoer zetten hun structurele
expansie voort. De vastere vraag en de hogere kostprijs van de papier-
pulp veroorzaakten een prijsverhoging.

Het jaar was gunstig voor de schoennijverheid. waarvan de pro-
duktie de vorige maxima overtrof. De uitvoer bleef sneller stijgen dan
de invoer. De vastere binnenlandse en buitenlandse vraag gaf aanlei-
ding tot een prijsstijging op het einde van het jaar. De evolutie was
minder gunstig in de ledernijverheid, vooral in de sector van het
zware leder waar de verkoopprijzen, na de stijging van 1959, gedu-
rende het ganse jaar neerwaarts waren gericht.

In de houtverwerkende nijverheid nam de binnenlandse en de
buitenlandse vraag toe.

Bij de structurele toeneming van de vraag in de tabaksnijverheid
werden steeds meer en meer kwaliteitsartikelen betrokken. Het bin-
nenlandse verbruik van sigaren, cigarillo 's en sigaretten boekteeen
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vooruitgang gaande van 4 tot 9 pct., terwijl dit van tabak bleef dalen.
De verbruiksprijzen bleven stabiel, doch de groothandelsprijzen voor
uitheemse tabak werden vanaf de maand april met 3 pct. verhoogd.

De landbouwprodnktie had te lijden onder de regenachtige zomer Landbouw

die de kwaliteit van de meeste landbouwgewassen aantastte. De tar-
weoogst was van mindere kwaliteit en lag naar hoeveelheid
beneden die van 1959.
Het gemiddelde rende-
ment per hectare daalde
van het ene jaar tot het
andere van 3.950 tot
3.850 kg. Bovendien
kromp het tarweareaal
verder in, daar de Rege-
ring besloot de hoeveel-
heid tarwe, die tegen
de binnenlandse prijs
zal worden betaald, tot
700.000 ton te beper-
ken. Voor het landbouwjaar 1960-1961 werd de gemiddelde richtprijs
gehandhaafd op F 470 per 100 kg en het inmengingspercentage van

Landbouwproduktie
(Duizenden tonnen)

Bronnen : Nationaal Instituut voor de Statistiek - Ministerie van Landbouw.

Aanduiding I 1953 I 1958 I 1959 I 1960

793
1.046
1.485

125
40

1.466

Plantaardige produkten :
Tarwe .
Andere granen .
Suik~rbieten .
Vlas (zaden en stro) .
Cichorei .
Aardappelen .

Dierlijke produkten :

560
997

2.389
193
34

1.919

779
983

2.832
170
56

1.914

Leveringen van melk aan
de melkerijen (milj. 1) 1.091 1.319 1.303 1.4001

Geslacht vee (nettogewicht
van het vlees) ... .... ..... 370 412 424 4371

(1) Raming Op basis van de cijfers der eerste negen maanden.

inheemse tarwe, op 70 pct.

De suikerbietenoogst was overvloedig. Het rendement per hectare
was uitstekend - 45 ton in plaats van 23 ton in 1959 - en het suiker-
gehalte middelmatig. De voortbrenging van aardappelen lag boven
die van 1959, doch was, wegens de overvloedige regenval, van mindere
kwaliteit, waardoor de late aardappelen voor bewaring ongeschikt
bleken.

De voedergewassen kenden een uiteenlopend rendement. De
oogst van voedergranen lag beneden die van vorig jaar en was van
middelmatige kwaliteit; daarentegen was de opbrengst van groen-
voeder, hooi, klaver en bieten goed.

- 79-



Het bevredigende rendement van het groenvoeder had een gun-
stige weerslag op de veeteelt en de dierlijke produktie. De melkpro-

I

duktie lag veel hoger dan vorig jaar en vertoont een neiging om de
behoeften van hetVeestapel

(Duizenden stuks)

Bron : Nationaal Instituut voor de Statistiek.

I
15 mei

I
15 mei

I
15 mei I 15 mei

Veestapel 19601953 1958 1959 I (v) (1)

Land bou wpaarden ......... 219 178 170 159
Runderen ..................... 2.291 2.596 2.630 2.690

waarvan : koeien ...... 931 996 1.013 1.021
Varkens ........................ 1.156 1.423 1.447 1.726

..
(v) Voorlopige cijfers,
(1) Daar de bases waarop de telling berust werden gewijzigd, zijn de cijfers

voor 19GO niet volledig vergelijkbaar met die van de voorgaande jaren.

binnenlandse verbruik
voorbij te streven. De
overheid moedigde dan
ook verder de produktie
van zuivelprodukten
aan en inzonderheid
die van kaas waarvan
de fabricage stijgt. De
slach tingen gmg en

eveneens toenemen en volstonden ongeveer voor de bevoorrading
van het land. Het ontsluiten van afzetgebieden in de buurlanden
voorkwam een overvoering van de binnenlandse markt.

De prijzen van de Iandbouwprodukten daalden in lichte mate.
Over de eerste elf maanden bedroeg het prijsindexcijfer, berekend door
het Ministerie van Landbouw op basis van de jaren 1951-1952, een
gemiddelde van 92 tegen 95 in 1959. De daling beliep 4 pct. voor de
plantaardige en 2,5 pct. voor de veehouderijprodukten. De produktie-
kosten vertoonden daarentegen een lichte stijging.

Op het gebied van de landbouwpolitiek werd het jaar gekenmerkt
door twee belangrijke beslissingen in verband met de Europese econo-
mische integratie. De eerste betreft de inwerkingtreding, op 1 novem-
ber 1960, van het Verdrag houdende oprichting van de Benelux Econo-
mische Unie. Bij dit Verdrag verbinden België, Nederland en het
Groothertogdom Luxemburg zich ertoe, binnen een termijn van ten
hoogste vijf jaar, de harmonisatie van de landbouwpolitiek te verwe-
zenlijken.

De tweede beslissing betreft de economische integratie in het
kader van de Europese Economische Gemeenschap. De zes partners
richtten een Speciaal Landbouwcomité op, belast met de studie van de
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voorstellen voorgelegd door de Economische Commissie, ten einde de
integratie van de landbouwsectoren der lidstaten te versnellen. Dit
Comité zal een reeks concrete maatregelen uitwerken om dit doel te
bereiken.

De Economische Commissie oordeelde dat voldoende vorderingen
werden gemaakt in de richting van een gemeenschappelijke landbouw-
politiek zodat de Raad van Ministers der Gemeenschap, op 20 decem-
ber 1960, besloot de ontmanteling van de tariefmuren voor landbouw-
produkten te versnellen. Op 1 januari 1961 werd voor enkele niet
vrijgemaakte produkten een vermindering van 5 pct. doorgevoerd.
Volgende produkten zijn binnen de Gemeenschap niet vrijgemaakt :
melk, boter, aardappelen, suikerbieten, tabak, hop, cichorei, snij-
bloemen, selderij, prei en druiven. Bovendien voorzag de Raad van
Ministers een stelsel van heffingen als compensatie voor het verschil
tussen de prijzen van de ingevoerde produkten en deze toegepast op
de nationale markt van de lidstaten voor de landbouwprodukten. Dit
overgangsstelsel moet een ongestoorde evolutie naar een gemeen-
schappelijke landbouwmarkt mogelijk maken.

De hoogconjunctuur Spoorwegvervoer van zware goederen

die in de statistieken van Bron: Nationale Maatsch.ppij van Belgische Spoorwegen.

het vervoerwezen over 1959
nauwelijks merkbaar was,
bracht tijdens het afgelopen
jaar een intense bedrijvig-
heid in deze sector teweeg.
De toeneming van de vraag
had betrekking op het ver-
voer van ertsen, metaal-
produkten, bouwmaterialen
en scheikundige meststoffen. Zij was meer afgetekend in het interna-
tionale verkeer dan in de binnenlandse dienst.

Duizenden Miljoenen
Maandgemiddelden vervoerde ton-

tonnen kilometers

1953 ........................ 5.150 477

1957 ........................ 5.558 548
1959 ........................ 4.873 505
1959 3e kwartaal ...... 4.673 482

4e :t ...... 5.488 572
1960 Ie kwartaal ...... 5.189 545

2e :t ...... 5.053 5'21
36 , ...... 4.972 516
Oktober ............ 5.623 578
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Het goederenvervoer per spoor steeg over de eerste tien maanden
met 8 pct. Met die stijging was vooral het internationale verkeer, incl.
de doorvoer, gemoeid; voor de binnenlandse dienst bereikt zij slechts
5 pct.

Bij het vervoer van zware goederen kan een verschuiving naar de
binnenscheepvaart worden opgemerkt. De totale per binnenschip ver-
voerde tonnage steeg inderdaad met 18 pct. in vergelijking met vorig
jaar; in dit cijfer slaan 8 pct. op het binnenverkeer en 27 pct. op het
internationale verkeer, incl. de doorvoer.

De economische expansie oefende een zeer gunstige invloed uit op
het havenverkeer. In de haven van Antwerpen stegen de goederenlos-

singen, tijdens de eerste
negen maanden, met
14,5 pct. t.o.v. 1959, terwijl
de ladingen over dezelfde
periode met 5,7 pct. toena-
men. Wat de invoer betreft,
waren bij de verhoging
nagenoeg alle categorieën
goederen, doch in het bijzon-
der de ertsen, betrokken; de
toevoer van kolen en cokes
bleef daarentegen verder
afnemen, ten gevolge van de

handhaving van de beperkingen op de invoer van deze produkten in
verscheidene Europese landen. Bij de uitvoer was de toeneming
bijzonder krachtig voor de metaalprodukten en de scheikundige
meststoffen.

Internationale zeescheepvaart
in de haven van Antwerpen

(Duizenden metrieke tonnen)

Bron : Nationaal Instituut voor de Statistiek.

Mnandgemiddelden Aangevoerde Afgevoerde
goederen goederen

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

1957 ........................ 1.828 1.227
1959 ........................ 1.668 1.266
1959 3e kwartaal ...... 1.498 1.282

4" » ...... 1.828 1.357
1960 le kwartaal ...... 1.993 1.468

2e » ...... 1.698 1.266
3e » ...... 1.856 1.187

Wat het luchtverkeer betreft, werden dit jaar betere resultaten ge-
boekt. Het in dienst nemen, enkele maanden vóór de meeste Europese
concurrenten, van viermotorige Boeing Intercontinental straalvlieg-
tuigen voor de lange vlucht en de politieke gebeurtenissen in Kongo
bezorgden de Sabena een belangrijke toeneming van het verkeer.
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Bovendien hield de structurele expansie van het goederenvervoer aan.
De Sabena bestelde vliegtuigen van het Caravelletype, die haar zullen
toelaten haar vervoermensten op halflange afstand uit te breiden.

Het jaar werd gekenmerkt door belangrijke verbeteringen op het
gebied van het verkeerswezen. De Maaswerd over het gehele Belgische
grondgebied bevaarbaar gemaakt voor schepen van 1.350 ton; deze
aanpassing bracht de centra der zware nijverheid binnen het bereik
van de grote Rijnaken. De Staat verhoogde, anderzijds, zijn aandeel in
de financiering van de bouw van nieuwe binnenschepen, ten einde de
modernisering van de binnenvloot te versnellen. De Nationale Maat-
schappij van Belgische Spoorwegen elektrificeerde verder het net en
maakte een aanvang met de werken op de lijnen die de nijverheids-
centra in het Zuiden van het land met elkaar verbinden. Wat het
wegvervoer betreft, werd actief gewerkt aan de Boudewijn-snelweg
die Antwerpen met de Duitse grens verbindt; een vak van 46 km staat
reeds open voor het verkeer. Ten slotte, werd in de haven van Antwer-
pen het vijfde droogdok op het einde van het jaar in gebruik genomen,
terwijl de opening van het zesde droogdok tegen midden 1961 wordt
voorzien. Werken zijn eveneens aan de gang om de capaciteit van de
haven van Zeebrugge uit te breiden.

De tendens tot inkrimping van de werkloosheid, die zich vanaf
1959 begon af te tekenen, hield aan. Over het geheel, nam de werkgele-
genheid nochtans slechts matig toe en zulks ten gevolge van twee tegen-
gestelde bewegingen : enerzijds, kromp de werkgelegenheid in de
steenkolenmijnen verder in, doch, anderzijds, woog de werkverschaf-
fing in de fabrieksnijverheid op tegen de daling van de werkgelegen-
heid voortvloeiend uit de steenkolencrisis. Vermelding verdient in het
bijzonder de verruiming van de werkgelegenheid in de metaalverwer-
kende nijverheid, de zware metaalindustrie, de scheikundige nijverheid
en zelfs in de textielindustrie waar zij, sedert talrijke jaren, geregeld
was verminderd. Daarentegen bleef de werkgelegenheid betrekkelijk
stabiel in de sector van de elektriciteits-, water- en gasvoorziening. ter-
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wijl de personeelbezetting in de sector van het vervoer enigszins terug-
liep.

Naast de toeneming van de werkgelegenheid, bleef de produktivi-
teit verbeteren, inzonderheid onder invloed van het hoge produktiepeil
dat een meer rationele aanwending van het personeel mogelijk maakt.
De produktie per arbeidsuur in de nijverheid steeg met ongeveer 7 pct.
in het eerste halfjaar, in vergelijking met de overeenstemmende
periode van 1959 waarin reeds een gelijkwaardige vooruitgang t.o.v.
1958 was vastgesteld. De oorzaken van de rendementsverhoging in de
steenkolenmijnen werden reeds aangehaald in de paragraaf over deze
nijverheid. Tot de andere sectoren die door een bijzonder gunstige ver-
betering van de produktiviteit werden gekenmerkt, behoren de produ-
centen van bouwmaterialen, de papier- en de schoennijverheid.

Daggemiddelden der gecontroleerde werklozen
(Duizenden eenheden)

Bron : Rijksdienstvoor Arbeidsbemiddelingen Werkloosbeid.
Totaal _! Volledigwerklozen Gedeeltelijkwerklozen

Daggemiddelden
Mannen I Vrouwen I Mannen I Vrouwen ITotaal I Mannen I Vrouwen I Totasl Totaal

1953 ............... 158 88 246 117 67 184 41 21 62

1957 ............... 83 34 117 56 22 78 27 12 39
1959 ............... 150 49 199 92 33 125 58 16 74
1959 Ie kwartaal 231 61 292 123 38 161 108 23 131

2e }) 134 48 182 86 33 119 48 15 63
3e lt 110 40 150 73 29 102 37 11 48
4e » 125 46 171 86 32 118 39 14 53

1960 Ie kwartaal 175 46 221 105 33 138 70 13 83
2e » 111 38 149 78 27 105 33 11 44
3e » 90 33 123 68 24 92 22 9 31
Oktober ... 88 33 121 69 ,25 94 19 8 27
November. 96 36 132 78 27 105 18 9 27

De werkloosheid daalde gedurende het ganse jaar. De spits in het
winterseizoen was minder scherp, dank zij vooral de gunstige weers-
omstandigheden. Over het geheel, bereikte de volledige en gedeelte-
lijke werkloosheid, voor de eerste elf maanden, gemiddeld 158.000
eenheden tegen 199.000 eenheden in 1959 en 175.000 eenheden in
1958; in vergelijking met vorig jaar bedraagt de daling dus 21 pct.
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De gedeeltelijke en toevallige werkloosheid verminderde in
belangrijke mate en dit tot het einde van het jaar. Op dat ogenblik
was zij gevallen tot het peil van 1956 en 1957, jaren waarin
nagenoeg geen conjuncturele werkloosheid meer bestond. Hoewelook
de volledige werkloosheid aanzienlijk inkromp. nam deze verbetering
toch niet dezelfde omvang aan. Het aantal werkzoekenden daalde sterk
in de metaalnijverheid, de textiel- en kledingnijverheid en in de schei-
kundige bedrijven. De volledige werkloosheid vergrootte daarentegen
nog in de steenkolenmijnen. Onder het aantal in november ingeschre-
ven volledig werklozen bevinden zich ongeveer 53 pct. werkonbe-
kwamen.

Wegens de verbetering van de economische bedrijvigheid, kon
het aantal door de overheid te werk gestelde werklozen van gemid-
deld 17.600 eenheden in 1959 tot gemiddeld 10.350 eenheden in 1960
teruggebracht worden.

Dank zij de vermindering van het aantal werklozen daalden de uit-
gaven die tot einde november aan uitkeringen werden besteed, van
F 5,8 miljard in 1959 tot F 4,7 miljard in 1960.

Het prijsbeloop bevestigt de afwezigheid van sterke speculatieve Prijzen

spanningen in de huidige periode van hoogconjunctuur. Over de eerste

Indexcijfers van de groothandelsprijzen
(Basis 1953 = 100)

Bronnen : Ministerie vsn Economische Zaken - Instituut voor Economisch en SociaalOnderzoek.

'"~~""ITotaal der industriële produkten .
Algemeen Inlandse Prijs in drie stadia van de fabricage

Periode
indexcijfer produkten produkten

Ruwe I . I Fabrikatengrondstoffen Halffabnkaten

1953 ........................ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1957 ........................ 106,1 107,4 102,2 112,2 107,5 110,6
1959 ........................ 101,3 104,7 95,2 95,7 99,3 105,5
1959 3" kwartaal ...... 101,5 104,9 95,1 94,7 98,9 105,6

4" » ...... 102,3 105,5 97,0 95,7 99,7 107,6
1960 Ie kwartaal ...... 102,9 105,4 98,1 97,0 101,0 107,9

2" » ...... 102,7 105,7 97,1 96,3 99,9 106,8
3" » ...... 102,0 104,4 95,4 95,4 99,5 106,9
Oktober ............ 102,4 104,7 95,5 94,2 99,0 106,5
November· ..•...... ·102,5 104,8 95,7 94,7 98,7 106,6-

- 85-



Indexcijfers van de groothandelsprijzen
(Basis 1953 = 100)

1957 1958 1959 1960

( l) Het Franse. indexcijfer werd omwille van wisselkoersschcm-
melingen aangepast.
Bronnen : Isetçië : Minlsterle van Economische Zaken.

Duit8land : Stntistisches Bundeearnt,
Verenigde State» : U.S. Department of Laber.
Fmnkriik : Institut National de la Statistique et des

Etudes Economiques.
Nederland: Centraal Bureau voor de Statistiek.
VCTcnigd·Konitthrijk : Board of Trade.

Indexcijfers van de groot- en kleinhandelsprijzen
(Basis 1953 = 100)

Kleinhandelsprijzen "-,, "
.", -", ....... '

1081----/'r'-'--------"'--/'-I-----+----jl08
~/
I

1957 1958 1959 1960
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elf maanden van het jaar
steeg het algemeen indexcijfer
der groothandelsprijzen slechts
met 1,2 pct. in vergelijking
met het gemiddelde van
de overeenstemmende periode
van 1959. Het conjuncturele
maximum van 1957 werd op
verre na niet bereikt.

De opgaande beweging
die zich tijdens het derde kwar-
taal van 1959 was beginnen
aftekenen, verzwakte vanaf de
maand februari, om III de
zomer plaats te maken voor
een licht dalende tendens.
Sedert de maand oktober
kwam de daling van het alge-
meen indexcijfer echter tot
staan.

Achter die gezamenlijke
ontwikkeling gaan licht uit-
eenlopende tendensen schuil
naargelang de produkten. Hoe-
wel de prijzen voor de eind-
produkten bij het begin van
het jaar hun hoogtepunt had-
den bereikt, bleven zij vaster
dan die van de halffabrikaten
en van de grondstoffen. Deze
gedraging van de industriële
prijzen in de drie stadia van de
produktie staat III scherpe
tegenstelling tot de zeer



krachtige stijging van het indexcijfer van de prijzen der grondstoffen
in 1957, ten gevolge van de Suez-kwestie.

Bij de daling van de prijzen der industriële grondstoffen waren
inzonderheid wol, rubber en koper betrokken, drie produkten waarvan
de noteringen bij de aanvang van het jaar nog opwaarts gericht waren.
De wolproduktie, die veel groter was dan voorzien, en de mede-
dinging die deze grondstof van het katoen en de synthetische vezels
ondervindt, verklaren de reacties van de markt. Hunnerzijds, onder-
gingen de rubberprijzen de weerslag van de moeilijkheden in de auto-
mobielnijverheid, spijt de belangrijke aankopen door de landen van het
Oostelijk blok. De daling van het koper vanaf april vloeit voort uit de
verdwijning van bepaalde haussefactoren die de markt tijdens de
vorige maanden hadden beïnvloed: de stakingen in de Amerikaanse
kopermijnen in decem-
ber 1959, de politieke
evolutie in Kongo, de

Indexcijfers van de kleinhandelsprijzen

(Basis 1953 = 100)
Bron : Ministerie van Economische Zaken.vrees voor stakingen in

Chili en de gebeurtenis-
sen in Zuid-Afrika tij-
dens de maand maart,
die de verbruikers tot
voorraadvorming had-
den aangespoord.

De gezamenlijke
prIJzen der non-ferro
metalen stegen niette-
min in vergelijking met hun gemiddeld peil van 1959. Vooral het tin
vond baat bij een uitbreiding van de wereldvraag. De nieuwe toepas-
singsmodaliteiten van het internationaal tinakkoord behoeden blijk-

Algemeen Levens- Niet·
Periode levens- Diensten

indexcijfer middelen middelen

1953 .................. 100,00 100,0 100,0 100,0

1957 .................. 106,93 107,0 104,5 111,7
1959 ..... .... . ... .. . .. 109,64 109,5 106,6 1'20,0
1959 a- kwartaal ... 109,99 109,7 107,0 1'20,7

4e » ... 110,51 110,6 107,1 1'21,'2
1960 lekwartaal ... 110,11 109,7 107,1 1'21,7

2" » ... 109,84

I

109,3 106,8 1'2'2,3
3e » ... 109,66 108,7 107,0 1'2'2,6
4° » ... 110,'27 109,5 107,'2 ]'24,0

baar de markt van dit metaal voor plotse bewegingen van de
noteringen. In juli bereikten deze laatste hun hoogste peil sedert
de Suez-crisis.
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Wat de textielgrondstoffen betreft, dient gewezen op de vastheid
van de katoenprijzen en de zeer krachtige stijging van de jutenoterin-
gen in oktober ten gevolge van de kleine Indische oogst en de laat-
tijdige aanvoer ervan. De prijzen van de halfafgewerkte en afgewerkte
textielprodukten verliepen evenwijdig met die van de onbewerkte
stoffen : alleen de wolprodukten daalden.

De groothandelsprijzen van vaste brandstoffen en energie lagen
beneden die van vorig jaar: de rationalisatie-inspanning in de elektri-
citeitsnijverheid, onder impuls van het Controlecomité voor de Elek-
triciteit, en in de steenkolenmijnen maakte vrij belangrijke prijsver-

lagingen mogelijk. De prijzen
der petroleumprodukten ble-
ven daarentegen zeer stabiel.

Indexcijfers van de kleinhandelsprijzen
(Buais 1953 = 100)

110

110

100

90

120

--1 _,_,_,'~-~'/r-~120

~ -:--__ -:---.--Ill0

1957 1958 1959 1960

(1) Het Franse indexcijfer werd omwille van wisselkoersschom·
melingen aangepast.
Bronnen : Belgiii : Minîaterie van Economische Zaken.

Duit Blond : Statistisches Bundesemt.
Verenigde Btaten : U.S. Department of Labor.
Frankrijk: Institut National de la Statistique et des

Etudes Economiques.
Nederland : Centraal Bureau voor de Statistiek.
Verenigd·Koninkrijk : Ministry of Labour.
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90

De levendige bedrijvig-
heid III de bouwnijverheid
veroorzaakte belangrijke prijs-
stijgingen voor de bouwmate-
rialen, inzonderheid voor hak-
stenen, dakpannen en cera-
mische produkten.

Het gemiddelde peil van
het indexcijfer der groothan-
delsprijzen voor landbouwpro-
dukten, opgesteld door het
Instituut VOOI' Economisch en
SociaalOnderzoek, schommel-
de weinig, wijl de daling voor
de veehouderijprodukten vrij-
wel werd goedgemaakt door
de stijging voor de akkerbouw-
produkten.

De diapariteiten tussen
de Belgische en buitenlandse



groothandelsprijzen, gemeten aan de hand van de officiële indexcijfers
op basis van 1953, bewogen over het algemeen in het voordeel van
België. Ten opzichte van Nederland verbeterde de positie van het
Belgische indexcijfer aanmerkelijk.

De trage opwaartse tendens van de kleinhandelsprijzen sloeg om
vanaf december 1959 in een nauwelijks merkbare daling. Sedert de
maand september trad opnieuween ommekeer in, daal' de prijsdaling
der voedingsprodukten tot staan kwam.

De prijzen der diensten stegen verder, zij het in een minder snel
tempo dan vorig jaar.

De evolutie van de dispariteiten tussen de Belgische en buiten-
landse indexcijfers der kleinhandelsprijzen verliep tegenover Frankrijk
en Nederland eveneens in het voordeel van België. De andere dispari-
teiten ondergingen weinig wijzigingen.

Het indexcijfer van de conventionele lonen per arbeidsuur gaf Bezoldigingen

slechts een lichte stijging te zien, daar het mechanisme van de glijdende
loonschaal geen nieuwe algemene verhogingen van de wedden en
lonen veroorzaakte. Collectieve overeenkomsten betreffende loonsver-
hogingen en andere sociale voordelen werden in de metaalverwerkende
nijverheid en in de textielindustrie afgesloten.

Dit indexcijfer geeft echter een zeer onvolmaakt beeld van de
loonontwikkeling : het indexcijfer van de gemiddelde bruto uurver-
dienste, opgesteld door de Bank, steeg met 3,2 pct. van einde septem-
ber 1959 tot einde september 1960. De werkgevers hadden boven-
dien af te rekenen met een stijging, geraamd op 0,9 pct., van de arbeids-
kosten ten gevolge van de verhoging van het plafond del' sociale bij-
dragen in het begin van de maand april.

Op Il mei 1960 werd een akkoord van sociale programmering
tussen de vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers afge-
sloten. Het voorziet nieuwe voordelen in de vorm van aanvrsllende
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verloftoeslagen die in feite overeenstemmen met 1 1/2 dag in 1960,
3 dagen in 1961, 4 1/2 dagen in 1962 en 6 dagen in 1963. Bovendien
zal de werkgeversbijdrage voor kinderbijslagen vanaf 1 januari 1961
met 0,5 pct. worden verhoogd. Daartegenover gingen de vakvereni-
gingen de verbintenis aan geen nieuwe sociale eisen te stellen op natio-
naal of interprofessioneel vlak vóór het einde van 1962, behoudens
wat de ontwerpen of voorstellen betreft waarover de partijen zich in de
schoot van de Nationale Arbeidsraad akkoord zouden stellen.

Bepaalde andere sociale voordelen die niet in de loonontwikke-
ling tot uiting komen, werden in de loop van 1960 verleend. Vermeld
zij de wet van 27 juni 1960 betreffende de vergoeding aan arbeiders
die ontslagen worden wegens de sluiting van ondernemingen, evenals
die van 20 juli 1960 op het gewaarborgde weekloon.

In vergelijking met het basisjaar 1953 bewogen de indexcijfers
van de dispariteit tussen de Belgische en buitenlandse lonen zich in het
voordeel van België, in het bijzonder t.O.V.de Duitse Bondsrepubliek
en Nederland. Tegenover Frankrijk verminderde de negatieve dispari-
teit; daarentegen steeg het Belgische indexcijfer sneller dan zulks in het
Verenigd-Koninkrijk en vooral in de Verenigde Staten het geval was.

Buitenlandse handel De krachtige expansIe van de buitenlandse handel van de
Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, die sedert het tweede

Indexcijfers van het volume, van de gemiddelde eenheidswaa.rden en van de ruilvoet
(Basis 1953 = 100)

Bron : Instituut voor Economisch en Sociaal Onderzoek.

Volume-indexcijfers Indexcijfers van de gemiddelde
eenheidswaardcn

Periode Ruilvoet

Invoer
I

Uitvoer Invoer
I

Uitvoer

1957 ........................... 136,7 131,8 102,0 104,8 102,7
1958 ........................... 130,6 132,6 96,4 98,5 102,1
1959 ........................... 144,9 146,2 93,4 95,4 102,1
1959 3e kwartaal ............ 136,4 143,1 93,3 94,4 101,2

4e » ............ 162,1 158,2 93,5 96,3 103,0
1960 Ie kwartaal ............ 165,4 169,7 96,1 98,1 102,1

2e » ............ 154,8 168,7 97,3 97,2 99,9
3e » ............ 154,8 156,8 94,9 96,1 101,2
Oktober ............... 177,6 96,1
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kwartaal van 1959 werd waargenomen, bleef dit jaar verder aanhou-
den. De waarde van het handelsverkeer overtrof alle voorgaande
maxima. Over de gezamenlijke eerste elf maanden bereikte de invoer
F 180 miljard tegen F 155,3 miljard in de overeenstemmende
periode van 1959, d.i. een toeneming met 15,9 pct. Voor de uitvoer
bedroeg de verhoging over de eerste elf maanden 15,6 pct., bij een
stijging in absolute waarde van F 149 tot F 172,2 miljard. Tijdens
het tweede kwartaal nam de uitvoer niet verder meer toe; hij begon
echter opnieuw te stijgen na de seizoendaling van het derde kwartaal.

Voor de eerste elf maanden van het jaar bedroeg de dekkings-
verhouding van de handelsbalans 95,6 pct. tegen 95,9 pct. in 1959; de
balans liet een groot tekort in het derde kwartaal, dat wellicht ten dele
is te wijten aan de gebeurtenis-
sen in Kongo, die een versnel-
ling van de invoer veroor-
zaakten. Vanaf de maand
oktober oefende deze specula-
tieve factor blijkbaar geen
invloed meer uit.

Buitenlandse handel
van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie

(Miljarden franken)

Naar hoeveelheid geme-
ten, valt eveneens een gevoe-
lige verbetering van het han-
delsverkeer waar te nemen.
Over de eerste negen maanden
van het jaar bedroeg de stij-
ging 13,7 pct. voor de invoer
en 16,1 pct. voor de uitvoer,
in vergelijking met dezelfde periode van 1959. De gemiddelde een-
heidswaarden begonnen terug te lopen in het tweede kwartaal voor de
uitvoer en in het derde kwartaal voor de invoer; zij bleven nochtans
boven de overeenstemmende indexcijfers van 1959. Het indexcijfer
van de ruilvoet bleef gemiddeld op nagenoeg hetzelfde peil als vorig

-2
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jaar, doch de tendens ervan werd minder gunstig.
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Bron : Nationaal Instituut voor de Statistiek.

Buitenlandse handel van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie
(Miljarden franken)

Maandgemiddelden C.i.f.·invoer Fco.b.cuitvoer Saldo Uitvoer in pct.
van de invoer

1953 .................................... 10,1 9,4 0,7 93

1957 .................................... 14,3 13,3 1,0 93
1958 .................................... 13,0 12,7 0,3 97
1959 .................................... 14,3 13,7 0,6 96

1959 3e kwartaal ..................... 13,6 13,6 100
4e ..................... 16,1 15,2 0,9 95

1960 le kwartaal ..................... 16,6 16,1 0,5 97
2e ..................... 15,9 16,0 + 0,1 100
3c ..................... 16,3 14,5 1,8 89
Oktober ........................ 16,8 16,4 0,4 98
November .................. (v) 16,4 15,7 0,7 96

(,,) Voorlopige cijferA.

De behoeften van een conjunctureelopwaarts gerichte volks-
huishouding brachten een algemene verhoging van de invoer met
zich. In vergelijking met dezelfde periode van 1959 steeg deze laatste,
over de eerste tien maanden van het jaar, naar waarde met 17 pct.

Samenstelling van de invoer der Belgisch-Luxemburgse Economische Unie
volgens de hoofdsecties van de model-indeling van de internationale handel

(Maandgemiddelden . miljoenen franken)

Bron : Nationaal Instituut voor de Statistiek.

Goederengroep 1958 1957 1959
1960

(eerste 10
maanden)

814
1.048

176

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

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

Voedingsmiddelen (secties 0 + 1) .

Fabrikaten (secties 5 + 6 + 7 + 8) .
waarvan : onedele metalen .

machines, elektrische apparaten
vervoermaterieel .
textiel (halffabrikaten en aîge-

werkte produkten) .
scheikundige produkten .

Diversen (secties 4 + 9)

3.366
667
320
292
269
340
308

1.812

4.717
820

1.076
546

470
502

199

5.001
741
349
385
321
717
643

1.998

7.135
1.15"
1.550

879

684
837

168

4.300
563
219
374
305
677
619

2.077

7.811
1.187
1.566
1.114

711
950

153

4.915
604
267
442
460
635
623

2.109

9.139
1.550
1.830
1.453

Totaal... 10.094 14.302 14.341 16.339
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voor de grondstoffen en met 20 pct. voor defabrikaten. Wat de
grondstoffen betreft, had de vooruitgang vooral betrekking op de
non-ferro metaalertsen, het ijzererts en het katoen; voor deze
drie produkten bereikte hij ongeveer 56, 19 en 33 pct. De invoer
van steenkolen liep daarentegen nog terug ten gevolge van de
contingenteringsmaatregelen. Voor de fabrikaten werd een stijging
waargenomen van 34 pct. voor het transportmaterieel, 36 pct.
voor de onedele metalen en 19 pct. voor de machines en de elektrische
apparaten.

Samenstelling van de uitvoer der Belgisch-Luxemburgse Economische Unie
(Maandgemiddelden - miljoenen franken)

Voornaamste produkten

Bron : Nationaal Instituut voor de Statistiek. Berekeningen door het Departement Studiën en Documentatie.

1953 1957 1959
1960

(eerste 10
maanden)

IJzer- en staalprodukten .
Produkten der metaalverwerking .
Non-ferro metalen .
Textiel en kleding .
Scheikundige produkten .
Vaste brandstoffen .
Diamanten .
V~edingsmi~~elen .
Minerale oliën .
Landboùwprodukten .
Glas en spiegelglas .
Papier en boeken .
Huiden en leder ..
Cement .
Produkten der steengroeven .
Rubber .
Hout en meubelen .
Ceramiek .
Tabak .
Diversen

Eindtotaal ...

1.902
1.720

900
1.810

741
347
290
275
251
192
184
106
100
95
55
52
44
22

9
319

9.414

3.142
2.455

954
2.203
1.009

492
515
256
443
284
294
207
105
91
81
78
93
30
21

522

2.777
2.741
1.130
2.053
1.191

225
701
250
490
398
430
224
135
72
79
85
97
32
30

590

3.503
3.149
1.312
2.333
1.190

209
631
258
476
410
480
260
140
66
89
88

131
40
36

794
13.275 13.730 15.595

Bij de uitvoer viel de grootste waardestijging op te merken bij de
ijzer- en staalprodukten, de non-ferro metalen, de produkten van de
metaalverwerkende nijverheid en de textielgoederen; over de eerste
tien maanden bereikte zij, van het ene jaar tot het andere, resp.
29, 20, 18 en 18 pct. Zeer grote vorderingen maakte eveneens
de afzet van de meeste bedrijven uit de sector der bouwmate-
rialen, evenals van de papier- en tabaksnijverheid. De uitvoer
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van steenkolen bleef daarentegen verder dalen. Ook de uitvoer van
industriediamant, die in 1959 een uitzonderlijk hoog peil had bereikt,
liep terug.

Het totale tekort op het goederenverkeer over de eerste elf
maanden van het jaar steeg van F 6,4 miljard in 1959 tot F 7,8 miljard.
Het tekort van F 4,4 miljard over de eerste tien maanden van 1959
met de landen van de Europese Economische Gemeenschap verdween
dit jaar volledig, en wel hoofdzakelijk onder invloed van een meuwe

Geografische spreiding
van de buitenlandse handel der Belgisch·Luxemburgse Economische Unie

Bron : Nationaal Instituut voor de Statistiek. Berekeningen van het Departement Studiën en Documentatie.

I C.i.f.-invoer I F.o.b.-uitvoer

Gebied i

I I
1960 I

I I
1960

1953 1959 {eerste 10 I 19.>3 1959 [eerate 10
maanden) maanden)

A. Waarde : (maandgemiddelden .
miljoenen franken)

Europese Econom. Gemeen schap 3.895 6.749 7.798 3.617 6.346 7.826
waarvan : Nederland ............

I

1.385 2.264 2.410 1.677 2.917 3.283
West-Duitsland (1) 1.239 2.344 2 767 876 1.822 2.468
Frankrijk (1) ...... 1.117 1.804 2.225 755 1.247 1.604

Sterlingzone ........................... 1.912 2.304 2.168 1.293 1.490 1.643
waarvan : Verenigd-Koninkrijk . 913 1.195 1.197 732 812 827

Noord-Amerika ........................ 1.279 1.549 1.818 1.090 1.996 1.717
LatiînsAmerika (2) ............... 773 627 760 371 701 655
Ex-Belgisch-Kongo en Ruanda-

Urundi .............................. 755 816 1.055 551 378 281
Oost-Europa ........................... 244 466 491 378 373 563
Andere landen ......................... 1.236 1.830 2.249 2.114 2.446 2.910

-----
'I'otaal ... 10.094 14.341 16.339 9.414 13.730 15.595

B. In pct. van de totale waarde :

Europese Econom. Gemeenschap 38,6 47,1 47,7 38,4 46,2 50,2
waarvan : Nederland ............ 13,7 15,8 14,7 17,8 21,2 21,1

Weat-Duitsland (1) 12,3 16,3 16,9 9,3 13,3 15,8
Frankrijk (I) ...... 11,1 12,6 13,6 8,0 9,1 10,3

Sterlingzone ........................... 18,9 16,1 13,3 13,7 10,9 10,5
waarvan : Verenigd-Koninkrijk . 9,0 8,3 7,3 7,8 5,9 5,3

Noord· Amerika ........................ 12,7 10,8 11,1 11,6 14,5 11,0
Latijns-Amerika (2) ............... 7,7 4,4 4,6 3,9 5,1 4,2
Ex· Belgisch- Kongo en Ruanda-

Urundi .................. , ........... 7,5 5,7 6,5 5,9 2,8 1,8
Oost-Europa ........................... 2,4 3,2 3,0 4,0 2,7 3,6
Andere landen ........................ 12,2 12,7 13,8 22,5 17,8 18,7

Totaal ... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
..

(1) Vanaf begin juli 1959, IS het Saarland begrepen bij Duitsland, dan wanneer het vroeger deel UItmaakte van Frankrijk .
(2) Excl. de overzeese gebieden welke deel uitmaken van de sterlingzone.
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inkrimping van het tekort tegenover de Duitse Bondsrepubliek. De
uitvoer naar dit land steeg, over de beschouwde periode, met
F 7,3 miljard, waarvan F 2,1 miljard voor de ijzer- en staalprodukten
en F 1 miljard voor de textielprodukten. Terzelfder tijd steeg de invoer
uit dit land met F 4,5 miljard; het betreft hier o.m. autovoertuigen,
machines en onedele metalen.

Het aanzienlijke deficit waarmee de handelsbalans met Frank-
rijk in 1959 sloot ten gevolge van de in dit land getroffen monetaire
maatregelen, werd in 1960 nog groter, daar de toeneming bij de invoer
F 4,8 miljard bedroeg tegen F 4,2 miljard bij de uitvoer.

Het overschot dat in 1959 op de handelsbalans met Nederland
werd geboekt, vergrootte nog onder invloed van een sterkere uitbrei-
ding van de uitvoer dan van de invoer. Bij de stijging van de afzet
waren vooral de textielgoederen en de ijzer- en staalprodukten evenals
de machines en de autovoertuigen betrokken.

Daarentegen maakte het overschot van F 5,2 miljard op het han-
delsverkeer met de Verenigde Staten tijdens de eerste tien maanden van
1959, plaats vooreen tekort van F 0,8 miljard onder invloed, eens-
deels, van de inkrimping van de afzet van ijzer- en staalprodukten
(- F 1,6 miljard) en van diamant (- F 0,9 miljard) in dit land en,
anderdeels, van een aanzienlijke toeneming van de invoer door de
Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, vooral van vliegtuigen
(+ F 1,2 miljard) , machines (+ F 0,8 miljard) en katoen (+ F 0,9
miljard) .

Het tekort met de sterlingzone verminderde met F 3 miljard
wegens de vermeerdering van de uitvoer, inzonderheid van ijzer- en
staalprodukten naar het Verenigd-Koninkrijk en naar verschillende
Aziatische landen, leden van de zone.

De stijging van de invoer uit de landen van Latijns-Amerika, en
voornamelijk uit Peru en Brazilië, deed het overschot dat de handel
met deze landengroep in 1959 opleverde, eveneens in een tekort om-
slaan.
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Europese
Economische
Gemeenschap

Ten slotte, verhoogde het deficit op de handelsbalans met
Kongo met F 3,7 miljard ten gevolge van de toegenomen invoer, o.m.
van ertsen en non-ferro metalen, en van een gevoelige daling van de
uitvoer.

De lidstaten van de Europese Economische Gemeenschap hebben
de maatregelen welke in het Verdrag van Rome voor de opheffing van
de tarieven waren vastgesteld, in het voorziene tempo toegepast. Er zij
aan herinnerd dat de eerste liberalisatiemaatregelen in werking
traden op 1 januari 1959, d.i. één jaar na het van kracht worden
van het Verdrag. Op die datum verleenden de lidstaten elkaar een ver-
mindering van 10 pct. op hun invoerrechten die op 1 januari
1957 van kracht waren. Op 1 juli 1960 werd, op dezelfde basis, een
nieuwe verlaging van 10 pct. doorgevoerd, zodat de invoerrechten van
het Beneluxtarief tot op heden met 20 pct. werden verlaagd.

Ook wat de afschaffing van de contingenteringen betreft, werden
de beschikkingen van het Verdrag van Rome door de lidstaten verder
ten uitvoer gelegd. Het onderzoek door de Europese Economische
Commissie van de contingenten die voor 1960 door de leden wer-
den berekend, toonde aan dat zij, althans voor de nijverheidssector,
ruimschoots overeenstemmen met de voorschriften van het Verdrag
van Rome over de geleidelijke uitschakeling van de kwantitatieve
beperkingen. Het onderzoek van de vraagstukken betreffende het ge-
meenschappelijke douanetarief gaf eveneens aanleiding tot verschil-
lende beslissingen en voorstellen van de Raad van Ministers en van de
hierboven vermelde Commissie.

Anderzijds, hechtte de Raad van Ministers van de Gemeenschap,
op 12 mei 1960, zijn goedkeuring aan een beslissing betreffende een
snellere verwezenlijking der doelstellingen van het Verdrag. Krachtens
een besluit door de Raad van Ministers op 20 december 1960 getroffen,
wordt deze beslissing vanaf 1 januari 1961 van kracht. Voor het
handelsverkeer binnen de Gemeenschap betekent dit een derde
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verlaging met 10 pct. van de invoerrechten. Zij,treedt in met één jaar
voorsprong op het tijdschema van het Verdrag, doch zij heeft alleen
op de nijverheidsprodukten betrekking. Voor de niet vrijgemaakte
landbouwprodukten worden de rechten met 5 pct. verminderd.
Generlei versnellingsmaatregel wordt daarentegen voorzien voor de
vrijgemaakte landbouwprodukten. Op 1 januari 1961 bedraagt de
verlaging van de invoerrechten binnen de Gemeenschap dus 30 pct.
voor de nijverheidsprodukten, 25 pct. voor de niet vrijgemaakte land-
bouwprodukten en 20 pct. voor de vrijgemaakte landbouwprodukten.

Met betrekking tot het gemeenschappelijke buitentarief wordt,
eveneens vanaf 1 januari 1961, d.i. ook met één jaar voorsprong, een
eerste toenadering tussen dit tarief en de nationale tarieven bewerk-
stelligd, met uitzondering voor de landbouwprodukten. Het verschil
tussen de tarieven toegepast op 1 januari 1957 en de percentages van
het met 20 pct. verminderde gemeenschappelijke douanetarief, wordt
verlaagd volgens de modaliteiten voorzien in artikel 23 van het
Verdrag.

Sedert 1 januari 1961 wordt een douaneheffing ten belope van
25 pct. van de rechten voorzien in het gemeenschappelijk buitentarief
toegepast op de goederen uitgevoerd naar een lidstaat van de
Gemeenschap indien zij geheel of gedeeltelijk met uit derde landen
ingevoerde produkten werden vervaardigd.

Ten slotte, werd inzake contingenten besloten tot de volledige
opheffing, op 31 december 1961, van de kwantitatieve beper-
kingen bij de invoer van nijverheidsprodukten binnen de Gemeen-
schap. Hunnerzijds, worden vanaf 1 januari 1961 de contingenten voor
landbouwprodukten verruimd.

Twee voorstellen van de Europese Economische Commissie
strekkende tot opheffing van de beperkingen op de vrije vestiging en
op de vrije prestatie van diensten werden, voor advies, door de Raad
van Ministers overgemaakt aan het Economisch en Sociaal Comité en
aan de Europese Parlementaire Vergadering. Anderzijds, trof de Raad
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verschillende beslissingen in verband met de economische en sociale
politiek van de lidstaten. Aldus werden een Comité voor conjunctuur-
politiek en een Europees Sociaal Fonds opgericht. Ten slotte, werden
bepaalde richtlijnen verstrekt met betrekking tot het vrije kapitaalver-
keer en de opheffing van bepaalde discriminaties op het gebied van het
vervoerwezen.
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BEHEER

Bij koninklijk besluit van 13 september 1960, genomen op voor-
dracht van de Regentenraad, werd het mandaat van directeur van de
heer Franz De Voghel hernieuwd voor een termijn van zes jaar, met
ingang van 14 september 1960.

Bij hetzelfde besluit werd de heer De Voghel in zijn functie van
vice-gouverneur bevestigd.

** *

De Regentenraad betreurt ten zeerste dat gezondheidsredenen de
heer directeur Jean Van Nieuwenhuyse belet hebben de hernieuwing
van zijn mandaat op 14 september 1960 te aanvaarden.

De heer Jean Van Nieuwenhuyse trad in dienst van de Bank
in 1936 en vestigde de aandacht op zich door zijn bekwaamheid, zijn
wilskracht, zijn zin voor methode. Reeds op 29 september 1937 werd
hij tot Secretaris benoemd; op 25 augustus 1941 trad hij in het
Directiecomité. Hij be~liste niet in functie te blijven gedurende de
bezetting enderhalve was hij afwezig van de Bank van 19 novem-
ber 1942 tot 3 november 1944, datum waarop hij werd herkozen.

De heer directeur Van Nieuwenhuyse was vertrouwd met alle
werkzaamheden van onze instelling. Zijn naam zal nochtans meer spe-
ciaal gehecht blijven aan de verwezenlijking van het programma van
modernisering der gebouwen en der uitrusting van de Bank, dat na de
bevrijding werd ondernomen.
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De heer Van Nieuwenhuyse maalde deel uit der raden van meer-
dere Belgische en buitenlandse instellingen. Hij was lid, daarna voor-
zitter van het Bestuurscomité van het Herdiscontering- en Waarborg-
instituut, lid van de Bankcommissie en van de Raad voor Kredietinstel-
lingen, beheerder van de Bank voor Internationale Betalingen. Hij
werd eveneens benoemd tot adjunct-gouverneur van de Internationale
Bank voor Wederopbouwen Ontwikkeling en van de « International
Finance Corporation ».

Wegens de uitmuntende diensten die hij aan onze instelling
heeft bewezen, werd de heer J. Van Nieuwenhuyse door de Koning
gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren.

** *

De aandeelhouders van de Bank zIJn op 29 februari 1960 in
gewone algemene vergadering bijeengekomen om het verslag van het
beheer te aanhoren en over te gaan tot de verkiezingen van de regenten
en de censoren wier mandaat na de vergadering een einde nam.

De vergadering heeft de heer regent Yvan Feyerick, wiens naam
voorkwam op de lijst der kandidaten voorgedragen door de meest
vooraanstaande organisaties van de handel, en de heren regenten
Robert Vandeputte en Max Drechsel, gekozen onder de leidende per-
sonaliteiten van de financiële instellingen van openbaar nut, herkozen.

Zij heeft, bovendien, het mandaat hernieuwd van de heren censo-
ren Nicolas Boost, Louis Delvaux, Edmond Konings en Marcel Leclercq.

De mandaten van de heren regenten Feyerick, Vandeputte en
Drechsel, en van de heren censoren Boost, Delvaux, Konings en
Leclercq, verstrijken na de gewone algemene vergadering van
februari 1963.
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PERSONEEL

Het Beheer van de Bank hecht eraan hulde te brengen aan de
nagedachtenis van de heer Frans Verbruggen, inspecteur-generaal,
chef van de Discontodienst, die, in juli jl., op 52-jarige leeftijd vroeg-
tijdig is overleden.

De heer Verbruggen was een uitstekend ambtenaar, die de achting
van zijn chefs en van zijn medewerkers genoot; de moed waarmede hij
zijn ziekte heeft doorstaan en de toewijding aan zijn beroepsplichten,
mogen als een voorbeeld worden gesteld. Zijn aandenken zal trouw be-
waard blijven.

Onze Instelling had in de loop van het jaar nog het afsterven te
betreuren van de heren Georges Bael, Gustave Dooms en Isidore Ickx,
die tot het personeel van het hoofdbestuur behoorden, en van de heren
Pierre Bauer, Jules Meheus en René Hussiaux, die resp. bij de agent-
schappen Aarlen, Kortrijk en Charleroi werkzaam waren.

** *

Het Beheer stelt er prijs op zijn erkentelijkheid te betuigen aan
hen die, wegens het bereiken van de leeftijdsgrens, na vele jaren van
nauwgezette arbeid de Bank hebben verlaten. Het zijn: Mej. Madeleine
Mauquoi, afdelingshoofd bij het hoofdbestuur, HH. Robert Cartigny en
Louis Van Hoeydonck, afdelingshoofden resp. bij het agentschap Ver-
viers en bij de bijbank Antwerpen, HH. Mauril Beerens, Emile Bouton,
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Pierre Coppieters, Gustave Demoulin, Mej. Maria Deraux, HH. Jules
Detemmerman, Georges Dussaussois, Mevr. Louise Engels-Vrijdagh,
HH. Fernand Follet, André Gérard, Camille Ghernaerd, Mej. Julie
Hoton, HH. Ernest Larcier, Fernand Mathy, Jean Mauhin, Joseph
Peeters, Pierre Joseph Schrooten, Joseph Somers, Mevr. Madeleine
Sottiau, HH. Corneille Stuyckmans, Victor Theunis, Jean Van den
Broeck, Albert Vanhove, Mevr. Clémence Veeckmans-Ghys, Mej.
Adrienne Vervliet et H. Alphonse Weyts, van het hoofdbestuur, en
Mevr. FI. Alberdienst-Weerts, HH. Valère Dehon, Nestor Goeders,
Ernest Jennotte, Florent Rahier, Ulysse Van den Bosch, Domien Ver-
schaeren en Antoine Weerts, van de bijbanken en agentschappen in de
prOVInCie.

** *

Het mandaat van de afgevaardigden van het personeel die in 1956
werden gekozen, nam een einde in 1960.

De verkiezingen voor de aanduiding der effectieve en plaatsver-
vangende afgevaardigden hebben plaats gehad op 24 februari 1960.

Buiten de plenaire vergaderingen hebben de vertegenwoordigers
van het personeel herhaaldelijk gedachtenwisselingen gevoerd met de
Directie en met de Chef van het Personeel. Aan een zeker aantal kwes-
ties werd een gunstige oplossing gegeven. Sommige punten zijn nog
ter studie.

** *

Zoals elk jaar heeftonze Instelling ten volle mogen rekenen op de
doeltreffende medewerking van al haar personeelsleden. Het is het
Beheer aangenaam hen te danken voor de inspanningen die zij in dienst
yan de Bank aan de dag leggen.
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ONTLEDING VAN DE BALANS

EN VAN DE WINST- EN VERLIESREKENING

OVER HET BOEKJAAR 1960

ACTIVA

De waarde van de goudvoorraad wordt berekend op basis van de Goudvoorraad

wettelijke pariteit van de frank. Hij vertegenwoordigt per 31 decem-
ber 1960 . F 58.524.922.734,-

waarvan,

goud III het buitenland
goud III België

F 58.150.272.785,-
F374.649.949,-
F 58.524.922.734,-

Op 31 december van VOrig Jaar bedroeg de goudvoorraad
F 56.692.868.764,-.

De tegenwaardevan het tegoed van de Bank in vreemde Vreemdevaluta's

valuta 's, omzetbaar in goud of in dollars, in. deposito bij haar
correspondenten in het buitenland, bedraagt, per 31 december 1960,
F 12.605.328.665,-.

Per 31 december 1959 vertegenwoordigde ditzelfde tegoed
F 4.407.511.386,-.
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Te ontvangen
vreemde valuta's
en goud

Internationale
akkoorden
(Wetten van
28 juli 1948 en van
19 juni 1959)

Het bedrag van F 6.774.429.798,- dat op de balans van dit jaar
III de rubriek « Te ontvangen vreemde valuta's en goud» te boek
staat, heeft zijn tegenpost op de passiefzijde onder het hoofd « Te
leveren vreemde valuta's en goud» C). Het stemt overeen met de
tegenwaarde van verschillende valuta's door de Bank op termijn
gekocht tegen andere valuta's.

Op de balans per 31 december 1959 stond deze rubriek te boek
voor F 223.684.436,-.

De vorderingen op het buitenland in het kader van internationale
akkoorden zijn als volgt onderverdeeld :

Per 31 december 1959 Per 31 december ] 960

a) Europese Betalings-
urne .F 5.536.380.550,- 3.509.081.739,-"

b) Europees Monetair
Akkoord F

c) Internationaal Munt-
fonds F 4.387.706.338,- 4.387.706.338.-

d) Andere akkoorden F

Hierna de essentiële kenmerken van elke dezer onderverdelingen :

a) Europese Betalingsunie.

Na de beëindiging op 29 december 1958 van het Akkoord inzake
de oprichting van een Europese Betalingsunie, werd het saldo van
de vordering van België op de Unie, dat per 15 januari 1959
F 6.992.092.800 bedroeg, overeenkomstig de bepalingen van het
Akkoord C) geventileerd.

De bilaterale vorderingen en de bilaterale schuld die uit die
ventilering volgden, waren het voorwerp tussen de Belgische Staat

(1) Zie blz. 119 van dit verslag.
(2) Zie verslag over de verrichtingen van het boekjaar 1959, blz. 105.
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en de regermg van elk betrokken land van meuwe of bijkomende
consolidatie- en amortisatieakkoorden, behalve de vorderingen op
Nederland, Zwitserland, Italië, Portugal en Oostenrijk, die volledig
werden terugbetaald in maart en april 1959.

De Bank verzekert de uitvoering van de consolidatie- en amorti-
satieakkoordenvolgens haar overeenkomst van 16 april 1959 met
de Belgische Staat C).

In de loop van het jaar 1960 heeft de Bank van het buitenland
aflossingen ontvangen voor een totaal bedrag
van . F 3.417.756.288,-
die op het credit van de rekening « Schatkist,
speciale rekening vereffening E.B.U. » werden
geboekt.

Zij heeft langs het debet van deze rekening
het saldo terugbetaald der schuld van België
jegens Duitsland, ten bedrage van . F 1.390.988.836,--

Het beschikbaar bedrag, zegge. F 2.026.767.452,-
werd op het credit geboekt van de rekening
((Europese Betalingsunie » op de actiefzijde.

De rekeningen uit hoofde van de liquidatie van de Europese Beta-
lingsunie ondergingen derhalve volgende wijzigingen :

op de actiefzijde :
Per 31 december 1959 Per 31 december 1960

Europese Betalingsunie F 5.536.380.550,- 3.509.081.739,-

op de passiefzijde:

Schatkist, speciale rekening
vereffening E.B.U.. F 531.359,--

Nettobedrag. . F 5.535.849.191,-
------_.-
3.509.081.739,--

(1) Zie verslag over de verrichtingen van het boekjaar 1959, blz. 106.
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Volgende aflossingen werden ontvangen en gedaan tijdens het
verlopen Jaar

1) Aflossingen ontvangen

Frankrijk
Verenigd Konink-

rijk
Noorwegen.
Denemarken
Zweden.
Turkije
Griekenland
IJsland .

Gewone Vervroegde
aflossingen aflossingen

van het buitenland
Totaal

300.150.000 898.468.350 1.198.618.350

1.224.566.500
169.200.000
200.000.000

70.000.000
32.123.388
17.520.000
Il.320.000

2.024.879.888

1.224.566.500
169.200.000

300.000.000 500.000.000
194.408.050 264.408.050

32.123.388
17.520.000
11.320.000

1.392.876.400 3.417.756.288

2) Aflossingen gedaan door België

Bondsrepu bI iek
Duitsland

2.024.879.888
1.390.988.836 1.390.988.836

1.887.564 2.026.767.452

De schuld van België jegens de Bondsrepubliek Duitsland werd,
vervroegd, geheel terugbetaald.

De sommen die aan België verschuldigd blijven door diverse
landen, zegge in totaal F 3.509.081.739,- en de contractuele
aflossingen te ontvangen gedurende het boekjaar 1961,
t.w. F 1.404.629.888,-- zijn onderverdeeld als volgt:

Frankrijk e) .
Verenigd Koninkrijk.
Noorwegen.
Turkije .
Griekenland
IJsland .

Saldi Aflossingen
per 31 december 1960 verschuldigd in 1961

1.690.975.000
1.225.116.500

304.650.000
163.293.889
88.654.4'50
36.391.900

1.225.116.500
120.650.000
32.123.388
17.520.000
9.220.000

3.509.081. 739 1.404.629.888

(1) De aflossingen zullen op 15 januari 1962 hernemen.
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Krachtens de hiervorenvernoemde overeenkomst van 16 april
1959, stort de Staat elk jaar aan de Bank een rente gelijk aan het
verschil tussen de rente door België ontvangen en deze door ons land
betaald overeenkomstig de bilaterale consolidatieakkoorden.

b) Europees Monetair Akkoord.

De voorschotten in Belgische franken die, overeenkomstig de
bepalingen van het akkoord, gebeurlijl< door de Bank worden verleend
aan centrale banken van E.M.A.-landen, worden in de rubriek « Inter-
nationale akkoorden: b) Europees Monetair Akkoord », op de actief-
zijde van de balans, geboekt.

Bedoelde overeenkomst tussen de Staat en de Bank, dd. 16 april
1959, regelt de bijzondere modaliteiten der tussenkomst van de Bank
in de uitvoering van het Europees Monetair Akkoord C).

De voorschotten verleend door de Bank sedert het van kracht
worden van het Europees Monetair Akkoord, werden elke maand-
ultimo regelmatig terugbetaald. Evenals per 31 december 1959 komt
uit dien hoofde geen enkel bedrag op de balans voor.

De rentevoet betaalbaar door de debiteurlanden wordt door het
Bestuurscomité van het Europees Monetair Akkoord vastgesteld. In
1960 bedroeg hij achtereenvolgens 2 1/2 en 3 pct.

De interest op de voorschotten verleend door de Bank komt
haar toe.

c) Internationaal Muntfonds.

De rekening « Internationale akkoorden : c) Internationaal
Muntfonds » wordt beheerst door de overeenkomsten die op 1 augus-
tus 1959 en op 14 oktober 1959 tussen de Staat en de Bank werden
gesloten met het oog op het regelen der bijzondere modaliteiten van

(1) Zie verslag over de verrichtingen van het boekjaar 1959, blz. 108 en 109.
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de tussenkomst der Bank in de financiering der verplichtingen die door
de Staat jegens het Internationaal Muntfonds werden aangegaan C).

Geen enkele nieuwe verrichting werd in 1960 in toepassing van
deze overeenkomsten gedaan.

Het saldo der rekening bleef dus ongewijzigd ad
F 4.387.706.338.

Het stemt overeen met de bedragen die aan het Internationaal
Muntfonds werden gestort in goud, in dollars of in Belgische franken.

Het verschil tussen die bedragen en het totaal bedrag der deel-
neming van België wordt vertegenwoordigd door schatkistbons die
in het dossier van het Fonds C) zijn neergelegd.

Ingeval het Internationaal Muntfonds zou beslissen alle of een
gedeelte van die schatkistbons te incasseren om cessies van Belgische
franken aan andere lidstaten te doen of om eigen uitgaven te dekken,
zou de Bank de nodige Belgische franken leveren ter ontlasting van
de Staat.

Daartegenover, indien België gebruik zou maken van de middelen
van het Fonds, dan zouden de vreemde valuta's aan de Bank worden
overhandigd, tegen betaling van hun tegenwaarde in Belgische fran-
ken op de rekening van het Fonds in haar boeken; deze Belgische
franken zouden geboekt blijven op die rekening, welke op de passief-
zijde van de balans in een afzonderlijke rubriek zou worden
opgenomen.

De Staat betaalt aan de Bank, op de Belgische franken die te
zijner ontlasting aan het Fonds werden geleverd, een vergoeding van
0,50 pct. 's jaars.

d) Andere akkoorden.

De rubriek « Internationale akkoorden : d) andere akkoorden »
is uitsluitend bestemd voor het boeken van de eventuele vorderingen
in vreemde valuta's of in Belgische franken op landen die geen deel

(1) Zie verslag over de verrichtingen van het boekjaar 1959, blz. 109 en 110.
(2) Zie orderekeningen blz. 126 van dit verslag.
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uitmaken van het Europees Monetair Akkoord en waarmede België
betalingsakkoorden heeft gesloten.

Op de voorschotten die moeten verleend worden krachtens die
akkoorden zijn de overeenkomsten van 25 februari 1947, tussen de
Staat en de Bank, en van 1 juli 1959, tussen de Staat, de Bank en de
Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid, van toe-
passing C).

De rente betaalbaar aan de Bank wordt afgerekend tegen de dis-
contovoet voor het geaccepteerd in een bank gedomicilieerd papier.

Per 31 december 1960 was er geen enkel uitstaand voorschot.

De verbintenissen tegenover de Bank van kopers van vreemde
valuta's of van goud, te leveren op termijn tegen betaling in Belgische
franken, komen voor onder het hoofd « Debiteuren wegens termijn-
verkopen van vreemde valuta's en goud» C).

Debiteuren wegens
termijnverkopen
van vreemde
valuta's en goud

Deze verbintenissen stonden op de balans per 31 december 1960
te boek voor een bedrag van. F 11.821.228.987,-

Per 31 december 1959 bedroegen ze . F 1.205.209.600,-

De portefeuille handelspapier omvat, benevens het gedisconteerd Handelspapier

papier betaalbaar in België, het geëscompteerd papier in Belgische
franken betaalbaar in het buitenland.

Hierna volgt de vergelijking tussen de cijfers per 31 decem-
ber 1959 en per 31 december 1960 :

Per 31 december 1959 Per 31 december 1960

Papier op België F 7.559.416.246,- 6.772.593.123,-
Papier in Belgische

franken op het buitenland F 451.860,-
Totaal. . F 7.559.868.106,-

255.059,-
6.772.848.182,-

(1) Zie verslag over de verrichtingen van het boekjaar 1959, blz. 111 en 112.
(2) Zie blz. 119 van dit verslag.
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Voorschotten op
onderpand

Overheidseffecten
(art. 20 der sta tu ten.
Overeenkomsten van
14 september 1948
en van 15 apri11952)

De voorschotten op onderpand,
bepalingen van artikel 17, 5° en 8°
31 december 1960 .

gedaan overeenkomstig de
der statuten, bedragen per

F 50.847.643,-

tegen, per 31 december 1959 . F 102.500.922,-

De portefeuille overheidseffecten vertegenwoordigt,·per 31 de-
cember 1960, F 6.040.000.000,- tegen F 8.215.000.000,- per
31 december 1959.

Die portefeuille bevat de waarden door de Bank verworven
krachtens de in marge vermelde overeenkomsten, die door haar werden
gesloten, enerzijds met de Belgische Staat, anderzijds met de Luxem-
burgse Staat, in toepassing van artikel 20 van haar statuten.

Hij mag niet hoger gaan dan tien miljard frank wat de certifi-
eaten betreft uitgegeven door de Belgische Staat of door instellingen
waarvan hij de verbintenissen waarborgt, en 333 miljoen frank
wat die betreft uitgegeven door de Luxemburgse Staat.

Evenals op 31 december 1959, berusten op 31 december 1960
bij, de Bank alleen certificaten van de Belgische Schatkist. Geen enkele
verrichting werd tijdens het boekjaar 1960 gedaan, noch op papier
uitgegeven door instellingen waarvan de verbintenissen door de Staat
gewaarborgd zijn of op andere Belgische overheidseffecten, noch op
bons van de Luxemburgse Schatkist.

De voorschotten toegestaan door de Bank krachtens de genoemde
overeenkomsten, worden afgerekend tegen de discontovoet der Bank
voor het geaccepteerd in een bank gedomicilieerd papier, behalve een
som van F 2.465.000.000,-, gedeelte van de schuld van de Belgische
Staat tegenover de Bank dat, per 13 september 1948, het geconsoli-
deerd bedrag van 35 miljard frank overschreed.

De rente opgebracht door de portefeuille overheidseffecten is
begrepen in de resultaten geboekt op de creditzijde van de Winst- en
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Verliesrekening, onder de rubriek « Disconto, wissel, intresten en
provisies ».

Overeenkomstig artikel 37 van de statuten, gewijzigd door beslis-
sing van de algemene vergadering van 29 juli 1959, wordt de winst,
die voor de Bank voortspruit uit het verschil tussen de rente van
3 pct. en de rentevoet van haar verrichtingen van disconto,
voorschot en belening, aan de Staat toegekend langs het debet
van de Winst- en Verliesrekening. Deze bepaling is zowel van toepas-
sing op de verrichtingen op overheidseffecten als op de verrichtingen
geboekt in de rekeningen « Handelspapier », « Voorschotten op
onderpand» en « Internationale akkoorden: d) andere akkoorden ».

De deel- en pasmunt is onderverdeeld als volgt : Deel- en pasmunt

Pel' 31 december 1959 Pel' 31 december 1960

a) Deelmunt :
Biljetten der Thesau-
l'le F 114.700.620,-- 114.797.435,-
Zilvermunt F 497.786.660,- 472.547.560,-

b) Pasmunt F 32.775.830,70 29.613.859,-

F 645.263.110,70 616.958.854,-

De hoogtegrens van de kasvoorraad der Bank in muntstukken en
in biljetten in omloop voor rekening van de Schatkist die, krachtens
de bestaande overeenkomsten tussen de Minister van Financiën en
de Bank, op 700 miljoen frank werd gesteld, is sedert 14 oktober 1955
aan volgende modaliteiten onderworpen :

1) ingeval de hoogtegrens overschreden wordt op alle week-
staten die tijdens een bepaalde maand werden gepubliceerd, wordt
de Schatkist door de Bank verzocht, op de datum van de laatste staat
van diezelfde maand, het gemiddeld overschot van bedoelde maand
terug te betalen;
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Tegoed
bij het Bestuur
der Postchecks

Geconsolideerde
vordering op de
Staat
(art. 3, § b,
van de wet
van 28 juli 1948
en art. 3
van de wet van
19 juni 1959)

Overheidsfondsen
(art. 18 en 21
der statuten)

2) telkens, niettegenstaande de aldus gedane terugbetaling, de
kasvoorraad van de Bank in deelmunt tijdens de volgende maand
boven het bedrag van 700 miljoen frank blijft, wordt de Schatkist
door de Bank verzocht, op datum van de laatste weekstaat van die
maand, de totale som die, op bedoelde datum, de contractuele grens
van 700 miljoen frank overtreft, terug te betalen.

Deze bepalingen dienden in 1960 niet te worden toegepast.

Het tegoed van de Bank bij het Bestuur der Postchecks beloopt :
per 31 december 1960 F 1.424.144,-
per 31 december 1959 . . F 1.894.917,-

De geconsolideerde vordering van de Bank
op de Staat, die aanvankelijk 35 miljard frank
bedroeg, stond op de balans per 31 decem-
ber 1959 te boek voor. F 34.029.880.281,90

In 1960 werd zij teruggebracht tot F 34.000.000.000,-
door afhouding op het aandeel van de Staat in
de winsten van de Bank.

Ze werd op dit cijfer vastgelegd in uitvoering van artikel 3 der
wet van 19 juni 1959, waarbij de terugbetalingen voorzien bij
artikel 3, lid h, van de wet van 28 juli 1948 betreffende de sanering
der balans van de Bank, van vijf miljard tot op één miljard worden
verminderd.

De overheidsfondsen en andere krachtens artikelen 18 en 21 der
statuten verworven effecten, beliepen
per 31 december 1960 .
tegen, per 31 december 1959 .

F 2.519.428.863,-
F 2.468.615.054,-
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De « Te innen waarden » staan op de balans per 31 decem- Te innen waarden

ber 1960 te boek voor. F 524.154.389,-
tegen, per 31 december 1959 . . F 318.324.157,99

De gewone verrichtingen geboekt III deze rubriek bestaan uit
cheques, coupons en te incasseren aflosbare stukken, van derden te
ontvangen bedragen ten gevolge van verrichtingen op effecten of op
vreemde valuta's en van aanmaak van biljetten en drukwerken, als-
mede uit post- of fiscale zegels.

Daarin is eveneens geboekt, per 31 december 1960, het bedrag
der ontheffingen van mobiliënbelasting en van nationale crisisbelas-
ting op het dividend voor het boekjaar 1958, waarvan de Bank op
8 december 1960 kennis heeft gekregen.

Na afronding tot de frank, staat de waarde van de gronden en
gebouwen in de balans per 31 december 1960
geboekt voor . F
tegen, per 31 december 1959 . . F

1.519.047.361,-
1.507.643.088,92

De verhoging met F 11.404.273,- stemt overeen met de uit-
gaven in 1960 gedaan voor de aankoop van een gebouw te Brussel
alsmede voor de voltooiing van werken die te Brussel en in de
provincie worden uitgevoerd.

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

De rekening « Waarden van de Pensioenkas van het Personeel »
waarvan de tegenpost op de passiefzijde voorkomt onder het hoofd
« Pensioenkas van het Personeel », staat op de balans per 31 decem-
ber 1960 ingeschreven voor. F 1.074.994.576,-
tegen, per 31 december 1959 . . F 1.032.091.546,-
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Afgeschreven en
te verzilveren
waarden

De verhoging met F 42.903.030,- volgt uit de gewone toelage
van F 38.350.000,- gestort door de Bank, de loten en premiën
tijdens het jaar geïncasseerd en de afhoudingen gedaan op de bezol-
digingen van het personeel, verminderd met de uitbetalingen waartoe
de Kas is overgegaan.

De tussenkomst van de Bank in de betaling der renten bedroeg
in 1960 F 12.532.277,- tegen F 15.451.204,- in 1959.

Het cijfer van deze tussenkomst voor het jaar 1960 is abnormaal
laag : het werd beïnvloed door de aanwending van reserves vrijge-
maakt voor de periode van 1 januari 1955 tot 31 december 1959 wat
de arbeiders betreft, en van 1 juli 1957 tot 31 december 1959 wat de
bedienden betreft C), ingevolge de bepalingen die, in 1959, in overleg
met de aangeslotenen, werden aangenomen om in de toekomst het
cumuleren der wettelijke renten en der renten uitgekeerd door de
Pensioenkas van het Personeel te vermijden.

Onder de rubriek « Afgeschreven en te verzilveren waarden » is
pro memorie het tegoed opgenomen dat, wegens de onzekerheid
omtrent de datum en de mogelijkheid van zijn verzilvering, geen
tegenwaarde van de verbintenissen op zicht van de Bank mag vormen.

Het bedrag van F 24.000,- dat op de creditzijde van de Winst- en
Verliesrekening per 31 december 1960 te boek staat onder de rubriek
« Geïnd op afgeschreven en te verzilveren waarden », vertegenwoor-
digt de opbrengst van gerecupereerde betwiste vorderingen.

(1) Het wettelijk regime van toepassing op :
lode arbeiders;
20 de bedienden;
maakt het voorwerp uit, resp. der wetten van 21 mei 1955 (Belgisch Staatsblad van 19 juni
1955) en van 12 juli 1957 (Belgisch Staatsblad van 21 juli 1957).
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Per 31 december 1960 ZIJn de overgangsrekeningen van de
actiefzijde als volgt samengesteld :

a) Interestenprorata te ontvangen op de vor-
deringen volgend uit internationale akkoor-
den . F

b) Interestenprorata te ontvangen op beleggin-
gen in het buitenland. . F

c) Interestenprorata op overheidsfondsen ver-
worven krachtens de statuten .F

d) Prorata van moratoire rente op ontheffingen
van mobiliënbelasting en van nationale
crisisbelasting C) . F

e) Voorraden ten behoeve van aanmaak van
biljetten en drukwerken, voor de refter van
het personeel en voor het departement Immo-
biliën . . F

f) Ministerie van Landsverdediging terugvor-
dering van tijdens de bezetting door geheime
formaties weggenomen kasgelden. . F
Ingevolge de uitvoering van het vonnis
geveld einde 1958 door de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Hoei, heeft de Bank, tot nog
toe, F 70.135,- gerecupereerd op deze vor-
dering, die oorspronkelijk F 2.243.400,-
beliep.

g) 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

Te transporteren : F

(1) Zie blz. 113 van dit verslag.
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11.311.633,-

58.032.642,-

13.499.913,-

31.890.656,-

2.173.265,-

170.996.517,-
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Transport : F

en beloningen toe te kennen aan bijzonder
verdienstelijke leden van het administratief
en het technisch personeel . F

h) Buitenlandse correspondenten, valuta's ge-
blokkeerd ingevolge buitenlandse valuta-
wetgevingen . F
(De laatste drie rekeningen sub f t, 9/ en h/
hebben hun tegenwaarde in de overgangs-
rekeningen op de passiefzijde.)

Totaal .F
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PASSIVA

Het bedrag aan biljetten van de Bank in omloop beliep per
31 december 1960 . F 124.090.392.400,-

tegen, per 31 december 1959 . F 118.324.567.600,-

Deze bedragen zijn, per coupure, als volgt onderverdeeld :
Per 31 december 1959 Per 31 december 1960

F 1.000
F 500
F 100

F 103.274.215.000,- 108.414.714.000,-
F 8.119.613.500,- 8.344.313.500,-
F 6.930.739.100,- 7.331.364.900,-
F 118.324.567.600,- 124.090.392.400,-Totaal

De saldi van de « rekeningen-courant en diversen )} vertonen
volgende onderverdeling

Per 31 december 1959 Per 31 december 1960

Schatkist, gewone
rekening 6.660.434,67 24.281.720,-F

Schatkist, buitengewone
conjunctuurtaks (Wet van
12-3-1957) . F 494.404.846,25 184.899.460,-

Schatkist, speciale rekening
vereffening E.B.U.. . F

Banken in het buitenland,
gewone rekeningen F 252.232.801,-

---------------
Te transporteren : F 753.829.440,92

531.359,-

308.369.930,-

517.551.110,-
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Internationale
Akkoorden
(Wetten van
28 juli 1948 en van
19 juni 1959)

Totaal der
verbintenissen
op zicht

Transport : F 753.829.440,92 517.551.110,-
Instellingen door een bij-

zondere wet beheerd en
openbare besturen F 280.244.880,72 549.898.935,-

Banken in België. F 2.267.282.647,- 1.026.783.069,-
Partikulieren F 243.865.257,- 300.881.690,-
Te betalen waarden F 370.425.409,50 728.520.460,-

"~~

F 3.915.647.635,14 3.123.635.264,-

De vermelding « Te betalen waarden» omvat volgende verbinte-
nissen: bankassignaties, verplaatste cheques, betaalmandaten, dividen-
den, tegenwaarde van valuta verschuldigd aan derden, te betalen
taksen, betalingen te doen aan leveranciers en aan de Rijksdienst voor
Maatschappelijke Zekerheid, aanhangige creditberichten, lopende ver-
richtingen die later het voorwerp zullen uitmaken van betalingén of
op het credit der rekeningen-courant zullen worden bijgeschreven.

Hierna de vergelijking, van het ene jaar tot het andere, der saldi
van de verbintenissen tegenover het buitenland III het kader van
internationale akkoorden

Per 31 december 1959 Per 31 december 1960

Europees Monetair
Akkoord F 343.909.830,- 249.129.358,-

Andere akkoorden F 223.787.366,- 263.368.377,-
"-"~-

F 567.697.196,- 512.497.735,-

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 internationale akkoorden.

Per 31 december 1960 belopen zij F 127.726.525.399,- tegen
F 122.807.912.431,14per 31 december 1959.
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Evenals op 31 december 1959 bestaan de verbintenissen geboekt
per 31 december 1960 onder het hoofd « Te leveren vreemde valuta's
en goud» uitsluitend uit verrichtingen gesloten in vreemde valuta's.

Hun tegenwaarde bereikt F 18.643.720.641,- tegen
F 1.436.125.080,- een jaar geleden.

Met uitzondering van een klein bedrag contant te leveren vreemde
valuta 's, bestaan deze verbintenissen uit vreemde valuta's leverbaar
op termijn:
a) tegen andere vreemde valuta 's, ten belope

van het bedrag dat op de actiefzijde voorkomt
onder (( Te ontvangen vreemde valuta's en
goud », zegge . F 6.847.114.853,-

b) tegen betaling in Belgische franken, ten
belope van het bedrag dat op de actiefzijde
voorkomt onder ((Debiteuren wegens termijn-
verkopen van vreemde valuta's en goud »,
zegge . . F 11.768.649.637,-

De nettopositie van de Bank in vreemde valuta's is als volgt per
31 december 1960 :

Actief
Vreemde valuta's
Te ontvangen vreemde valuta's en goud

Totaal.
Passief

Te leveren vreemde valuta's en goud .

Nettoactief .
Per 31 december 1960beïnvloeden de termijnverbintenissen dus

de goudvoorraad niet.

De toeneming van het bedrag dat op de actiefzijde in de rubriek
((Debiteuren wegens termijnverkopen van vreemde valuta's en goud»
te boek staat, vloeit voort uit het verloop van de schuldenlast van de
Belgische Staat in vreemde valuta 's.

F 12.605.328.665,-
F 6.774.429.798,-
F 19.379.758.463,-

F 18.643.720.641,-
F 736.037.822,-
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Pensioenkas van
het Personeel

Wanneer de Schatkist vreemde valuta' s ontleent op korte termijn,
meestal op drie of op zes maanden, staat zij deze contant af aan
de Bank en koopt ze dezelfde dag op termijn terug van de Bank, om de
wisselkoers vast te stellen die zij op de vervaldag zal moeten betalen.
Aan- en verkoop vinden plaats tegen dezelfde koers en zonder kosten
voor de Schatkist.

De vermeerdering van het bedrag dat op de actiefzijde onder het
hoofd « Te ontvangen vreemde valuta's en goud» voorkomt, is hier-
van, integendeel, slechts een onrechtstreeks gevolg. Inderdaad kan de
Bank, zonder wisselrisico te lopen, de aan de Schatkist op termijn ver-
kochte vreemde valuta's tot op de vervaldagen aanhouden. Natuurlijk
laat zij haar tegoed niet onproductief. Nochtans is zij niet altijd in staat
een belegging te doen in de valuta die haar door de Schatkist werd
gecedeerd. De arbitrages waartoe zij, in dergelijke omstandigheden,
moet overgaan, worden geboeld onder de hoofden « Te ontvangen
vreemde valuta's en goud » en « Te leveren vreemde valuta's en
goud », doch ze blijven zonder invloed op het nettoactief in vreemde
valuta's vermits hun afwikkeling het status quo ante herstelt. Met
andere woorden, bij het vervallen van de termijn, overtreft de effec-
tieve afgifte van valuta's niet het bedrag del' vreemde valuta's aan de
Schatkist te leveren tegen betaling van hun tegenwaarde in Belgische
franken, geboekt op de rekening « Debiteuren wegens termijnverkopen
van vreemde valuta's en goud ».

De rekening « Pensioenkas van het Personeel » heeft als tegen-
post op de actiefzijde de waarden van de Pensioenkas van het Perso-
neel.

Zij vertegenwoordigt per 31 decem-
ber 1960 . F
tegen, per 31 december 1959 F

1.074.994.576,-
1.032.091.546,-
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Per 31 december 1960 waren de overgangsrekeningen van de
passiefzijde de volgende :

a) Herdisconto van de portefeuille wissels en
schatkistcertificaten F

b) Voorschotten gestort door derden

53.155.313,-

61.508,-F

c) Kasmiddelen gedurende de bezetting weg-
genomen door geheime formaties, en te
recupereren F

F

2.173.265,-

2.698.340,-

178.221,-

d) Fonds van de Honderdste Verjaring.

e) Crediteuren wegens geblokkeerde deviezen F
De drie rekeningen sub cl . d / en e/ hebben
hun tegenwaarde in de overgangsrelœningen
van de actiefzijde.

/) Provisie voor onkosten van aankoop, verkoop
en verzending van goud . F 30.000.000,-

g) Provisie voor gebouwen en materieel . F 140.979.287,-

h) Fiscale voorziening F 96.018.691,-

i) Maatschappelijke prOVISIe voor diverse.. ,
F 230.000.000,-rIsICOs

Totaal. F 555.264.625,-

De verrichtingen in 1960 geboekt op de rekening « Fiscale voor-
ziening » zijn als volgt ingedeeld

Saldo pel' 1 januari 1960 . 68.468.099,72.F

Betalingen in 1960 gedaan voor belastingen, in
hoofdzaak de nationale crisisbelasting op het
dividend betaalbaar gesteld pel' 1 maart 1960
alsmede een aanvullend bedrag voor bedrijfsbe-
lasting op de inkomsten van het boekjaar 1957 F 52.049.408,-

-----
Te transperteren : F 16.418.691,72
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Kapitaal

Reservefonds

Transport : F

Overdracht geboekt op het debet van de Winst- en
Verliesrekening met het oog op de vereffening der
belastingen op de inkomsten, alsmede de grond-
belasting en de diverse taksen, waarvan de Bank,
in 1961 de betaling voorziet. F

16.418.691,72

Saldo per 31 december 1960 .

Afgerond tot .

F

F

79.600.000,-

96.018.691,72

96.018.691,-

Voor de grondbelasting en de diverse taksen werd tot nog toe
geen voorziening aangelegd. In 1960 heeft de Bank uit dien hoofde
F 7.256.302,- betaald, begrepen in de algemene onkosten. Voortaan
zullen alle belastingen, van om 't even welke aard, die ten laste vallen
van de Bank, opgenomen worden in de fiscale voorziening en hun be-
taling zal hierop aangerekend worden.

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

Het Reservefonds, voorzien bij artikel 14 der statuten van de
Bank, bestaat uit volgende rubrieken :

Per 31 december 1959 Per 31 december 1960

Statutaire reserve . F 461.723.780,20 497.505.363,-

Buitengewone reserve F 254.233.244,72 260.416.520,-

Rekening der afschrijvingen
op gebouwen, materieel
en meubelen F 1.372.654.088,92 1.375.073.096,-

Totaal. .F 2.088.611.113.84 2.132.994.979,-
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Het fonds vermeerderde door het aandeel in de verdeling der
winst per 31 december 1959, dat aan de statutaire reserve toe-
kwam, alsmede door de afschrijving per 31 december 1960, ten belope
van F 2.419.008,-, der uitgaven van het boekjaar betreffende de
constructie van de nieuwe gebouwen van de Bank, verminderd met
F 1,84 voor afronding tot de frank van het saldo van deze drie
rekeningen.

Het verschil tussen het bedrag van de rubriek « Gebouwen,
materieel en meubelen » op de actiefzijde en dit in de rubriek
« Rekening der afschrijvingen op gebouwen, materieel en meubelen»
op de passiefzijde, zegge F 143.974.265,-, vertegenwoordigt een
redelijke raming voor de gronden.

Bovendien werd de buitengewone reserve vermeerderd, langs het
debetvan de Winst- en Verliesrekening, met F 6.183.276,-, d.i. het
bedrag van het vrijgesteld gedeelte der winsten in 1960 gemaakt op
de verkoop en de incassering van effecten die de portefeuille overheids-
fondsen van de Bank vormen.

Artikel8 van de wet van 8 maart 1951, houdende wijziging der
wetten en besluiten betreffende de inkomstenbelastingen, voor-
ziet, onder zekere voorwaarden, de vrijstelling van alle of een gedeelte
van deze winsten. Het vrijgesteld gedeelte moet, luidens artikel 27,
par.2bis van deze samengeordende wetten, onbeschikbaar blijven.
Per 31 december 1960 bedraagt het, in totaal, F 14.455.395,-.

Het batig saldo van de Winst- en Verliesrekening, t.w. de netto-
winst, te verdelen overeenkomstig de bepalingen van art. 38
der statuten, beloopt F 382.775.131,- tegen F 379.720.159,93
per 31 december 1959.
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Minister
van Openbaar
Onderwijs : Tegoed
voor zijn rekening bij
het Bestuur der
Postchecks (School-
pakt, wet van
29 mei 1959,
artikel 15)

Te inkasseren
waarden

Geopende
documentaire
kredieten

ORDEREKENINGEN

De orderekening « Minister van Openbaar
Onderwijs : Tegoed voor zijn rekening bij het
Bestuur der Postchecks (Schoolpakt, wet van
29 mei 1959, artikel Ifi) » wordt op de weekstaat
van de Bank, onderaan het totaal van de passiva,
gepubliceerd.

Haar tegenpost, «( Bestuur der Postchecks :
Tegoed voor rekening van de Minister van Open-
baar Onderwijs (Schoolpakt, wet van 29 mei
1959, artikel 15) » komt voor op de weekstaat,
onderaan het totaal van de activa. .F

De waarden - handelspapier, vreemde
valuta 's, enz. - door rekening-couranthouders
of buitenlandse correspondenten ter incassering
afgegeven vertegenwoordigen, per 31 decem-
ber 1960 . F

Zijn onder de rubriek « Geopende documen-
taire kredieten » geboekt, de importkredieten
door de Bank geopend aan financiële instellingen
van de overheidssector en aan Belgische onder-
nemingen, cliënten van haar discontokantoren,

- 124-

2.113.511.836,-

38.400.404,-



alsmede de exportkredieten geopend door bemid-
deling van buitenlandse circulatiebanken . F

De bankaccepten of handelsaccepten lil

omloop op 31 december 1960, voorzien van het
visum van de Bank krachtens hetwelk deze zich
verbindt ze te verdisconteren wanneer ze nog
slechts 120dagen te lopen hebben, voor zover de
bij het viseren gestelde voorwaarden nagekomen
werden, belopen . . F

De Bank heeft tegenover een internationale
instelling de verbintenis aangegaan daags voor
hun vervaldag Kongolese schatkistbons terug te
kopen die op 19 mei 1960,met een looptijd van
zes maanden, voor een totaal bedrag van 20 mil-
joen U.S.A.-dollars werden uitgegeven, onder
de waarborg van de Belgische Staat, en tot
16 mei 1961 werden verlengd.

Die verbintenis werd aangegaan op verzoek
van de Minister van Financiën die zich, van zijn
kant, tegenover de Bank verbonden heeft het
nodige te doen opdat, daags voor de vervaldag, op
zijn rekening, een voldoende dekking zou aan-
wezig zijn in het kader der bestaande overeen-
komsten . F

7.653.871,-

5.677.362.818,-

1.000.000.000,-

De diverse bewaarnemingen ZIJn samen-
gesteld uit :

Obligaties van de Muntsaneringslening . F 1.152.000,-
-------------------

Te transporteren F 1.152.000,-
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Transport F 1.152.000,--
Internationaal Muntfonds . F 12.486.793.661,-

Internationale Bank voor Wederopbouwen Ont-
wikkeling . F

De sommen die voorkomen in de rubrieken
« Internationaal Muntfonds » en « Internationale
Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling» ver-
tegenwoordigen het bedrag der Belgische schat-
kistbons die zich in het dossier van elk dezer
instellingen bevinden.

Bedoelde bons, door de Belgische Staat afge-
geven ter vertegenwoordiging, voor het verschul-
digd bedrag, van het quotum van België, zijn
betaalbaar op zicht en renteloos.

Naar luid van de overeenkomst van 1 augus-
tus 1959 en van de bijkomende overeenkomst
van 14 oktober 1959,tussen de Staat en de Bank
gesloten in verband met de deelneming van
België in het Internationaal Muntfonds, is de Bank
verplicht tot het verstrekken uit haar eigen mid-
delen, in naam, voor rekening en tot ontlasting
van de Staat, van de Belgische franken nodig inge-
val het Fonds alle of een gedeelte van deze bons
zou Incasseren.

290.634.057,-

Totaal

F 74.439.397.704,-
F 87.217.977.422,-

Andere bewaarnemingen

De waarborgen van derden ontvangen
omvatten volgende posten:

Onderpand van de voorschotrekeningen F 22.298.091.445,-

Te transperteren F 22.298.091.445,-

Waarborgen
van derden
ontvangen
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Transport : F 22.298.091.445,-

Waarborgen verleend door de discontocedenten F 7.814.650,-
Diverse borgtochten .F

Waarborgen in handelspapier gesteld door de
ontleners van call money . F

Totaal

De waarborgcertificaten ontvangen van de
Schatkist dekken de voorschotten door de Bank
verleend voor de uitvoering van internationale
akkoorden, overeenkomstig de bepalingen van de
wet van 28 juli 1948 houdende wijziging van de
besluitwet n" 5 van 1 mei 1944, betreffende de
voorwaarden inzake aankoop en verkoop van
goud en buitenlandse munt . F

De 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, bedragen. F

De Bank heeft in 1959 de verbintenis aange-
gaan voor een bedrag van F 600.000.000,- in te
tekenen op de lening van F 3 miljard die door de
Nationale Stichting voor de Financiering van het
Wetenschappelijk Onderzoek zal worden uitge-
geven . F

Op deze intekening werd in 1960een bedrag
van F 60 miljoen gestort door middel van de
bedragen op het Heservefonds geboekt.
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216.849.303,--

991.102.697,--
F 23.513.858.095,--

1.020.000.000,---

183.132.593,--

540.000.000,--

Waarborg-
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van de Schatkist
ontvangen

Borgtochten
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Verbintenis
tegenover de
Nationale Stichting
voor de Financiering
van het
Wetenschappelijk
Onderzoek



Schatkist De orderekeningen opgenomen onder het
hoofd « Schatkist» vergen geen kommentaar.

Portefeuille en allerlei tegoed. F 1.020.000.000,---

Diverse waarden toebehorend aan de Staat:

Preferente aandelen
N.M.B.S.. . F 5.000.000.000,-

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

Deelhebbende obligaties
N.M.E.S. . F 638.305.187,-

Schatkistbons van de Rege-
ring van het Groother-
togdom Luxemburg (Bel-
gisch-Luxemburgs
Akkoord) . F 1.406.719.713,--

Obligaties van de Regering
der Bondsrepubliek
Duitsland (overeenkom-
sten van Londen dd.
27-2-1953) .F 267.905.400,-

4 1/2 pct certificaten N.M.
voor de Huisvesting . F 4.005.160.000,--

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

743.082.084,--Diverse waarden F

F 13.775.022.384,-

Te transporteren F 14.795.022.384,-
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Transport : F 14.795.022.384,--

Diverse waarden door de Staat Ln bewaring
genomen:

VVaardendoor derden gede-
poneerd . F 6.236.405.120,-

Dienst van de ingeschreven
schuld . F 15.086.637.300,-

Deposito- en Consignatiekas
F 65.506.959.930,-

Als borgstelling gedepo-
neerde waarden. . F 2.554.585.043,-

--------
F 89.384.587.393,-

Waarden afgegeven ingevolge het Besluit van de
Regent dd. 17 januari 1949 betreffende het
van onwaarde maken van de niet aangegeven
Belgische effecten aan toonder. F 8.925.708,-

Af te leveren waarden F 9.749.418.542,-

Ingetrokken effecten F 4.405,-

Muntfonds :
Overheidsfondsen F 5.220.668.880,-

F 119.158.627.312,-Totaal.

De waarden die toebehoren aan het Renten-
fonds opgericht krachtens de besluitwet van
18mei 1945,in bewaring gegeven bij de Bank,
bedragen . F 9.205.363.489',--
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Algemene Spaar·
en Lijfrentekas

De neerleggingen van de Algemene Spaar- en
Lijfrentekas zijn onderverdeeld als volgt :

a) Voorlopige beleggingen F 20.769.440.189,--
b) Beleende fondsen F 18.868.100,--
c) Neergelegde waarborgen F 202.533.133,-

Totaal. F 20.990.841.422,-
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VERDELING VAN DE NETTOWINST VAN HET BOEKJAAR 1960

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

2. Van het overschot, zegge F 358.775.131

a) 10 % aan de reserve
b) 8 % aan het person eel

3. Van het overschot, zegge F 294.195.608

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

Totaal van de te verdelen nettowinst

24.000.000

. I 35.877.513
28.702.010

58.839.122
235.270.072

86.414

382.775.131

DIVIDEND TOEGEKEND VOOR HET BOEKJAAR 1960

Eerste globaal brutodividend . F 24.000.000,-
Tweede globaal brutodividend F 235.270.072,-

-------------------
III totaal F 259.270.072,-

tegen F 257.142.857,14 voor het boekjaar 1959.

Het dividend van F 259.270.072,- zal op 1 maart 1961 verdeeld
worden onder de 400.000 aandelen van de Bank, verminderd met de
fiscale afhoudingen.

Het is betaalbaar op vertoon van coupon n' 159.

De Regentenraad

De Gouverneur,
Hubert ANSIAUX.

Franz DE VOGHEL, Vice-gouverneur,
Marcel LEFEBVRE, Directeur,
Jean BRAT, Directeur,
Cecil de STRYCKER, Directeur,
Léon-A. BEKAERT, Regent,
Yvan FEYERICK, Regent,
August COOL, Regent,
Alfons CONIX, Regent,
Robert VANDEPUTTE, Regent,
Hector MARTIN, Regent,
Victor VAN ROSSEM, Regent,
Max DRECHSEL, Regent,
Emile MASQUELIER, Reqeni,
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Balans

Winst- en Verfiesrekening

Orderelieningen



ACTIVA BALANS PER

Goudvoorraad .

Vreemde valuta's

Te ontvangen vreemde valuta's en goud

Internationale akkoorden (Wetten van 28 juli 1948 en van 19 juni 1959) :

a) Europese Betalingsunie

b) Europees Monetair Akkoord .

c) Internationaal Muntfonds

d) andere akkoorden.

Debiteuren wegens termijnverkopen van vreemde valuta's en goud

Handelspapier .

Voorschotten op onderpand

Overheidseffecten (art. 20 der statuten. Overeenkomsten van 14 september 1948
en 15 april 1952) :

a) schatkistcertificaten

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

c) andere Belgische overheidseffecten

Deel- en pasmunt

Tegoed bij het Bestuur der Postchecks

Geconsolideerde vordering op de Staat (art. 3, § b, van de wet van 28 juli 1948
en artikel 3 van de wet van 19 juni 1959)

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

58.524.922.734

12.605.328.665

6.774.429.798

3.509.081. 739

4.387.706.338

11.821.228.987

6.772.848.182

50.847.643

6.040.000.000

616.958.854

1.424.144

34.000.000.000

2.519.428.863

524.154.389

1.519.047.361

1.074.994.576

p.m.

173.873.078

150.916.275.351
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aDECEMBER 1960
--n-------------------------------------------------------------------~----------------~

Bankbiljetten in omloop .

Rekeningen-courant en diversen

gewone rekening

buitengewone eonjunctuurtaks
Schatkist (wet van 12-3-1957)

speciale rekening vereffening
E.RU.

24.281.720

184.899.460

Banken in het buitenland : gewone rekeningen .

Instellingen door bijzondere wet beheerd en openbare
besturen

308.369.930

549.898.935

1.026.783.069

300.881.690

728.520.460

Banken in België

Partikulieren

Te betalen waarden

Internationale akkoorden (Wetten van 28 juli 1948
en van 19 juni 1959) :

a) Europees Monetair Akkoord .

b) andere akkoorden .

249.129.358

263.368.377

Totaal der verbintenissen op zicht

Te leveren vreemde valuta's en goud.

Pensioenkas van het Personeel .

Overgangsrekeningen

Kapitaal .

Reservefonds

a) Statutaire reserve

b) Buitengewone reserve

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

Te verdelen nettowinst

Totaal van de passiva
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PASSIVA

124.090.392.400

3.123.635.264

512.497.735

127.726.525.399

18.643.720.641

1.074.994.576

555.264.625

400.000.000

497.505.363

260.416.520

1.375.073.096

382.775.131

150.916.275.351



DEBET WINST- EN YERLIESREKENIN(

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

Provenu boven 3 % der disconto- en der voorschotverrichtingen op onderpand
Overschrijving naar de buitengewone reserve :

Winst op verkoop en incassering van effecten
Overschrijvingen naar de overgangsrekeningen van het passief :

a) provisie voor gebouwen en materieel
b) fiscale voorziening
c) maatschappelijke provisie voor diverse risico's

Te verdelen nettowinst

406.955.732
1.322.220

38.350.000
25.211.095

2.419.008

137.636.957

6.183.276

72.500.000
79.600.000
70.000.000

382.775.131

1.222.953.419

ORDERE'KENINGEN PEI

Minister van Openbaar Onderwijs: Tegoed voor zijn rekening bij het
Bestuur der Postchecks (Schoolpakt, wet van 29 mei 1959, art.1

Te inkasseren waarden .
Geopende documentaire kredieten.
Visum van accepten betreffende de in- en uitvoer .
Verbintenis tegenover een internationale instelling.
Diverse bewaarnemingen :

Obligaties van de Muntsaneringslening .
Internationaal Muntfonds
Internationale Bank voor Wederopbouu: en Ontwik7œling
Andere bewaarnemingen

Waarborgen van derden ontvangen :
Onderpand van de voorschotrekeningen .
Waarborgen verleend door de discontocedenten
Diverse borgtochten
Waarb. in handelspapier gesteld door ontleners van call money

Waarborgcertificaten van de Schatkist ontvangen .
Borgtochten verleend ten gunste van het Personeel
Verbintenis tegenover de Nationale Stichting voor de Financiering

van het Wetenschappelijk Onderzoek
Schatkist :

Portefeuille en allerlei tegoed.
Diverse waarden toebehorend aan de Staat

Preferente aandelen N.M.B.S.
Gewone aandelen N.M.B.S ..
Deelhebbende obligaties N.M.B.S.
Schatkistbons van de Luxemb. Regering (Belg.-Lux. akk.)
Obligaties van de Regering van de Bondsrepubliek Duits'

land (overeenkomsten van Londen dd. 27-2-1953)
4 X% Certif. N.M. voor de Huisvesting.
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 dd.
17 januari 1949 betreffende het van onwaarde maken van
de niet aangegeven Belgische effecten aan toonder

Af te leveren waarden .
Ingetrokken effecten
Muntfonds :

Overheidsfondsen

Rentenfonds, gedeponeerde effecten
Algemene Spaar- en Lijfrentekas :

Voorlopige beleggingen.
Beleende fondsen.
N eergelegde waarborgen



G PER 31 DECEMBER 1960-- 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
Terugbetaling van te veel geïnde belastingen .
Geldelijke vergoeding van de Staat :

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 overgangsrekening van het passief « Provisie voor gebou-
wen en materieel »

912.650.690

130.692.925

9.660.964
23.173.120

24.000

128.570.598

2.265.978

15.915.144
1.222. 953.419

B 31 DECEMBER 1960

2.113.511.836
38.400.404

7.653.871
5.677.362.818
1.000.000.000

1.152.000
12.486.793.661

290.634.057
74.439.397.704

87.217.977.422

22.298.091.445
7.814.650

216.849.303
991.102.697

23.513.858.095
1.020.000.000

183.132.593
g

540.000.000

1.020.000.000

5.000.000.000
1.000.000.000

638.305.187
1.406.719.713

;.

267.905.400
4.005.160.000

713.850.000
743.082.084

13.775.022.384

6.236.405.120
15.086.637.300
65.506.959.930
2.554.585.043

89.384.587.393!. \

~ Il.

..
8.925.708

9.749.418.542
4.405

5.220.668.880
119.158.627.312

9.205.363.489

20.769.440.189
18.868.100

202.533.133
20.990.841.422





Verslag van het College der Censoren





Mijne Heren,

Het College der censoren sluit zich met genoegen aan bij
de hulde door de Regentenraad gebracht aan de heer eredirecteur
Jean Van Nieuwenhuyse die, om gezondheidsredenen, de hernieuwing
van zijn mandaat niet heeft kunnen aanvaarden.

Het hecht eraan de heer Van Nieuwenhuyse nogmaals zlJn
gevoelens van achting en zijn sympathie te betuigen.

** *

Mijne Heren,

Het College heeft, overeenkomstig de wettelijke en statutaire
beschikkingen, de opdracht van controle en nazicht vervuld waarmede
het is belast.

Het heeft de begroting der uitgaven voor het boekjaar 1961
gestemd, na een grondig onderzoek van de bewijsstukken die door
de diensten werden overgemaakt, zowel wat de uitgaven van het
boekjaar 1960 als wat de ramingen voor het jaar 1961 betreft.

De balans en de winst- en verliesrekening per 31 december 1960,
die door de Regentenraad werden voorgelegd binnen de voorziene ter-
mijnen, werden eveneens goedgekeurd. Vooraf werden de maatschap-
pelijke boekingen onderzocht en steekproeven in de inventarisbestand-
delen gedaan.
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Overeenkomstig de bepalingen van artikel 70 der statuten heeft
de Algemene raad de verdeling der winsten definitief geregeld.

** *

Krachtens artikel 223 van het huishoudelijk reglement heeft het
College der censoren regelmatig inzage gekregen van de processen-
verbaal in verband met de inspeeties en controles die in het hoofd-
bestuur en in de vestigingen in de provincie werden gedaan.

Leden van het College hebben deelgenomen aan de jaarlijkse
inspeeties en aan de controles voorzien hij artikels 220 en 279 van
hetzelfde reglement.

** *

Het College is de Directie dankbaar om, zoals steeds, alle nodige
documenten en inlichtingen te zijner beschikking te hebben gesteld.

Het drukt nogmaals aan de personeelsleden van alle graden zijn
voldoening uit voor de bekwaamheid en de toewijding waarvan zij
bij het vervullen van hun taak blijk geven.

De leden van het College der censoren,

Auguste JADOUL, Secrelaris,

Nicolas BOOST,
Louis DELVAUX,
Edmond KONINGS,
Victor DEVILLERS,
Marcel LECLERCQ,
Jeau ùe COOMAN ù'HERLINCI(HOVE,
Fritz MEYVAERT,
Antoine HERBOSCH.

De Voorzitter,
Fernand DUCHENE.
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Hoofdbank

Bijbanken - Agentschappen

Discontocomité en -kantoren

Groothertogdom Luxemburg





HOOFDBANK

DIRECTIECOMITE, REGENTENRAAD,
COLLEGE DER CENSOREN

GOUVERNEUR: H. Hubert ANSIAUX.

VIGE-GOUVERNEUR H. Franz DE VOGHEL.

DIREOTEUREN HH. Marcel LEFEBVRE,
Jean BRAT,
Cecil de STRYCKER.

REGENTEN HH. Léon·A. BEKAERT,
Yvan FEYERICK,
August COOL,
Alfons CONIX,
André RENARD, (1)
Robert VANDEPUTTE,
Hector MARTIN,
Victor VAN ROSSEM,
Max DRECHSEL,
Emile MASQUELIER.

OENSOREN HH. Fernand DUCHENE, Voorzitter,
Auguste JADOUL, Secretaris,
Nicolas BOOS~"
Louis DELVAUX,
Edmond KONINGS,
Victor DEVILLERS,
Marcel LECLERCQ,
Jean de COOMAN d'HERLINCEHOVE,
Fritz MEYVAERT,
Antoine HERBOSCH.

SEORETARIS : Mej. Elisabeth MALAISE.

SOHATBEW AARDER II. René MAGDONELLE.

ADVISEURS
V AN DE DIREOTIE

HH. Thomas BASYN,
Pierre KAUCH.

REGERINGSCOMMISSARIS

H. Maurice WILLIO~'.

(1) Heeft op 13 januari 1961 ontslag genomen.
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DEPARTEMENTEN EN DIENSTEN

Titularissen

A 1gemene Thesaurie : DE SCHATBEWAARDER
Hoofdkas : HH. L. WECRESSER
Rijkskas : L. REISGEN

Disconto en Portefeuille R. MAGDONELLE
Disconto : P. HERMANT
Portefeuille G. MULLIE

Buitenland : E. LE CRIQUE
Wisseldienst J. ART
Wisselreglementering P. ANDRE

Effecten T. ROSSAERT
Open Bewaarnemingen J. LIEBAERT
Ooerheidsjondscn. M. HUWAER'l'

Studiën en Documentatie
Studiedienst : R. BEAUVOIS
Statistiek : H. GAUTIER
Documentatic en Statistiek van het Krediet: Mej. G. VAN POU CRE (1)

Algemeen Secretoriaat : HH. M. JORDENS
Secretoriaat : A. BAUDEWIJNS
Administratieve Organisatie T. OTTO

Drulckerij : C. AUSSEMS
Technische dienst der Drukkerij :
Administratieve dienst der Drukkerij J. van WEDDINGEN

Immoùiliën : F. FLAMAND
Gebouwen J. LEPOMME
Econonuuit E. DE MARTIN

il Iqemene Controle : R. GALLET
Inspeetie : A. VRANCRX
Controledienst J. GRAS

Juridische dienst : E. de MIOMANDRE

rIlgemene Boekhouding G. PREVOS'f

Dienst van het Per;oneel E. COENEN

Biljetten : C. GROSEMANS

Medico-sociale dienst: Dr L. HANNAERT

Gelastigde met speciale opdrachten H. F. ASPESI,AGH

(1) Met verlof.
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DISCONTOCOMITE BRUSSEL

HH. P. EC'l'ORB,
J. ùe COOMAN ù'HERLINCI\:HOVE.
E. HAYOIT,
M. WAUCQUEZ.

BIJBANKEN

Antwerpen

Beheerder : II. A. NEVEN.

Discon tokan toor HH. R. GORIB,
F. VERREP'l'.
G. PLOUVIER,
P. BRACHT.

Luik

Beheerder : H. E. RENARD.

Discontokantoor HH. E. l:"AMARCHE,
P. HERMAN,
Baron G. van ZUYLEN,
Ridder M. de LAMINNE de Bl!JX.

Luxemburg (Groothertogdom Luxemburg)

Beheerder : H. J. VANDERGUCHT.

Discontokantoor HH. A. GROENEN,
J. NEUBERG,
N. BRAUN.
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AGENTSCHAPPEN

AGENTSCHAPPEN MET EEN DISCONTOKANTOOR

Agenten

Aalst HH. L. DEHOUX,

Aarlen F. LEFEVER,

Aat V. BRANDELAER,

Bergen P. FABRI d'ENNEILLES,

Brugge F. COLLUMBIEN,

Charleroi J. POTVIN.

Dendermonde J. VANDEN BOSCH.

Leden der Discontokantoren

HH. C. VAN DER HAEGEN.
P. MICHIELS,
F.·P. CALLEBAUT.

HH. V. POSSCHELLE.
Ridder D. LAMALI.JE.
G. HANSSENS.

(1) Discontokantoor van Aat
HH. A. DESCAMPS.

H. LEMAIRE,
M. SIMON,
P. BEAUDUIN.

(1) Discontokantoor van Aat·Péruwelz
HH. J. BREBART,

H. LEMAIRE.
M. SIMON.
P. BEAUDUIN.

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

HH. R. TERMOTE.
R. RAPAERT de GRASS .•
I. JANSSENS de BISTHOVEN.

HH. L. DEWANDRE.
A. GILLIEAUX.
Graaf C. de BRIEY.
A. BINARD.

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

(1) Het Kantoor van Aat zal binnenkort in liquidatie worden gesteld; de op die plaats geùane ver-
richtingen worden sedert 30 november 1960 door het kantoor van Aat-Péruwelz behandeld.
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Agenten Leden der Discontokanuwen

Dinant HH. J. LEMAITRE, HH. M. SCHOOFS,
Baron R. de VILLENF AGNE

de VOGELSANCK,
J. de MONTPELLIER

d'ANNEVOIE.

Doornik A. TOURNAY, HH. E. THORN,
V. VANDERBORGH1"
A. COUPLET.

Eeklo C. SIBILLE, HH. C. VAN DAMME,
P. van GINDERACHTER,
G. VAN DAMME.

Gent G. 'l'RIRIAUX, HR. Baron BRAUN,
Graaf H. de REMP'l'INNE,
R. HANET.

Geraardsbergen J. MASSE'E, HR. G. FLAMAN1"
J. RENS,
P.·E. WILLOCX.

Hasselt E. HUYBRECR'f, HH. P. NAVEAU de MARTEAU,
A. JANSSENS,
J. SPAAS.

Hoei A. FRANÇOIS, HH. R. DELATTRE,
Graaf G. de IJIEDEKERI<E,
R. GREINER.

Kortrijk A. DE VULDER, RH. J. DOMONT,
P. DE WITTE,
Baron J. de BETHUNE.

La Louvière J. HAUTAIN, RH. L. GRAFE,
L. PONCEAU,
M. HAU'l'IER.

Leuven J. VILENNE, RH. A. BAUCHAU,
G. de LAVELEYE,
P. van der VAEREN.

Mechelen G. MATAGNE, RH. P. CARTUYVELS,
J. VIGNERON,
F. VERHAEGEN.
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Agenten

Moeskroen HH. P. LEFLERE,

Namen Baron
de MOREAU d'ANDOY,

Neufchâteau M. CABY,

Nijvel G. GINION,

Oostende L. NEIRYNCK,

Oudenaarde P. HERTSCHAP,

Péruwelz G. WALNIER,

Philippeville J. TIELEMANS,

Roeselare IC DEWAEI.JE,

Ronse E. BURLION,

Leden de1" DisGontokantoren

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

HH. O. HICGUET,
Baron L. HUAR'!."
J. P. le HARDY de BEAULIEU.

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

HH. E. de STREEL,
R. I..JECHIEN,
N. DESCAMPE.

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

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

( 1) Discontokantoor van Aat·Péru welz

HH. J. BREBAR'l',
H. LEMAIRE,
M. SIMON,
P. BEAUDUIN.

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

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

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

(1) Het Kantoor is sedert 30 november 1960 onder elie benaming werkzaam.
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Sint-Niklaas

Tienen

Tongeren

Turnhout

Verviers

Waver

Zinnik

Agenten Leden der Disconioknnioren.

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

F. DE KEYSER, HH. J. GILAIN,
L. HALFLANTS,
J. DELACROIX.

H. LIENART van LIDTH HH. W. WILSENS,
de JEUDE, J. BEAUDUIN,

Ridder J. de SCHAETZEN
van BRIENEN.

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

P. POTVIN, HH. Baron A. PELTZER,
L. DUESBERG,
E. GEERINCKX.

R. PINSART, HH. C. HOURDEAU,
J. PATRIARCHE,
J.·E. VAN DEN HAU'l'E.

A. D'HAUWE, HH. L. BASTIN-PONCEAU,
H. le MAIS'rRE d'ANS'l'AING,
F. GILBERT.

AGENTSCHAPPEN ZONDER DISCONTOKANTOOR

Boom

Ieper

Malmédy

Marche-en-Famenne

Veurne

Agenten

HH. M. WELLEMANS,

.T. VANNESTE,

P. VAN NIEUWENHUYSE,

M. HENNEQUIN,

L. KERREMANS,
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BIJLAGEN





BIJLAGE 1

OVERHEIDSFONDSEN IN HET BEZIT VAN DE BANK

OP 31 DECEMBER 1960

Overheidsfondsen verworven krachtens artikelen 18 en 21 der statuten

5 pct.
4 3/4 pct.
4 3/4 pct.
5 1/2 pct.
5 3/4 pct.
4 pct.
4 1/4
2 pct.

3 1/2 pct. Belgische Schuld 1937.
3 1/2 pct. Belgische Schuld 1943.
4 pct. Belgische Geünificeerde Schuld, re reeks.
4 pct. Belgische Geünificeerde Schuld, 2" reeks.
4 pct. Bevrijdingslening 1945.
4 1/2 pct. Belgische Lening 1951.
4 1/2 pct. Belgische Lening 1952/62.
4 1/2 pct. Belgische Lening 1952/64.
4 1/2 pct. Belgische Lening 1953/73.
4 1/2 pct. Belgische Lening 1953/68.
4 1/2 pct. Belgische Lening 1954/72.
4 1/4 pct. Belgische Lening 1954/74, re reeks.
4 1/4 pct. Belgische Lening 1954/74, 2e reeks.
4 pct. Belgische Lening 1955/75.
5 pct. Belgische Lening 1958/68.
4 3/4 pct. Belgische Lening 1959/7l.
5 pct. Belgische Lening 1959/70.
5 1/4 pct. Belgische Lening 1960/70.
5 - 5 1/4 pct. Belgische Lening 1960/65/70.
5 1/2 pct. Schatkistcertificaten 1958/64.
4 pct. Belgische Lotenlening 1941.
4 pct. Lloyd Royal belge.
4 pct. Oorlogsschade 1922.
4 pct. Oorlogsschade 1923.
4 pct. Nationale Maatschappij van Belgische Spoorwegen

1955/75, 2e reeks.
Zelfstandige Kas voor Oorlogsschade 1953 - 1.
Zelfstandige Kas voor Oorlogsschade 1954/55 - II en III.
Zelfstandige Kas voor Oorlogsschade 1956 - IV.
Zelfstandige Kas voor Oorlogsschade 1957 - V.
Nationale 'Kas voor Beroepskrediet 1958/68.
Koloniale Schuld 1936.

pct. KolonialeSchuld 1955/67.
Nationale Stichting voor de Financiering van het Weten-

schappelijk Onderzoek, 1960/69, 1" schijf.
Loten Congo 1888.
Maatschappelijke aandelen Centrale Bank van Belgiscb-

Congo en Ruanda-Urundi.
Aandelen Nationale Maatschappij voor Krediet aan de

Nijverheid.
Aandelen Bank voor Internationale Betalingen, voor

25 pct. volgestort, Belgische emissie.
Aandelen Bank voor Internationale Betalingen, voor

25 pct. volgestort, Dantziger emissie.
Genotsaandelen Nationale Maatschappij van Belgische

Spoorwegen.





BIJLAGE 2

WEEKSTATEN

IN HET Cl STAATSBLAD» GEPUBLICEERD IN 1960



WEEKSTATEN IN HET « STAATSBLAD " GEPUBLICEERD IN 1960
(in miljoenen franken)

ACTIVA
Internationale akkoorden I Overheidseffecten (art. 20 der statuten. ! I

Overeenkomsten van 14 september 1948 Geconsoli-
(Wet van 28 juli 1~48) Debiteuren en 15 april 1952) deerde Overheids-

Te ontvan'len weqens Voorschotten Papier uit- Te'loed bij vorderinq Gebouwen,
Goud- Vreemde termiJn- gegeven door Deel- en op de Staat fondsen p

DATA vreemde val. Europese Europees verkopen Handelspapier op instellingen
Andere het Bestuur

(art. 3, § b
materieel en

voorraad valuta's Internationaal Andere Belgische pasmunt
der Postchecks (art. 18 en 21van onderpand Schatkist- waarvan de van de wet meubelenen 'loud Batœlinqs- Monetair vreemde val. verbintenissen overhelds- der statuten)

unie Akkoord Muntfonds . akkoorden en 'loud
certificaten door de Staat

van

gewaarborgd effecten 28 juli 1948)
zijn

4 jan. 1960 56.693 4.444 224 5.536 - 4.388 - 1.205 4.674 37 9.840 - - 640 2 34.030 2.469 1.468

11 » 56.608 4.833 224 5.536 - 4.388 - 1.205 4.609 118 9.015 - -- 643 2 34.030 2.469 1.468

18 » 56.529 5.386 441 5.536 20 4.388 - 1.437 4.190 23 6.315 - - 660 2 34.000 2.469 1.508

25 » 56.810 5.492 441 5.536 30 4.388 - 1.437 3.634 24 6.565 - - 664 1 34.000 2.469 1.508

1 februari 57.156 4.945 441 5.536 - 4.388 - 1.093 3.357 158 9.915 - - 645 1 34.000 2.524 1.508

8 » 57.960 4.536 441 5.536 - 4.388 - 1.093 3.085 135 9.815 - I - 647 1 34.000 2.524 1.508
15 » 58.068 4.800 443 5.536 25 4.388 - 1.096 2.583 40 8.415 - - 666 - 34.000 2.524 1.508
22 » 58.586 4.326 443 5.536 27 4.388 - 1.081 3.351 37 4.240 - - 677 2 34.000 2.523 1.508
29 » 58.757 4.324 443 5.536 - 4.388 - 1.081 3.300 641 6.515 - - 670 1 34.000 2.523 1.508

7 maart 58.786 4.742 784 5.536 10 4.388 - 1.626 3.143 37 7.765 - -- 665 1 34.000 2.523 1.508
14 » 58.785 4.768 840 5.536 10 4.388 - 1.474 2.990 19 8.140 - - 686 2 34.000 2.523 1.508
21 » 58.783 5.179 1.208 5.536 20 4.388 48 1.894 2.659 37 7.240 - - 707 2 34.000 2.523 1.508
28 » 58.783 6.089 1.265 5.536 35 4.388 45 2.089 2.750 22 7.415 - - 717 2 34.000 2.523 1.508

4 april 59.596 5.684 1.364 5.536 - 4.388 57 1.794 2.490 46 9.315 - - 688 2 34.000 2.523 1.508
11 » 59.622 5.916 1.418 5.536 10 4.388 63 1.842 2.223 18 9.840 - - 686 2 34.000 2.523 1.508
15 » 59.624 6.736 1.898 5.536 20 4.388 71 2.228 2.006 '102 8.515 - -- 691 1 34.000 2.52'3 1.508
25 » 59.851 6.308 1.898 5.536 20 4.388 79 2.311 1.850 16 7.115 - - 687 2 34.000 2.521 1.508

2 mei 59.852 6.472 1.898 5.536 - 4.388 21 2.585 1.715 23 9.365 - - 661 1 34.000 2.521 1.508
9 » 59.597 6.307 1.898 5.536 15 4.388 43 2.719 2.488 18 7.190 -- - 665 1 34.000 2.524 1.508

16 » 59.600 7.621 1.672 5.536 40 4.388 57 3.355 2.594 25 7.665 - - 684 1 34.000 .- 2.524 1.508
23 » 59.831 7.086 1.672 5.536 47 4.388 26 3.355 2.487 15 7.815 - - 678 2 34.000 2.524 1.508
30 » 59.098 7.234 1.672 5.536 47 4.388 28 3.290 2.814 27 7.990 - - 672 2 34.000 2.524 1.508

3 juni 58.983 7.329 1.672 5.536 - 4.388 31 3.290 2.562 135 9.215 - - 644 2 34.000 2.523 1.508
13 » 58.758 6.594 1.376 5.536 20 4.388 34 3.142 2.377 148 8.990 -', - 653 2 34.000 2.523 1.508
20 » 58.815 7.790 1.543 5.536 20 4.388 21 3.319 2.227 127 5.890 - - 660 1 34.000 2.523 1.508
27 » 58.991 7.917 1.486 5.536 20 4.388 - 3.534 2,288 85 6.690 - - 673 1 34.000 2.521 1.508

4 juli 59.528 7.670 1.835 5.536 - 4.388 -- 3.008 2.398 466 9.615 - - 658 1 34.000 2.520 1.508
11 » 59.757 7.441 1.971 5.536 10 4.388 - 3.283 2.425 28 9.790 - - 636 2 34.000 2.503 1.508
18 » 59.367 6.687 2.199 5.283 25 4.388 -- 3.283 4.809 35 6.565 - - 648 1 34.000 2.482 1.508
25 » 59.412 4.170 2.199 5.283 25 4.388 - 3.283 5.816 76 7.715 - - 666 1 34.000 2.501 1.508

1 augustus 58.738 3.999 2.199 4.960 - 4.388 -- 3.283 6.334 126 9.115 - - 649 2 34.000 2.523 1.508
8 » 57.087 3.797 2.199 4.960 20 4.388 - 3.283 7.301 836 8.640 - - 653 1 34.000 2.523 1.508

12 » 55.962 3.783 2.199 4.960 20 4.388 - 3.283 7.166 942 8.815 - - 667 2 34.000 2.523 1.508
22 » 55.644 4.449 2.833 4.920 45 4.388 - 3.913 6.313 753 7.990 - - 675 2 34.000 2.523 1.508
29 » 54.898 4.730 2.833 4.920 45 4.388 - 4.160 5.342 1.212 8.365 - - 685 2 34.000 2.524 1.508

5 september 54.719 4.585 2.833 4.920 10 4.388 - 4.177 6.507 2.049 9.290 - - 660 2 34.000 2.524 1.508
12 » 54.544 4.895 2.833 4.920 20 4.388 - 4.338 6.197 1.306 9.890 - - 674 2 34.000 2.524 1.508
19 » 54.706 6.155 3.305 4.109 45 4.388 - 5.399 4.487 2.034 8.015 - - 681 2 34.000 2.524 1.508
26 » 54.703 6.435 3.305 4.109 45 4.388 - 5.631 4.001 1.615 8.715 - -- 690 1 34.000 2.524 1.508

3 oktober 54.703 6.279 3.355 4.109 - 4.388 - 5.632 5.258 2.127 9.940 - -- 660 1 34.000 2.524 1.508
10 » 54.701 7.841 3.541 4.109 20 4.388 - 6.969 4.119 2.204 8.890 - - 658 2 34.000 2.524 1.508
17 » 54.644 8.530 4.430 3.846 35 4.388 - 7.093 3.182 809 9.565 - -- 673 2 34.000 2.522 1.508
24 » 55.081 8.689 5.627 3.846 50 4.388 - 7.400 3.115 920 8.715 - - 676 1 34.000 2.522 1.508
28 » 55.606 8.343 5.520 3.846 50 4.388 - 7.543 3.257 1.475 9.165 - - 663 2 34.000 2.522 1.508

7 november 55.808 8.994 5.735 3.846 10 4.388 - 7.757 2.644 1.320 9.865 - - 655 1 34.000 2.524 1.508
14 » 55.808 9.304 6.003 3.846 25 4.388 - 7.894 2.414 915 9.740 - - 658 2 34.000 2.524 , 1.508
21 » 56.572 9.393 6.120 3.827 30 4.388 - 8.289 2.130 518 9.090 - - 670 1 34.000 2.524 1.508
28 » 57.097 9.605 5.933 3.827 30 4.388 - 8.515 1.971 15 7.965 - - 677 2 34.000 2.524 1.508

5 december 57.741 9.227 5.704 3.827 20 4.388 - 8.567 2.185 26 9.890 - - 648 2 34.000 2.524 1.508
12 » 58.135 10.262 7.639 3.827 30 4.388 - 10.827 1.541 20 9.015 - - 654 2 34.000 2.524 1.508
19 » 58.525 10.428 7.326 3.809 60 4.388 - 10.469 1.514 21 7.765 - - 660 2 34.000 2.524 1.508
26 » 58.525 12.644 6.520 3.809 60 4.388 - 11.777 2.083 30 8.265 - -

I
652 2 34.000 2.524 1.508

(1) Waarvan het kapitaal: fr. 400 miljoen.



WEEKSTATEN IN HET « STAATSBLAD» GEPUBLICEERD IN 1960
(in miljoenen franken) PASSIVA

I Orderekeninq :I Rekeninqen·courant
Waarden

Bestuur der Internationale akkoorden
Postchecks : (Wel van 28 juli 1948) Totaal Te leveren Pensioenkas

Kapitaal,

van de TOTAAL
Teqoed voor Bankbiljetten

reserves eD TOTAAL
rekeninq van de der

Pensioenkas Diversen Minister van
Schalkist Banken vreemde val. van het Diversen afschrilvlnqs· DATA

Diverse
ACTIVA Openbaar in omloop

j Buitengewone
in het Europees

verbintenissen rekeninqen PASSIVA
Van het Onderwijs buitenland: rekeningen. Andere en qoud Personeel

Personeel
Gewone Spec. rek. I conlunetuur- MonetaiI

op zicht (1)
(Schcolpœkt. wet

gewone courant akkoorden
van 29 mei 1959, rekening vereff. E.B.U. laks (Wet rekeningen Akkoord

artikel 15)
van 12-3·1957)

1.032 1.095 127.777 1.512 118.261 5 I 1 494 261 1.945 350 239 121.556 1.436 1.032 1.284 2.469 127.777 4 jan. 1960

1.077 1.072 127.297 1.504 117.049 12 1 494 261 2.596 354 254 121.021 1.436 1.077 1.294 2.469 127.297 11 »

1.078 423 124.405 1.479 115.460 11 3 493 279 1.641 390 238 118.515 1.886 1.078 402 2.524 124.405 18 »

1.078 466 124.543 1.459 114.778 15 3 478 269 2.415 371 248 118.577 1.954 1.078 410 2.524 124.543 25 )}

1.083 622 127.372 1.452 117.062 8 3 477 273 3.335 400 233 121.791 1.546 1.083 428 2.524 127.372 1 februari

1.079 418 127.166 1.422 115.908 14 3 477 253 4.299 416 222 121.592 1.539 1.079 432 2.524 127.166 8 )}

1.079 474 125.645 1.412 114.261 1 40 476 248 4.392 421 222 120.061 1.540 1.079 441 2.524 125.645 15 »

1.084 537 122.346 1.403 113.164 25 44 526 245 2.104 425 222 116.755 1.526 1.084 457 2.524 122.346 22 )}

1.084 524 125.295 1.396 115.490 6 44 526 263 2.683 465 207 119.684 1.533 1.084 470 2.524 125.295 29 )}

1.080 788 127.382 1.379 116.044 11 44 526 252 3.472 412 176 120.937 2.412 1.080 429 2.524 127.382 7 maart

1.079 808 127.556 1.346 114.802 3 44 525 275 4.887 476 184 121.196 2.318 1.079 439 2.524 127.556 14 »

1.081 1.012 127.825 1.336 113.929 1 84 525 242 5.339 390 160 120.670 3.104 1.081 446 2.524 127.825 21 »

1.081 663 128.911 1.329 113.621 1 84 525 242 6.453 412 163 121.501 3.356 1.081 449 2.524 128.911 28 )}

1.077 704 130.772 1.317 117.134 8 84 525 254 5.025 353 162 123.545 3.158 1.077 468 2.524 130.772 4 april

1.077 900 131.572 1.290 116.686 7 84 522 245 6.167 336 182 124.229 3.262 1.077 480 2.524 131.572 11 »

1.080 554 131.481 1.262 115.976 12 470 498 259 5.545 322 181 123.263 4.129 1.080 485 2.524 131.481 15 )}

1.082 516 129.688 1.235 114.863 6 3 423 266 5.272 359 176 121.368 4.211 1.082 503 2.524 129.688 25 )}

1.083 591 132.220 1.213 117.535 19 3 360 232 4.919 364 181 123.613 4.484 1.083 516 2.524 132.220 2 mei

1.078 614 130.589 1.191 116.838 2 3 357 228 3.902 344 170 121.844 4.617 1.078 526 2.524 130.589 9 »

1.079 580 132.929 1.176 115.530 2 44 332 226 7.093 365 173 123.765 5.024 1.079 537 2.524 132.929 16 )}

1.079 821 132.870 1.156 115.253 18 44 331 223 7.268 359 172 123.668 5.025 1.079 574 2.524 132.870 23 )}

1.079 834 132.743 1.128 116.543 - 44 331 217 5.911 392 162 123.600 4.961 1.079 579 2.524 132.743 30 »

1.079 932 133.829 1.116 118.882 23 44 331 225 4.595 412 162 124.674 4.959 1.079 593 2.524 133.829 3 juni

1.079 1.208 132.336 1.108 117.384 8 44 331 214 4.989 475 169 123.614 4.513 1.079 606 2.524 132.336 13 )}

1.081 899 116.519 85 212 405 121.278
~"

4.859 1.081 2.524 130.348 20130.348 1.083 5 330 3.557 165 606 })

1.082 701 131.421 1.910 116.551 12 84 304 227 4.407 432 166 122.183 5.014 1.082 618 2.524 131.421 27 »

1.078 845 135.054 1.884 120.471 14 84 304 230 4.209 470 168 125.950 4.843 1.078 659 2.524 135.054 4 juli

1.079 872 135.229 1.858 120.665 13 84 304 218 3.698 520 181 125.683 5.270 1.079 673 2.524 135.229 11 })

1.080 988 133.348 1.858 120.127 15 - 284 229 2.198 454 196 123.503 5.489 1.080 752 2.524 133.348 18 })

1.080 1.285 133.408 1.846 119.938 7 - 283 232 2.428 418 198 123.504 5.491 1.080 809 2.524 133.408 25 »

1.080 1.593 134.497 1.843 121.926 2 - 283 246 1.506 403 204 124.570 5.492 1.080 831 2.524 134.497 1 augustus

1.080 1.048 133.324 1.812 120.905 9 - 283 297 1.242 422 203 123.361 5.492 1.080 867 2.524 133.324 8 »

1.080 1.193 132.491 1.812 119.867 5 22 283 279 1.365 475 208 122.504 5.491 1.080 892 2.524 132.'491 12 »

1.079 895 131.930 1.757 118.499 10 - 283 274 808 521 269 120.664 6.755 1.079 908 2.524 • 131.930 22 »

1.079 1.284 131.975 1.752 118.172 21 - 246 265 930 500 309 120.443 7.002 1.079 927 2.524 131.9~5 29 »

1.077 1.042 134.291 1.711 120.499 1 - 246 240 927 466 342 122.721 7.017 1.077 952 2.524 134.291 5 september

1.078 875 133.992 1.664 119.097 22 - 234 252 1.612 678 354 122.249 7.175 1.078 966 2.524 133.992 12 )}

1.079 1.081 133.518 1.629 117.984 2 - 234 223 1.087 443 276 120.249 8.688 1.079 978 2.524 133.518 19 )}

1.080 781 133.531 1.629 117.714 24 - 234 224 1.048 472 291 120.007 8.915 1.080 1.005 2.524 133.531 26 »

1.081 977 136.542 1.572 120.956 14 - 234 214 1.047 250 229 122.944 8.965 1.081 1.028 2.524 136.542 3 oktober

1.076 906 137.456 1.572 120.301 10 - 234 286 1.079 180 236 122.326 10.485 1.076 1.045 2.524 137.456 10 »

1.078 793 137.098 1.502 118.661 24 - 228 .296 1.236 226 234 120.905 11.505 1.078 1.086 2.524 137.098 17 »

1.078 840 138.456 1.472 117.885 5 - 228 290 1.826 259 261 120.754 12.996 1.078 1.104 2.524 138.456 24 »

1.078 908 139.874 1.472 119.824 2 - 210 3H 1.265 244 269 122.125 13.035 1.078 1.112 2.524 139.874 28 »

1.074 820 140.949 1.432 120.171 13 - 210 2i95 1.603 278 199 122.739 13.464 1.074 1.148 2.524 140.949 7 november

1.074 882 140.985 1.418 119.237 10 - 210 217 2.175 273 234 122.356 13.872 1.074 1.159 2.524 140.985 14 »

1.083 968 141.111 1.380 117.616 3 - 210 262 3.291 307 240 121.929 14.382 1.083 1.193 2.524 141.111 21 »

1.082 1.077 140.216 1.363 117.125 20 - 210 264 2.798 317 247 120.981 14.424 1.082 1.205 2.524 140.216 28 »

1.083 953 142.293 1.321 119.416 12 - 209 415 2.575 347 212 123.186 14.254 1.083 1.246 2.524 142.293 5 december

1.083 978 146.433 1.321 118.474 - - 185 310 4.592 354 180 124.095 17.479 1.083 1.252 2.524 146.433 12 »

1.075 1.081 145.155 2.158 118.131 2 - 185 334 4.108 353 2H 123.327 16.828 1.075 1.401 2.5'24 145.155 19 »

1.075 1.136 148.998 2.144 119.789 18 - 185 ,420 4.561 403 254 125.630 18.340 1.075

I
1.429 2.1524 148.998 26 »

I





BIJLAGE 3

TARIEVEN

DER DISCONTO- EN VOORSCHOTVERRICHTINGEN IN 1960

DISCONTO

Geaccepteerd in een bank gedomicilieerd papier, warrants

- Bankaccepten vooraf door de Nationale Bank van België geviseerd:
Invoer
Uitvoer.

Geaccepteerd niet in een bank gedomicilieerd papier .

-- Niet geaccepteerd in een bank gedomicilieerd papier .

- Niet geaccepteerd en niet in een bank gedomicilieerd papier,
promessen

VOORSCHOTTEN IN REKENING-COURANT EN BELENINGEN
Quotiteit

maximum.

- Schatkistcertificaten en certificaten van het Renten-
fonds, uitgegeven op maximum 366 dagen

- Andere overheidsfondsen (1) .
95 %
80 %

Tarie! van kracht

op sedert sedert
81 decemher 4 augustus 10 novemher

19119 1960 1960

4,-- 5,- 5,-

4,- 5,- 5,-
4,- 5,- 4,-

4,50 5,50 5,50

4,75 5,75 5,75

5,25 6,25 6,25

Rentevoet van het certificaat
+ 5/16 pct.

minimum 2 x: pct.

5,-
I

6,25
I

6,25

(1) Alleen de effecten en overheidsfondsen « aan toonder » in Belgische franken luidend, worden in onderpand aanvaard.





BIJLAGE 4

OFFICIELE WISSELKOERSEN
vastgesteld door de in Verrekeningskamer te Brussel vergaderde bankiers

Gemiddelden der dagelijkse noteringen
(B elgische franken)

1 1 Caned. 1 1 1 1 1 100
1 Zwit. 1 U.S. nieuwe dollar

1 Pond 100 100 Ital.
19aO Nederl. Deutsche Zweedse Deense Noorse Oostenr.

frank dollar Franse Sterling Escudo Lires
frank kabel I

gulden Mark kroon kroon kroon schill,
post

Januari
Hoogste. 11,56 49,95 10,18 52,45 52,43 139,84 174,25 13,25 11,98 9,64 7,24 6,99 8,05 192,28
Laagste. 11,52 49,86 10,14 52,23 52,23 139,60 174,00 13,22 11,96 9,63 7,22 6,97 8,03 191,85
Gemiddelde 11,54 49,'JO 10,16 52,36 52,36 139,72 174,14 13,23 11,97 9,63 7,22 6,98 8,04 192,01

Februari
Hoogste. 11,52 49,89 10,16 52,47 52,46 139,84 174,28 13,23 11,96 9,63 7,23 6,98 8,04 191,90
Laagste. 11,49 49,86 10,15 52,36 52,36 139,76 174,18 13,22 11,96 9,63 7,22 6,98 8,03 191,80
Gemiddelde 11,50 49,87 10,16 52,40 52,40 139,80 174,23 13,22 11,96 9,63 7,22 6,98 8,03 191,83

Maart
Hoogste. 11,51 49,87 10,16 52,50 52,50 140,00 174,43 13,23 11,96 9,64 7,24 7,00 8,04 191,90
Laagste. 11.49 49,85 10,16 52,18 52,17 139,80 174,22 13,21 11,95 9,63 7,23 6,98 8,03 191,68
Gemiddelde 11,50 49,87 10,16 52,45 52,44 139,91 174,34 13,22 11,96 9,63 7,23 6,99 8,03 191.82

April
Hoogste. 11,49 49,86 10,17 52,13 52,13 140,12 174,58 13,22 11,96 9,67 7,24 7,00 8,03 191,60
Laagste . U,48 '19,81 10,15 51,58 51,58 139,90 171,33 13,21 11,95 9,63 7,23 6,99 8,03 191,43
Gemiddelde 11,49 49,84 10,16 51,77 51,77 140,02 174,46 13,22 11,95 9,65 7,23 7,00 8,03 191,53

Mei
Hoogste. 11,56 49,87 10,18 51,62 51,62 140,06 174,50 13,23 11,96 9,66 7,23 6,99 8,03 191,60
Laagste. 11,50 49,85 10,17 50,46 50,46 139,76 174,15 13,22 11,95 9,64 7,21 6,98 8,03 191,40
Gemiddelde 11,53 49,86 10,17 51,01 51,01 139,91 174,33 13,22 11,96 9,64 7,22 6,99 8,03 191,48

Juni
Hoogste. 11,56 49,88 10,18 50,91 50,91 139,93 174,35 13,23 11,97 9,67 7,23 6,99 8,04 192,23
Laagste . 11,55 49,85 10,17 50,48 50,48 139,51 173,95 13,22 11,95 9,64 7,21 6,98 8,03 191,40
Gemiddelde 11,56 4\),86 10,17 50,76 50,75 139,74 174,12 13,22 11,96 9,66 7,23 6,98 8,03 191,\)7

Juli
Hoogste. 11,63 50,- 10,21 51,41 51,41 140,43 175,-- 13,27 11,99 9,70 7,27 7,01 8,06 193,50
Laagste. 11,54 49,83 10,17 50,70 50,70 139,88 174,20 13,20 11,95 9,65 7,23 6,98 8,03 192,10
Gemiddelde 11,57 49,88 10,18 50,96 50,96 140,08 174,49 13,23 11,96 9,66 7,24 6,99 8,04 192,62

Augustus
Hoogste. 11,69 50,26 10,27 51,84 51,84 141,17 176,20 13.33 12,08 9,75 7,30 7,05 8,13 194,75
Laagste. 11,59 49,99 10,20 51,35 51,37 140,44 175,- 13,25 11,99 9,70 7,25 7,01 8,06 193,75
Gemiddelde 11,63 50,10 10,22 51,66 51,66 140,79 175,44 13,28 12,02 9,72 7,27 7,03 8,07 194,09

September
Hoogste. 11,61 50,03 10,21 51,53 51,54 140,66 175,25 13,26 12,00 9.70 7,27 7,02 8,06 193.94
Laagste. 11,58 49,87 10,18 51,02 51,01 140,12 174,63 13,23 11,96 9,66 7,25 7,00 8,03 192,85
Gemiddelde 11,59 49,93 10,19 51,36 51,35 140.45 174,98 13,24 11,97 9,68 7,26 7,01 8,05 193,34

Oktober
Hoogste. 11,59 49,93 10,19 51,06 51,06 140,34 174,85 13,24 11,97 9,67 7,26 7,01 8,05 193,05
Laagste. 11,53 49,66 10,13 50,81 50,81 139,76 174,13 13.17 11,91 9,63 7,22 6,98 8,00 191,25
Gemiddelde 11,57 49,84 10,16 50,92 50,92 140,10 174,53 13,22 11,95 9,65 7,24 6,99 8,03 192,29

November
Hoogste. 11,54 49,71 10,14 51,04 51,04 139,99 174,40 13,18 11,92 9,64 7,23 6,99 8,01 191,35
Laagste. 11,53 49,63 10,13 50,68 50,68 139.47 173,68 13,15 11,90 9,60 I 7,20 6,96 8,00 190,93
Gemiddelde 11,53 49,67 10,13 50,86 50,86 139,74 174,08 13,16 11,91 9,61 7,21 6,97 8,00 191,09

December
Hoogste. 11,55 49,70 10,14 50,91 50,91 139,56 173,85 13,19 11,92 9,62 1i21 6,97 8,01 191,60
Laagste. 11,53 49,65 10,11 49,86 49,86 139,33 173,53 13,16 11,90 9,60 7,20 6,96 8,00 190,95
Gemiddelde 11,54 49,67 10,13 50,55 50,55 139,43 173,71 13,17 11,91 9,60 7',2:' 6,96 8,00 191,09

Bet jaar
Hoogste. 11,69 50,26 10,27 52,50 52,50 141,17 176,20 13,33 12,08 9,75 7,30 7,05 8,13 194,75
Laagste. 11,48 ,19,63 10,11 49,86 49,86 139,33 173,53 13,15 11,90 9,60 7,20 6,96 8,00 190,93
Gemiddelde 11,54 ,19,86 10,17 51,43 51,42 139.98 174,H 13,22 11,96 9,65 7,23 6,99 8,03 192,11
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